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RESUMO: 

 

PACHECO, A. C. O. Estrutura e dinâmica do funcionamento psíquico de mulheres 

envolvidas em violência conjugal reiterada. 162 f. Dissertação (Mestrado) – Mestrado em 

Psicologia da Saúde, Universidade Metodista de São Paulo, São Bernardo do Campo, 2015. 

 

Apesar das campanhas de combate à violência de gênero e a legislação elaborada para 

promover o aumento da segurança de mulheres envolvidas pelo fenômeno, trabalhos 

realizados demonstram que muitas mulheres agredidas por seus companheiros, mesmo após 

tentativa de separação, retornam a conviver com os agressores. Com base nessas informações, 

o objetivo desta pesquisa foi estudar a estrutura e a dinâmica do funcionamento psíquico de 

cinco mulheres envolvidas em violência conjugal reiterada. Trata-se de um estudo clínico-

qualitativo, cujas participantes foram selecionadas por conveniência e fazem parte de um 

grupo de mulheres vítimas de violência conjugal, atendidas por uma organização não 

governamental, com processos em trâmite numa Vara Criminal da Grande São Paulo. 

Utilizou-se como instrumentos de investigação um Roteiro de Entrevista semiestruturado; a 

Escala da Associação Brasileira de Institutos de Pesquisa de Mercado (ABIPEME); e o Teste 

de Relações Objetais de Phillipson (TRO). Os resultados apontam que as participantes 

apresentam ego fragilizado, pouco integrado e superego rígido, pouco indistinguível de seus 

impulsos destrutivos e de seus perseguidores internos, resultado de introjeções e deflexões 

para o exterior carentes. Essa dinâmica mental se desenvolveu a partir de processos primários 

de cisão muito violentos, com predominância de impulsos destrutivos e da pulsão de morte 

sobre a pulsão de vida. Ademais, percebeu-se que as participantes se mantém 

predominantemente na fase esquizo-paranóide do desenvolvimento, sem conseguir alcançar 

de forma adequada a posição depressiva de reparação, assim, elas utilizam de mecanismos 

primitivos de defesa para manterem o equilíbrio psíquico como: a identificação projetiva, a 

negação, a idealização e a paralização. Espera-se que os resultados desta pesquisa possam 

auxiliam na elaboração de propostas de atendimento a mulheres em situação de violência 

conjugal reiterada. 

 

 

 

 

 

Palavras-Chave: Mulher; Violência conjugal; Estrutura Psíquica; Dinâmica Psíquica. 

 



 

ABSTRACT: 

 

 

PACHECO, A. C. O. Structure and dynamics of psychic functioning of women involved in 

repeated domestic violence. 162 f. Dissertação (Mestrado) – Mestrado em Psicologia da 

Saúde, Universidade Metodista de São Paulo, São Bernardo do Campo, 2015.  

  

Despite campaigns to combat gender violence and legislation designed to promote 

increased safety of women involved in the phenomenon, studies performed have shown that 

many women abused by their partners, even after trying to split, returning to live with the 

perpetrators. Based on this information, the objective of this research was to study the 

structure and dynamics of psychic functioning of five women involved in repeated domestic 

violence. This is a clinical-qualitative study, whose participants were selected by convenience 

and are part of a group of women victims of domestic violence, attended by a non-

governmental organization, with proceeding pending in a Criminal Court of São Paulo. Was 

used as research instruments with a semi-structured Interview Guide; the scale of the 

Brazilian Association of Market Research Institutes (ABIPEME); and the Object Relations 

Test Phillipson (TRO). The results show that the participants have weakened ego, poorly 

integrated and rigid superego, little indistinguishable from their destructive impulses and its 

internal persecutors, the result of introjections and deflections for the needy overseas. This 

mental dynamics developed from primary processes of very violent split, with a 

predominance of destructive impulses and the death drive on the life drive. In addition, it was 

noted that the participants remains predominantly in the paranoid-schizoid phase of 

development, unable to achieve properly the depressive position of repair, so they use 

primitive defense mechanisms to maintain mental balance as projective identification , denial, 

idealization and stalling. It is expected that the results of this research can assist in drawing up 

proposals for assisting women in repeated domestic violence situation. 
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1- APRESENTAÇÃO 

 

O interesse em investigar a estrutura e a dinâmica do funcionamento psíquico de 

mulheres envolvidas em violência conjugal reiterada partiu de uma história profissional 

atrelada a atendimentos realizados em uma delegacia da mulher, na grande São Paulo. 

Tornou-se inquietante aos olhos desta pesquisadora a incidência de mulheres que 

procuravam a delegacia para registrar queixa de violência contra seus companheiros e, mesmo 

assim, continuavam coabitando com homens agressores, mantendo-se na relação conjugal. 

Debruçada sobre a literatura que trata o fenômeno da violência doméstica, me deparei com as 

ideias da psicanalista Imach (2013). Em sua obra, a autora refere que violência familiar, 

violência na família, violência doméstica são formas distintas de designar um modo de 

agressão que foi nomeado por movimentos sociais feministas, a partir de 1960. Agressão essa 

que se apresenta como um dos principais sintomas da sociedade contemporânea e é objeto de 

estudo de várias disciplinas e diferentes correntes teóricas. 

A autora complementa referindo que sintoma é algo estranho para o sujeito, algo que o 

preocupa e o angustia por ser desconhecido. Para a psicanálise, sintoma é também uma 

mensagem, algo que quer ser dito, mas que está escondido atrás de uma máscara, por trás de 

um disfarce. A partir desse pressuposto, Imach (2013) expõe: 

 

A violência converte-se num invólucro que esconde um texto original, que 

representa a história de um sujeito conflitiva e angustiada na maioria das vezes. Em 

seu lugar, aparece a agressão, o ato violento; no lugar da palavra,  surge o golpe 

(p.47). 

 

Incomodada pela ideia de que a violência seria simplesmente um sintoma da sociedade 

contemporânea imersa num cotidiano estressor, saí em busca de questionamentos e respostas 

e me propus a investigar a arquitetura mental de mulheres envolvidas em violência conjugal 

reiterada.  

A partir de pesquisas realizadas acerca do assunto, me deparei com o trabalho de Sá e 

Werlang (2013). As autoras realizaram levantamentos de pesquisas já concluídas sobre a 

personalidade de mulheres em situação de violência doméstica, no período de 2000 a 2012, e 

verificaram que parcos são os trabalhos nacionais e internacionais que abordam o tema. 

Apenas sete estudos estavam de fato relacionados ao assunto e todas as produções localizadas 

são artigos científicos; não houve registro de nenhum capítulo de livro, dissertação ou tese. 

Elas referiram: “é comum encontrarmos estudos que buscam investigar as características ou 



 

os traços da personalidade de homens que agridem suas mulheres, mas raros são os que tratam 

de questões relacionadas à personalidade das mulheres vítimas” (p.108). 

Essa constatação realizada pelas pesquisadoras me motivou ainda mais a estudar sobre 

o tema, considerando que a estrutura e a dinâmica do funcionamento psíquico fazem parte da 

personalidade do sujeito.  

Ademais, é válido esclarecer que um dos caminhos desse trabalho não é o de conceber 

a mulher como ser passional, amorfo dentro da relação conjugal violenta. Mas procurar 

entendê-la a partir de uma visão psicodinâmica, ou seja, como um sujeito com demandas 

psicológicas ativas e interativas, capaz de operar no mundo de acordo com suas necessidades 

e partícipe da dinâmica relacional agressiva.  

A busca não foi a de analisar mulheres culpadas ou vítimas, responsáveis ou 

assujeitadas, mas aquelas com características psíquicas constitutivas particulares que as 

mantêm na relação conjugal agressiva.  

Sendo assim e por todo o exposto, os objetivos deste trabalho são: 

 

*Analisar a estrutura e a dinâmica do funcionamento psíquico de mulheres envolvidas 

em violência conjugal reiterada; 

*Analisar como se apresentam as relações de objeto de mulheres em violência 

conjugal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2- INTRODUÇÃO 

2.1- Sobre a Violência de Gênero 

A partir de estudos sobre o tema violência de gênero, pode-se perceber que as 

interpretações são diversificadas e diferentes, contudo, não excludentes. Pelo contrário, afinal, 

trata-se de uma problemática caracterizada pela complexidade que a envolve. De acordo com 

Birman (2006), a violência é um fenômeno que se inscreve cada vez mais no campo das 

relações amorosas e entendê-la é um processo que tem feito parte do interesse de múltiplos 

saberes. Da sociologia à psicanálise, passando por filosofia, antropologia, ciência política, 

dentre outras.  

Todavia, esclareço que este trabalho prima por discorrer sobre a violência conjugal a 

partir de um enfoque psicodinâmico, entretanto, com o intuito de sinalizar para o leitor outros 

campos que se debruçam sobre o fenômeno, o trabalho ora apresentado abordará 

suscintamente algumas ideias sobre os conceitos que envolvem o termo violência de gênero.  

O termo violência de gênero muitas vezes é usado como sinônimo de violência contra 

a mulher, violência doméstica e violência familiar. Entretanto, há autores que estabelecem 

distinções entre os termos. Para Porto e Luz (2004), a violência contra a mulher pode ser 

caracterizada como uma violência que é perpetrada por um homem contra uma mulher, cujos 

motivos são, em geral, culturais, a partir de modelos assimétricos de poder. Nesse caso o 

agressor pode ser o pai, o irmão, o vizinho, o parceiro íntimo. 

De acordo com Narvaz e Koller (2006), a violência doméstica é concebida como um 

tipo de violência que inclui membros de um grupo, sem necessariamente função parental, que 

convivam no espaço doméstico. Nardi (2011) acrescenta que violência doméstica e violência 

familiar fazem referência ao espaço comum onde acontecem os atos violentos, e ao tipo de 

relacionamento entre os indivíduos envolvidos no fenômeno. Sendo assim, a violência pode 

ser direcionada a outras pessoas que não necessariamente as mulheres ou companheiras de 

homens agressores. Por exemplo, uma mãe pode ser perpetradora de violência doméstica ou 

familiar contra seu filho. 

Para Strey e Werba (2012), a violência de gênero está relacionada às ações ou 

circunstâncias que submetem física e/ou emocionalmente, de forma expressa ou velada, as 

pessoas em função de seu sexo. De acordo com Affonso (2008), discutir as relações entre 

gênero e violência é refletir sobre as relações desiguais entre os gêneros que validam o uso da 

violência como pura relação de força, transformando as diferenças sexuais em relações 

hierárquicas.   



 

Assim, para possibilitar maiores reflexões, faz-se importante a diferenciação entre as 

definições de gênero e sexo. De acordo com Affonso (2008), os termos gênero e sexo, apesar 

de ocasionalmente serem utilizados como sinônimos, denotam conceitos diferentes. Sexo se 

refere à representação de características físicas, biológicas, anatômicas de homens e mulheres, 

enquanto gênero, conceito mais subjetivo e complexo, envolve um conjunto de características 

psicológicas (comportamentos, atitudes, sentimentos, valores, crenças), sociais e culturais, 

que acompanham o sexo biológico e que são considerados característicos dos sujeitos daquele 

sexo determinado. 

Scott (1989), historiadora norte-americana e consagrada por estudar a categoria gênero 

no transcorrer da história da humanidade, refere que as feministas começaram a utilizar a 

palavra gênero como uma maneira de referir-se à organização social da relação entre os sexos. 

A palavra indicava uma rejeição ao determinismo biológico implícito no uso de termos como 

sexo e diferença sexual.  

A autora conceitua gênero a partir de duas proposições: o gênero como elemento 

constitutivo das relações sociais baseadas nas diferenças percebidas entre os sexos; e gênero 

como uma forma primária de dar significado às relações de poder. Trata-se de um conceito 

relacional construído e reconstruído por e através das relações sociais, entre homens e 

mulheres. 

 O termo gênero também é usado como sinônimo de “mulheres” e muitas obras 

substituíram o termo “mulheres” por “gênero”. Para Scott (1989), a utilização do termo 

gênero tem sido válida, pois apresenta uma conotação mais objetiva e neutra.  Por oportuno, 

informa que essa substituição também é utilizada para destacar que o estudo sobre as 

mulheres amarra o estudo sobre os homens, considerando que as esferas não podem ser 

analisadas de forma separada.  

O gênero se torna, aliás, uma maneira de indicar as “construções sociais”: a 

criação inteiramente social das ideias sobre os papeis próprios aos homens e às 

mulheres. É uma maneira de se referir às origens exclusivamente sociais das 

identidades subjetivas dos homens e das mulheres (p. 03). 

 

 De acordo com Scott (1989), os historiadores feministas utilizaram várias abordagens 

para explicar a questão do gênero e elas podem ser resumidas em três posições: a primeira que 

tenta explicar a origem do patriarcado; a segunda situada na visão marxista; a terceira, 

dividida entre o pós-estruturalismo francês e as teorias anglo-americanas das relações de 

objeto, inspirada nas escolas da psicanálise. 

 As teorias do patriarcado estudam a subordinação das mulheres e encontram 

explicação para este fato na necessidade do “macho de dominar as mulheres”. Define a 



 

dominação masculina como um desejo dos homens de transcender a sua alienação dos meios 

de reprodução da espécie.  A autora complementa: “O princípio da continuidade de geração 

restitui a primazia da paternidade e obscurece o labor real e a realidade social do trabalho das 

mulheres no parto” (p. 04). A reprodução ou a sexualidade eram as bases das desigualdades 

nas teorias do patriarcado segundo Scott (1989).  

 A historiadora continua a explicar que aqueles que seguem a linha marxista têm uma 

abordagem histórica, que envolve modos de reprodução, divisão sexual do trabalho, fatores 

econômicos e importância dos papéis dentro do sistema capitalista. A teoria marxista busca 

favorecer a desnaturalização da subordinação da mulher e situar sua gênese num processo 

gerado nas e pelas relações sociais, em contextos socioeconômicos. 

 No que se refere a teoria psicológica para explicar a questão de gênero, Scott (1989) 

expõe que é necessária a distinção entre duas escolas: a anglo-americana e a francesa. A 

escola anglo-americana trabalha dentro dos termos das teorias das relações objetais, já a 

escola francesa baseia-se nas leituras estruturalistas e pós-estruturalistas de Freud, nos termos 

das teorias da linguagem. Contudo, a autora complementa: 

As duas escolas interessam-se pelos processos através dos quais foi criada a 

identidade do sujeito, ambas centram o seu interesse nas primeiras etapas do 

desenvolvimento da criança com o objetivo de encontrar indicações sobre a 

formação da identidade de gênero (SCOTT, 1989, p.). 

 

 Para Lavinas (1997), as relações de gênero permeiam todo o tecido social, situam o 

indivíduo no mundo e influenciam, ao longo de sua vida, oportunidades, escolhas, interesses. 

É nos espaços de convivência que meninos e meninas aprendem a internalizar seu gênero, de 

acordo com o que a sociedade local exige que sejam. Ainda para a autora, as relações de 

gênero, geralmente, mantêm a hierarquização como marca, perpassam tempos, rotinas, 

brincadeiras, perspectivas, reproduzindo os papeis de gênero vigentes no grupo social ao qual 

pertencem os sujeitos envolvidos.   

 Para Muszkat (2006), dentro da perspectiva do estudo de gênero, as categorias homem 

e mulher, não podem ser entendidas fora de seus contextos sociais e culturais. Outrossim, 

deve-se considerar a constituição biológica, o desejo sexual, as práticas do indivíduo, levando 

em conta características como raça, religião, escolaridade, classe social, etc. Complementa 

expondo que a reprodução de determinados modelos de relacionamento entre homens e 

mulheres se dá pelos próprios indivíduos de uma determinada cultura, sendo estes produtores 

e produto dos valores culturais hegemônicos. Excluir uma das partes do casal e atribuir 

sentidos de vítimas e culpados a mulheres e homens, tem se mostrado ineficaz no que tange a 

eliminação de comportamentos abusivos em relação às mulheres. 



 

 Com efeito, um outro termo, além de todos os apresentados, foi cunhado no decorrer 

dos estudos sobre a violência de gênero: violência conjugal. Para Ravazzola (1999), essa 

violência tem sido entendida como violência contra a mulher, perpetrada por seu parceiro no 

contexto de uma relação afetiva e sexual, independentemente da relação ser estável ou não, 

oficializada ou não. Ademais, pode ocorrer no espaço doméstico ou em qualquer outro espaço 

urbano.  

É válido esclarecer que o termo mais empregado neste trabalho será o violência 

conjugal, pois a violência tratada neste estudo diz respeito àquela que envolve parceiros 

íntimos, em união oficializada ou não, conforme o conceito apresentado acima.  

 

2.2- Dados sobre Violência Doméstica 

 

A Assembleia das Nações Unidas, em 1996, declarou que a violência é um problema 

crescente de saúde pública que atinge indivíduos, famílias, comunidades, países e que 

provoca as mais diversas consequências a curto e médio prazos (ONU, 2006). 

Souza (2012), a partir de um enfoque psicodinâmico, descreve a violência como um 

fenômeno que invade todos os espaços da contemporaneidade e torna-se um espetáculo. E à 

medida que o faz, cria uma identidade, apresentando uma forma de ser, de estar no mundo e 

de dominar. A autora complementa: 

Se não é possível combater a violência, eu a assimilo, transformo-me nela. 

Mata-se ou maltrata-se quem estiver à frente. Por impulsividade, por intolerância, 

por amor o eu fica à mercê do objeto amado e pode, em função do desaparecimento 

da instância crítica, chegar à realização do crime sem remorso, ou por ódio (p. 15). 

 

Souza (2012) ainda refere que a disposição para a violência está em cada um de nós, 

desde a origem da cultura, no mito do assassino do pai primordial que a funda, no ódio que 

surge como sombra da imagem narcísica, e na aniquilação recorrente dos dominados pelos 

dominadores. Entretanto, afirmar que a violência faz parte da constituição humana não pode 

nos levar a diluir seu impacto e abrandar a marca do horror que ela apresenta. Pelo contrário, 

é o reconhecimento do fenômeno que nos permite pensar em algo a mais, ou seja, o destino 

dado à agressividade; as circunstâncias que favorecem a sua emersão; do abuso da força em 

detrimento de outras formas de resolução de conflitos e diferenças.  

No que tange a violência contra mulheres, Imach (2013) expõe que foi a partir da 

segunda metade do século XX que os movimentos sociais feministas, em defesa das minorias, 

começaram a lutar contra o fenômeno e marcar lugar nas discussões sociais e jurídicas. 



 

No Brasil, a Lei n. 11.340/2006, conhecida como Lei Maria da Penha, foi elaborada 

como uma forma de combater a violência contra a mulher e resguardar juridicamente seus 

direitos. Versa a lei que toda mulher, independentemente de classe social, raça, etnia ou 

orientação sexual, goza de direitos fundamentais. Busca assegurar a todas, oportunidades e 

facilidades para viverem sem violência, preservar a saúde física e mental e o aperfeiçoamento 

moral, intelectual e social, assim como as condições para o exercício efetivo dos direitos à 

vida, à segurança e à saúde.  

De acordo com Meneghel et. al. (2003), a Lei Maria da Penha tipificou a violência 

contra a mulher e denominou-a de violência doméstica. Definiu-a como qualquer ação ou 

omissão baseada no gênero que cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico e 

dano moral ou patrimonial às mulheres, ocorrida em qualquer relação íntima de afeto na qual 

o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação. 

Já Hirigoyen (2006) prefere substituir o termo violência doméstica por violência no 

casal, definindo-a como “uma violência íntima, ligada à proximidade afetiva, na qual um dos 

parceiros, seja qual for seu sexo, tenta impor poder pela força” (p.76). 

Narvaz e Koller (2006) mostram em sua pesquisa que a violência contra a mulher 

atinge uma em cada quatro mulheres no mundo e é responsável por um em cada cinco anos 

potenciais de vida saudável perdido pela mulher. Na América Latina, a violência doméstica 

incide entre 25% e 50% das mulheres. No Brasil, 23% das mulheres brasileiras estão sujeitas 

à violência. A cada 4 minutos, uma mulher é agredida em seu lar por uma pessoa com quem 

mantém relação de afeto; 70% dos crimes acontecem dentro de casa e o agressor é o próprio 

marido ou companheiro.  

Um trabalho divulgado pela Organização Mundial de Saúde (OMS, 2013) informou 

que um terço das mulheres em todo o mundo é vítima de violência física e sexual. A maioria 

das agressões são perpetradas por maridos ou namorados e provocam problemas de saúde 

como: ossos quebrados, contusões, complicações na gravidez, depressão e outras doenças 

mentais. Além disso, 38% das mulheres vítimas de homicídio foram mortas por seus 

parceiros, e 42% das vítimas de violência física ou sexual por parte de um parceiro sofreram 

lesões como consequência. 

De acordo com um estudo realizado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 

(IPEA, 2013), entre 2009 e 2011 o Brasil registrou 16,9 mil feminicídios, ou seja, mortes de 

mulheres por conflitos de gênero. A pesquisa refere ainda que a Lei Maria da Penha não foi 

capaz de influenciar o fenômeno ao ponto de reduzir o número de mortes de mulheres vítimas 

de violência doméstica. 



 

De acordo com a pesquisa divulgada pelo instituto, comparando-se os períodos antes e 

depois da vigência da Lei Maria da Penha, as taxas de mortalidade por 100 mil mulheres 

foram 5,28 no período 2001-2006 (antes da Lei Maria da Penha) e 5,22 em 2007-2011 (depois 

da Lei). Constatou-se sutil decréscimo da taxa no ano de 2007, logo após a vigência da Lei, 

entretanto, nos últimos anos, os valores retornaram aos patamares registrados no início do 

período.       

Por outro lado, Narvaz e Koller (2006) mostram que o envolvimento de mulheres na 

dinâmica da violência doméstica é tema complexo. Apesar das campanhas de combate à 

violência de gênero e a legislação elaborada para promover o aumento da segurança de 

mulheres envolvidas pelo fenômeno, como um paradoxo, trabalhos realizados (CARRASCO, 

2003; CECCONELLO, 2003; MENEGHEL et al., 2003; HIRIGOYEN, 2006) demonstram 

que muitas mulheres agredidas por seus companheiros, mesmo após tentativa de separação, 

retornam a conviver com os agressores. Fontana e Santos (2001) relataram em suas pesquisas 

que 60% das mulheres agredidas por seus parceiros, voltaram ao convívio conjugal.  

Alguns trabalhos como os de Cardoso (1997) e Narvaz e Koller (2006), abordam o 

fenômeno da permanência da mulher com o agressor e descrevem motivos basicamente 

sociais como aqueles envolvidos na manutenção da relação conjugal violenta. São eles: o 

desejo de manter a família unida; e/ou a dependência financeira e falta de apoio da família 

extensiva e da comunidade; e/ou medo e insegurança causados pelas ameaças e pela violência 

psicológica impetrada pelo parceiro; e/ou repetição de relações abusivas através de gerações. 

Sendo assim, debruçada nos estudos que buscam explicar a violência conjugal 

reiterada, chamou a atenção desta pesquisadora o fato de muitos trabalhos procurarem 

entender a violência de gênero a partir de abordagens antropológicas, sociais, culturais, tendo 

como base os estudos de gênero iniciados pelo movimento feminista desde o final dos anos 70 

(AFFONSO, 2008; GROSSI, 2012; GROSSI; AGUINSKY, 2012; MUSZKAT, 2006; 

NARVAZ; KOLLER, 2006).  Em sua tese do doutorado, intitulada: “Violência e 

masculinidade: uma contribuição psicanalítica aos estudos das relações de gênero”, Muszkat 

(2006, p. 45) expõe: 

Vale, contudo, lembrar que a cultura que produz e perpetua as relações 

hegemônicas masculinas de gênero, onde práticas de dominação dos homens sobre 

as mulheres são avalizadas, não se restringe ao universo masculino. Sem querer com 

isso culpabilizar as mulheres por situações de humilhação ou violência a que são 

com frequência submetidas, não podemos desconsiderar que também as mulheres 

compartilham extensamente destes mesmos códigos e valores, contribuindo com sua 

manutenção.  

 



 

Todavia, é válido deixar claro que o que busca-se abordar nesta pesquisa não são 

aspectos sociais, biológicos ou antropológicos, mas os aspectos psicológicos apresentados por 

mulheres em situação de violência conjugal reiterada, ou seja, estrutura e dinâmica psíquica, 

com o intuito de trazer luz à manutenção dessas mulheres numa relação conjugal violenta.  

 

2.3- A Mulher e a Violência Conjugal 

 

O lugar da mulher na dinâmica da violência conjugal é controverso na literatura e na 

pesquisa. Algumas autoras (GREGORI, 1993; GROSSI, 2012) referem em seus trabalhos o 

envolvimento da mulher no ciclo da violência conjugal, sendo muitas vezes percebida como 

provocadora e até mesmo culpada pelas agressões que sofre. É acusada de passional e 

corresponsável, considerando que muitas permanecem nas situações de violência.  

Outros trabalhos (GOLDNER, 1999; HARE-MUSTIN, 2004; MCCONAGHY; 

COTTONE, 2004) afirmam que não se pode delegar igual responsabilidade à mulher e ao 

homem no fenômeno da violência conjugal, pois nessa relação existem diferentes percentuais 

de poder. Para Cardoso (1997, p.136) “para compreender o porquê de a mulher permanecer 

com quem a agride, torna-se necessário desvelar essa realidade oculta que oprime 

cotidianamente a mulher e a mantém no polo da subordinação”. 

De acordo com Ferreira (1992), a desvalorização da mulher na sociedade ocidental 

produz na subjetividade feminina sentimentos de inferioridade, ao mesmo tempo que idealiza 

a figura masculina. Para a autora existem várias características que podem tornar uma mulher 

vulnerável, como por exemplo ter sido espancada, emocionalmente abusada ou ter 

testemunhado a violência quando criança; ter assumido responsabilidades de adultos desde a 

infância, como cuidar dos irmãos; ter sido criada em uma casa ou frequentado escola em que 

fomentava-se o sentimento de culpa, a rigidez da conduta e da auto exigência desmedida; ter 

sido obrigada a obedecer sem ser escutada; ter crescido num lar patriarcal, onde o pai exerceu 

autoritarismo; ter sofrido carência de afeto, ou, ao contrário, superproteção, sem poder tomar 

decisões próprias; ter tido irmãos homens que usufruíram de maiores privilégios e mais 

liberdade que as mulheres.     

Para Hirigoyen (2006) qualquer mulher pode sofrer violência por parte de seu 

companheiro, seja qual for a sua posição social. Entretanto, alguns fatores de vulnerabilidade 

interferem nas defesas da mulher deixando-a menos resistente ao fenômeno da violência, e 

esses fatores estão relacionados à sua história de vida, às suas relações sociais e/ou à sua 



 

personalidade. A autora complementa dizendo que, em geral, a escolha amorosa se dá a partir 

de problemáticas psíquicas complementares. 

Uma mulher que tenha forte necessidade de ajudar, de consertar as coisas, 

pode escolher um parceiro necessitado de que se ocupem muito dele, de que o 

mimem. Do mesmo modo, um homem que sinta necessidade de dominar saberá 

escolher uma jovem imatura que lhe pareça submissa e dependente. Trata-se para 

cada um, nessa escolha, de manter seu equilíbrio interno, de lutar contra suas 

angustias (p.83). 

 

No decorrer de seu trabalho, Hirigoyen (2006) descreve o que ela definiu como 

implantação do processo de submissão feminina. O processo se divide em dois tempos: a fase 

da sedução e a fase da violência cada vez mais manifesta. Na fase da sedução há a ilusão de 

troca afetiva. A mulher idealiza e vê no homem o “príncipe encantado dos seus sonhos”, em 

contrapartida, o homem se apresenta como alguém que precisa ser protegido, mimado, vítima 

de uma infância triste ou de um divórcio infeliz. “Não se trata de uma sedução amorosa, 

recíproca, e sim de uma sedução narcísica, destinada a fascinar o outro e, simultaneamente, 

paralisá-lo” (p.92). A fase de sedução é uma preparação psicológica para a submissão. 

Durante essa etapa, a mulher começa a ser envolvida por intimidações ou micro violências, é 

desestabilizada e perde gradativamente a confiança em si, e acaba considerando como normal 

a maneira como é tratada. 

A relação de submissão bloqueia a mulher, impedindo-a de evoluir e de 

compreender. O homem violento neutraliza o desejo de sua companheira. Reduz ou 

anula sua alteridade para transformá-la em objeto. Ele dirige o ataque contra seu 

pensamento, induz à dúvida sobre o que ela diz ou sente e, ao mesmo tempo, faz 

com que os que estão próximos avalizem sua inferioridade (HIRIGOYEN, 2006, p. 

93). 

 

 No estágio seguinte ocorre a violência manifesta, na qual a mulher lança mão do 

mecanismo psíquico da dissociação - processo inconsciente pelo qual certos pensamentos são 

separados (dissociados) do resto da personalidade e funcionam independentemente - como 

meio de sobrevivência. Ela se torna uma observadora da agressão que sofre, como estratégia 

passiva da sensação de que não há saída para o que vive. A dissociação provoca uma cisão 

entre o suportável e o insuportável (que é anulado). Filtra as experiências criando uma 

proteção contra a dor e a impotência. 

 Como já mencionado, algumas informações até aqui prestadas foram apresentadas 

com o interesse de oportunizar ao leitor perceber que existem outros estudos que se 

interessam pelo tema, e que uma visão interdisciplinar pode provocar novas inquietações e 

interesses que venham a contribuir com o assunto, considerando que nenhuma disciplina pode 

impor sua hegemonia teórica sobre as demais. Todavia, evidencio que este trabalho percorrerá 



 

o estudo da psicanálise e seus conceitos psicodinâmicos para tentar entender a violência 

conjugal reiterada na qual as cinco mulheres participantes desta pesquisa estão inseridas. 

Sendo assim, passaremos a explorar o que a psicanálise e alguns dos seus teóricos 

escrevem sobre o tema. 

 

2.4- Violência e Psicanálise 

 

Para possibilitar maiores reflexões acerca do tema violência, considerando-a como um 

fenômeno que atinge diversas áreas e relações, julga-se oportuno tentar entendê-la a partir de 

uma visão psicanalítica. Contudo, é importante atentar que a psicanálise, como expõe Souza 

(2012):  

Transita para além de fronteiras delimitadas, resgata a tragicidade 

renascentista da experiência humana, revela o dilaceramento silencioso e 

obscurecido da mente [...], e constrói um novo lugar psíquico para o sujeito, mas sua 

produção e análise engendram-se com as características da modernidade (p.86).  

 

 Sendo assim, teoria e método psicanalíticos apresentam-se entrelaçados por conceitos, 

definições, entendimentos complexos e nem sempre fáceis de apreender. São ferramentas 

ricas  que,  mesmo  tendo  suas  raízes  desenvolvidas  ao  final do século XIX, ultrapassam as  

margens do seu nascimento e podem servir como subsídios para compreender fenômenos tão 

presentes na contemporaneidade, como por exemplo, a violência.  

A violência não é um fato novo na história da civilização humana. Pinker (2013) 

expõe que a trajetória histórica da violência confunde-se com a história da humanidade. Na 

contemporaneidade, a violência tornou-se tema inquietante e invadiu todas as áreas 

relacionais da vida do indivíduo: sua relação consigo, com as pessoas, com as coisas.  

Na teoria psicanalítica, encontra-se, ao longo da obra freudiana, em diferentes 

momentos, uma série de trabalhos que abordam não só a questão da violência, mas também a 

agressividade, o ódio, a destrutividade. Para Ferraril (2006), rastrear o tema significa deparar-

se com conceitos próprios da psicanálise e constituinte do ser humano: eu/não eu, 

prazer/desprazer, amor/ódio, ideal do eu/eu ideal, auto-erotismo, narcisismo, sadismo, 

masoquismo e, principalmente, com a tendência restituitória e a pulsão de morte. 

Contudo, de acordo com Kunzler e Conte (2005), a literatura aponta que o início das 

indagações sobre a violência no homem foi provocada a partir de cartas entre Albert Einstein 

e Sigmund Freud. As cartas partilham da ideia da importância de um mecanismo que possa 

deter a guerra, pois ambos os pensadores estavam impressionados pelos efeitos devastadores 

da grande guerra de 1914/1918, a Primeira Guerra Mundial. Einstein, perplexo com a conduta 



 

de ódio humana nos campos da guerra indaga a Freud: “Como é que esses procedimentos 

alcançam despertar nos homens tão selvagem entusiasmo, até levá-los a sacrificar sua vida? 

Só há uma contestação possível: porque o homem tem dentro de si um apetite de ódio e de 

destruição”. (FREUD, 1933, p.185). 

Assim, para Kunzler e Conte (2005), com o tema da destruição do homem, abre-se a 

questão do poder e da violência no campo da psicanálise. Costa (1986), faz uma explanação 

abordando os termos violência e agressividade. Ele define: 

...violência como o emprego desejado da agressividade, com fins 

destrutivos. Esse desejo pode ser voluntário, deliberado, racional e consciente ou 

inconsciente, involuntário e irracional [...]. É porque o sujeito violentado (ou o 

observador externo à situação) percebe no sujeito violentador o desejo de destruição 

(desejo de morte, desejo de fazer sofrer) que a ação agressiva ganha o significado de 

ação violenta. [...] Quando a ação agressiva é pura expressão do instinto ou quando 

não exprime um desejo de destruição, não é traduzida nem pelo sujeito, nem pelo 

agente, nem pelo observador, como uma ação violenta (p. 30).  

 

Conforme Costa (1986), em psicanálise, num primeiro contexto, a violência é 

associada à agressividade instintiva. A violência nasce da agressividade, da tendência 

instintiva do ser humano para fazer sofrer seus semelhantes e a satisfação desses impulsos 

destrutivos é facilitada por sua mistura com outros motivos presentes na subjetividade 

humana e de natureza idealista. Num segundo contexto, a violência aparece como um conflito 

de interesses do sujeito. É um instrumento que serve ao homem para arbitrar seus conflitos. 

Ademais, Costa (1986) refere que três tópicas da teoria freudiana são imprescindíveis 

para interpretar o essencial do papel da violência como um fato inaugural ou essencial do 

psiquismo: a teoria do trauma infantil, em particular, o trauma da sedução, a teoria da pulsão 

de morte e o estudo sobre totem e tabu.  

A teoria do trauma infantil seria, segundo Costa (1986), o primeiro suporte da noção 

de violência, como elemento fundador do psiquismo. Para Freud, a sexualidade infantil é 

resultado da confluência de três fatores: o estímulo biológico, o estímulo ligado ao exercício 

das funções vitais e o estímulo exógeno (determinado pela excitação da criança pelos pais, 

seja através de carícias físicas, cuidados essenciais, seja através do próprio desejo libidinal, 

sobretudo, da mãe pelo filho).  

Costa (1986) explica que aos olhos de vários estudiosos em psicanálise, a violência 

acontece porque: 

 a criança é obrigada a introjetar ou interiorizar uma excitação sexual, portadora de 

um significado que ultrapassa sua capacidade de absorção biopsicológica. O desejo 

sexual do adulto é produto de uma evolução física e de uma história psíquica que a 

criança não pode apreender em toda sua significação. Há uma oferta de sentido, feita 

em nome daquilo que o adulto deseja e imagina que a criança deseja, que invade o 

mundo interior infantil, como um corpo estranho. Este excesso, não podendo ser 



 

metabolizado psiquicamente, é vivido como puro afluxo de energia, com uma 

tonalidade emocional violenta (p.15). 

 

 O autor alerta que para alguns psicanalistas, essa violência descrita é necessária ao 

surgimento do psiquismo. Marin (2002) em seu livro Violências, argumenta a favor do que 

denomina como violência fundamental, definindo-a como necessária à constituição do sujeito, 

para a sua saída do princípio do prazer e condição para o sujeito socializado.  

 Consoante Costa (1986), muitas ideias de Freud foram pensadas a partir de uma 

representação muito difundida em seu tempo: o “homem é o lobo do homem”.  Freud em sua 

obra procurou mostrar o que havia de destrutivo e agressivo no comportamento e nos desejos 

humanos. Após o estudo sobre a pulsão de morte, esta crença tendeu-se a se firmar e passou a 

funcionar como prova da violência existente na natureza do sujeito e na natureza das relações 

sociais. 

De acordo com Laplache e Pontalis (1998), a psicanálise atribui significativa 

importância à agressividade, e esta opera desde os primórdios do desenvolvimento do sujeito, 

“sublinhando o mecanismo complexo de sua união com a sexualidade e de sua separação 

dela. Esta evolução das ideias culminou com a tentativa de procurar na agressividade um 

substrato pulsional único e fundamental na noção de pulsão de morte” (p.11). 

 De acordo com Freud (1925/1974), no humano, há hostilidade e ódio. O ódio é a 

versão originária da hostilidade e ambos, ódio e hostilidade, estão na base do princípio do 

prazer. A crueldade, forma de agressividade que acontece no registro da ação direta contra o 

outro ou contra si mesmo, também é algo inerente ao ser humano. Para o criador da 

psicanálise, a base da crueldade é o egoísmo, próprio de toda satisfação sexual-biológica. A 

crueldade não supõe consideração ao outro. Origina-se nas fases pré-genitais da libido, 

quando ainda não se formou a compaixão pelo sofrimento do outro. Obedece ao impulso de 

apreensão do objeto e favorece a passagem ao ato.  

 Heimann (1952/1986a) explica que Freud atribuiu os conflitos emocionais à ação de 

forças de instintos antagônicos, de autopreservação e sexual.  Para a autora, com o decorrer da 

obra, Freud diferenciou os instintos em instintos do ego e instintos sexuais. Posteriormente, 

concluiu que um instinto de vida e um instinto de morte são os agentes motores do 

comportamento humano. Esses instintos básicos estão sempre fundidos um no outro, todavia, 

digladiam-se mutuamente dentro do organismo. 

A expressão psicológica do instinto de vida encontra-se no amor, nas 

tendências construtivas e no comportamento cooperativo, em tudo o que, 

essencialmente, promana do impulso de união; a frase poética “Eros como a força 

que une” é frequentemente citada na literatura psicanalítica. O instinto de morte é 

expresso pelo ódio, o impulso destruidor e as tendências negativas, isto é, todos 



 

aqueles modos de comportamento que são antagônicos da formação ou manutenção 

de conexões, tanto intrapsíquicas como socialmente (p. 349). 

 

 Contudo, assim como Freud, outros psicanalistas procuraram desenvolver teorias que 

explicassem como se dá a agressividade humana ao longo do desenvolvimento psíquico, 

dentre eles, Melanie Klein, que aqui será abordada, inclusive, em função de sua teoria ser 

base para a análise do Teste das Relações Objetais de Phillipson, um dos instrumentos 

utilizados nesta pesquisa. 

 

2.4.1- Contribuição da Teoria das Relações Objetais para o Entendimento da 

Agressividade 

 

De acordo com Segal (1975), até 1934, Melanie Klein seguiu os conceitos e métodos 

de Freud e do psicanalista Abraham para entender a constituição do sujeito. Contudo, de 1934 

em diante, formulou suas descobertas principalmente em termos de seu conceito estrutural de 

posições. Os conceitos de posições desenvolvidos por Melanie Klein não conflitam com os 

conceitos de id, ego e superego, mas “têm como teor definir a estrutura real do superego e do 

ego, bem como o caráter de seus relacionamentos nos termos das posições esquizo-paranóide 

e depressiva” (SEGAL, 1975, p.12).  

De acordo com Lima (2007), a partir da observação da brincadeira infantil, Melanie 

Klein promoveu uma investigação sobre os primórdios da vida psíquica e então passou a 

desenvolver trabalhos reconhecendo e enfatizando a importância decisiva das pulsões 

agressivas para a gênese do psiquismo. As posições, segundo as quais a conduta se organiza e 

se estrutura, são dinâmicas e coexistentes e a cada uma delas correspondem ansiedades, 

objetos e defesas típicas.  

No artigo intitulado “A importância da formação de símbolos no desenvolvimento do 

ego” (1930/1996), Klein discorre sobre o sadismo e a ansiedade e explica que a ansiedade tem 

sua origem no excesso de agressividade que é experimentada pelo bebê nos seus primeiros 

meses de vida. Para ela, o ego é obrigado a lidar com a ansiedade resultante do excesso 

pulsional, tendo que dominá-lo. Sendo assim, precisa criar mecanismos defensivos que lhe 

auxiliarão nessa dinâmica funcional psíquica. Passemos então especificamente às posições 

que fundam o aparelho psíquico segundo Melanie Klein. 

 

 

 



 

1-Posição Esquizo-paranóide: 

 

De acordo com Klein (1952/1986a), o bebê, desde o início da vida, experimenta 

ansiedades advindas de fontes internas e externas. A dor e o desconforto sentidos por ele 

durante e após o nascimento, assim como a perda do estado intra-uterino, são sentidos como 

uma agressão produzida por forças persecutórias. Assim, a ansiedade persecutória participa, 

desde o início, das relações de objeto do bebê, na medida em que este está exposto a 

privações. Além disso, a luta entre os instintos de vida e de morte também está presente na 

experiência do nascimento e aumenta a ansiedade persecutória. 

Segal (1975), explica que no começo da vida, nos estádios mais primitivos do 

desenvolvimento, o ego é desorganizado, apesar de apresentar tendências à integração. 

Todavia, essa tendência pode ser afetada pelos instintos de morte e pela ansiedade intolerável. 

O ego imaturo do bebê, ao se defrontar com a realidade externa, fica exposto aos instintos de 

vida e de morte. Quanto defrontado pela ansiedade produzida pelo instinto de morte, o ego 

deflete. Essa deflexão consiste em parte numa projeção e em parte na conversão do instinto de 

morte em agressividade. 

Diante dessa dinâmica psíquica, o ego se divide e projeta a parte composta pelo 

instinto de morte no objeto externo, ou seja, no seu primeiro contato objetal: o seio. Assim, o 

seio torna-se aos olhos do bebê, algo mau, ameaçador, que provoca medo, dando origem ao 

sentimento de perseguição. 

Consoante Segal (1975, p.37)  

A intrusão do instinto de morte no seio é geralmente sentida como 

dividindo-o (splitting) em vários pedaços, de modo que o ego é confrontado com 

uma multidão de perseguidores. Parte do instinto de morte, permanecendo no eu 

(self), é convertida em agressividade dirigida contra os perseguidores.  

 

O instinto de morte é projetado para evitar a ansiedade por contê-lo. A libido, também 

o é, para criar um objeto que terá como função satisfazer o esforço do ego para preservar a 

vida. O ego projeta parte da libido para fora, e o que fica é usado para estabelecer uma relação 

libidinal com o objeto ideal e persecutório. 

Segal (1975, p.37) complementa:  

A fantasia do objeto ideal funde-se com as experiências gratificantes 

de amor e alimentação recebidas da mãe externa real, e é confirmada por 

essas experiências, ao passo que a fantasia de perseguição funde-se, de modo 

semelhante, com experiências reais de privação e sofrimento, as quais são 

atribuídas pelo bebê aos objetos persecutórios.  

 



 

Consoante Klein (1952/1986a), as primeiras experiências provocas pela amamentação 

do bebê e pela presença da mãe dão início à relação objetal do infante. Esta relação do bebê 

com a mãe, inicialmente, é uma relação objetal parcial, pois os impulsos oral-libidinal e oral-

destrutivos estão dirigidos para o seio materno. Nos períodos de ausência de fome e tensão 

ocorre um equilíbrio entre os impulsos libidinais e agressivos. Todavia, diante das privações 

de fontes internas e externas, esse equilíbrio é afetado e os impulsos agressivos reforçados. 

Klein (1952/1986a), evidencia que o primeiro objeto de amor e ódio do bebê é a mãe. 

E ao mesmo tempo em que é desejada, é odiada. No momento em que satisfaz as necessidades 

de alimentação, aliviando seu sentimento de fome e lhe oferecendo o prazer sensual, obtido 

através da estimulação da boca, o sentimento vivenciado é o de amor. Entretanto, quando o 

bebê está com fome e seus desejos não são atendidos, ou quando sente dor e desconforto, o 

sentimento se altera e dá lugar ao ódio e a agressividade. 

A autora esclarece que a alteração do equilíbrio entre libido e agressão provoca uma 

emoção chamada avidez, que é predominantemente de natureza oral. Sendo assim, o aumento 

da avidez aumenta os sentimentos de frustração, consequentemente, a frustração aumenta os 

impulsos agressivos.  

Naquelas crianças em que o componente agressivo inato é forte, a ansiedade 

persecutória, a frustração e a avidez são facilmente provocadas, e isso contribui para 

a dificuldade do bebê em tolerar a privação e em lidar com a ansiedade (Klein, 

1952/1986a, p. 217). 

 

Nesse sentido, as repetidas experiências de frustração e gratificação tornam-se fortes 

estímulos para os impulsos libidinais e destrutivos, para o amor e para o ódio. O seio materno 

que alimenta, pode ser amado, sentido como bom e gratificador, mas também pode ser mau e 

ameaçador se for fonte de frustração. Esse processo ocorre no início da vida, em função da 

falta de integração do ego do bebê, bem como dos processos de divisão dentro do ego, e em 

relação ao objeto. Contudo, apesar de toda essa dinâmica psíquica durante os quatro primeiros 

meses de vida, não há completa distinção entre o objeto bom e o objeto mau. O seio materno, 

em seus aspectos bons e maus, também funde-se à presença física da mãe e a relação com ela 

é construída desde o estágio primitivo, gradualmente.  

Para Klein (1952/1986a), as experiências de amor e ódio, gratificação e frustração, 

derivadas de fatores externos, são as únicas que envolvem o bebê. Ocorrem também 

experiências internas, processos endopsíquicos que contribuem para a relação com o primeiro 

objeto. São as experiências de introjeção e projeção. Ela explica: 

O bebê projeta os seus impulsos de amor e os atribui ao seio gratificador 

(bom), assim como projeta os seus impulsos destrutivos e os atribui ao seio 

frustrador (mau) (p. 218). 



 

 

 Dessa forma, um bom seio e um mau seio são estabelecidos dentro do bebê através da 

introjeção. Além disso, numa engrenagem dinâmica, a imagem do objeto, tanto externo 

quanto internalizado, é distorcida na mente da criança pelas fantasias, e estas estão ligadas à 

projeção dos impulsos no objeto. 

O seio bom, externo e internalizado, transforma-se em tudo o que subtende-se 

gratificação: alívio da fome; prazer de mamar; ausência de privação, tensão e desconforto; o 

carinho de quem cuida; assim como o seio mau é reflexo de tudo o que provoca frustração e 

desconforto, tornando-se um objeto perseguidor.  

Consoante Klein (1952/1986a), quando o bebê vivencia estados de frustração e ódio, 

despeja no seio mau os seus próprios impulsos ligados a essa experiência desagradável. Dessa 

forma, o bebê delega a esse objeto qualidades oral-destrutivas. Ele morde, devora o seio, 

aniquilando-o, mas também sente que o seio irá lhe atacar com a mesma intensidade. Quando 

os impulsos sado-uretrais e sado-anais se apresentam, o infante passa a atacar o objeto com 

urina-venosa e fezes explosivas, e espera, também, que o seio contra-ataque. “Os pormenores 

de suas fantasias sadistas determinam o conteúdo do seu medo de perseguidores internos e 

externos, em primeiro lugar, do seio retaliador (mau)”. (p. 219). 

Entretanto, todo esse processo pode ser compensado pela relação da criança com o 

seio bom. O ato de amamentar, os cuidados, o carinho, o afeto são importantes instrumentos 

nesse estágio primitivo. Klein (1952/1986a, p.220) acrescenta: 

A vizinhança física do bebê e da mãe durante a amamentação – 

essencialmente a relação da criança com o bom seio – ajuda repetidamente o 

primeiro a superar a nostalgia do seu anterior e perdido estado, alivia a ansiedade 

persecutória e aumenta a sua confiança no bom objeto. 

 

Assim, o objeto que frustra é tido como ameaçador e perseguidor. O objeto que 

gratifica, o seio bom, é idealizado como algo que sacia e que supre de forma imediata e 

duradoura. Em função disso, surgem então os sentimentos de seio acessível perfeito e 

inexaurível.  “O seio idealizado forma o corolário do seio perseguidor; e, na medida em que a 

idealização se deriva da necessidade de ser protegido contra os objetos perseguidores, é um 

método de defesa contra a ansiedade” (p. 220). 

 Segal (1975) auxilia no entendimento dessa fase e explica que na luta contra as 

ansiedades de aniquilação, o ego do bebê desenvolve mecanismos de defesa como a 

introjeção e projeção. O ego tenta introjetar o objeto bom e identificar-se com ele e projetar o 

objeto mau como forma de proteção. Mas também projeta o objeto bom para resguardá-lo do 

que é tido para o bebê como maldade interna e introjeta o mau por dois motivos: por 



 

identificar-se com ele e numa tentativa de controlá-lo. Para que a posição esquizo-paranóide 

dê lugar de modo suave à próxima fase do desenvolvimento, é essencial que haja 

predominância das experiências boas sobre as más.  

  

2-Posição Depressiva e Gliscro-Cárica: 

 

Para Klein (1952/1986a), o conflito entre sentimentos de amor e destrutivos, 

provenientes da relação com o objeto - o seio – origina a ansiedade depressiva, culpa e o 

desejo de reparar o objeto amado e danificado – o seio bom. A medida em que o ego vai 

tornando-se mais apto para suportar as ansiedades, as defesas sofrem alteração. A ansiedade 

persecutória e os impulsos destrutivos têm seu poder diminuídos, a ansiedade depressiva 

ganha vigor e atinge o clímax, caracterizando assim a posição depressiva, que acontece 

durante o segundo trimestre de vida do bebê. 

Nesse período, o mundo da criança ganha nova cor, aumentam o poder de expressar 

suas emoções e de comunicar-se. Essas mudanças registram um gradual desenvolvimento do 

ego. “Integração, consciência, capacidades intelectuais, a relação com o mundo externo e 

outras funções do ego desenvolvem-se com firmeza” (KLEIN, 1952/1986a, p. 229). 

 Sobre esta posição, Segal (1975) informa que se as condições do bebê forem boas, 

tranquilas, ele sentirá com o transcurso de seu desenvolvimento que seus impulsos libidinais, 

assim como seu objeto ideal, são mais fortes do que os objetos maus. Ele se perceberá cada 

vez mais forte e capaz de se defender e defender seu objeto ideal dos objetos perseguidores de 

aniquilamento. Ao sentir isso, temerá menos os próprios impulsos maus e, assim, diminuirá a 

tendência de projetá-los. 

 A mesma autora refere que na fase depressiva, ao diminuir a projeção dos impulsos 

maus, o bebê também diminui o poder atribuído ao objeto mau e o ego torna-se mais forte. 

Nessa dinâmica psíquica, há um aumento da tolerância aos instintos de morte internos e, 

consequentemente, uma diminuição dos medos paranoides. A divisão (splitting) tão maciça na 

posição esquizo-paranóide e a projeção perdem força “e o impulso para a integração do ego e 

do objeto pode tornar-se gradualmente preponderante” (p. 80). 

 Quando os processos integradores tornam-se mais estáveis e contínuos é que a posição 

depressiva é produzida. Nessa posição o bebê passa a reconhecer um objeto como um todo, 

não apenas mãos, face, olhos, e começa a relacionar-se com ele a partir dessa ideia. A mãe, 

agora percebida como totalidade, não é apenas um seio bom ou mau, mas aquela que é fonte 

de experiências boas e ruins, que é independente, tem outros focos de atenção e se relaciona 



 

com outras pessoas. Esse processo traz acoplados sentimentos de desamparo, dependência e 

ciúmes. 

  De acordo com Cintra e Figueiredo (2010), quando o bebê começa a ver o objeto 

como pessoa, começa a sentir angústia depressiva, que envolve o medo de ter feito danos ao 

objeto amado e do qual depende, e o medo de que ele morra ou desapareça. “É uma angústia 

culpada, na qual se tem medo dos estragos produzidos no objeto de amor” (p. 80).  

 Segal (1975) complementa dizendo que com a experiência da depressão, o bebê sente-

se impelido a reparar o objeto destruído, tentando compensar o dano infligido a ele em sua 

fantasia onipotente. Acredita que assim como foi capaz de destruir o objeto, é capaz de 

desfazer os efeitos de sua agressividade. “O conflito depressivo é uma luta constante entre a 

destrutividade do bebê e seu amor e impulsos reparadores. O fracasso na reparação leva ao 

desespero” (p. 85). 

 Klein (1952/1986a) esclarece que na fase depressiva a organização sexual também 

progride, além das tendências uretral, anal e genital. Todavia, os impulsos e desejos orais 

permanecem ativos. Há uma confluência de diferentes fontes libidinais e agressivas e surgem 

novas situações de ansiedade. Ela complementa: 

Todos esses desenvolvimentos estão refletidos na relação do bebê com a 

mãe (e, em certa medida, com o pai e outras pessoas). A relação com a mãe como 

pessoa, que se desenvolveu gradualmente enquanto o seio ainda figurava como o 

principal objeto, torna-se agora mais completamente estabelecida e a identificação 

com ela ganha em vigor quando a criança pode perceber e introjetar a mãe como 

uma pessoa (ou, por outras palavras, como um “objeto completo”) (p. 230). 

 

 Assim, os aspectos bons e maus, amados e odiados, aproximam-se de uma união 

completa e logo se constituirão em pessoas totais. Junto com os processos de síntese, 

registram-se novos passos no sentido da integração do ego, que também é impelido a diminuir 

a discrepância entre mundo interno e externo, ou melhor, entre figuras internas e externas. 

 Todo o processo de integração e síntese fazem com que os conflitos entre amor e ódio 

se intensifiquem. A ansiedade depressiva e os sentimentos de culpa consequentes dessa 

intensificação, alteram-se em quantidade e qualidade. Todavia, a ambivalência é 

experimentada nessa fase em relação a um objeto completo. “Amor e ódio estão mais unidos, 

e o seio bom e mau, a mãe boa e a mãe má já não podem manter-se tão separados quanto no 

estágio anterior” (p. 230). 

 Klein (1952/1986a, p. 231) ainda complementa: 

A ansiedade relacionada com a mãe internalizada que se sente ter sido 

danificada, estar sofrendo, em perigo de aniquilamento ou já aniquilada e perdida 

para sempre, leva a uma identificação mais forte com o objeto lesado. Essa 

identificação reforça ao mesmo tempo o impulso o impulso reparador e as tentativas 

do ego para inibir os impulsos agressivos  



 

 

 Nessa fase, Klein (1952/1986a) refere que também há uma diferença entre o uso da 

divisão do objeto e do eu. Apesar de os métodos de divisão anteriores ainda existirem, o ego 

divide agora o objeto completo em objeto vivo e imune e objeto danificado e em perigo. 

Trata-se, portanto, de uma defesa contra a ansiedade depressiva.  

 Como já falado anteriormente, essa engrenagem dinâmica desencadeia maior 

desenvolvimento do ego, e habilita esta instância a criar defesas mais apuradas contra a 

ansiedade, bem como a diminui-la. Para Klein (1952/1986a, p.232): 

A experiência contínua de enfrentar a realidade psíquica, implica na 

elaboração da posição depressiva, aumenta a compreensão do mundo externo da 

criança. Nessa conformidade, a imagem dos pais, que fora primeiro distorcida em 

figuras idealizadas e aterradoras, se aproxima gradualmente da realidade.    

 

 De acordo com Segal (1975), a posição depressiva é uma etapa crucial no 

desenvolvimento do bebê. A elaboração dessa posição marca a forma como a criança 

apreende a sua realidade. Ela passa a ter maior consciência de si mesma e a entender que os 

objetos vivem fora dela. Todavia, se essa posição não foi bem elaborada, o desenvolvimento é 

muito menos favorável. E assim: 

O ego é espreitado por constante ansiedade de perda total das situações 

internas boas, é empobrecido e enfraquecido, sua relação com a realidade pode ser 

tênue, e há um terror perpétuo e algumas vezes uma verdadeira ameaça de regressão 

à psicose (SEGAL, 1975, p. 93). 

 

Além de todo o exposto, para Klein (1952/1986a), a posição depressiva está associada 

às transformações libidinais, pois durante esse período, que equivale aos seis primeiros anos 

de vida da criança, o bebê entra nos estágios preliminares do complexo de édipo. “Esses 

estágios caracterizam-se pelo importante papel que os objetos parciais ainda desempenham na 

mente infantil enquanto a relação com os objetos complexos está sendo estabelecida” (p. 

237).    

A autora informa que, nessa etapa, a libido oral ainda é predominante, entretanto, os 

desejos genitais estão passando para o primeiro plano. Os desejos orais, aumentados pela 

frustração sentida em relação à mãe, são transferidos do seio para o pênis do pai. Os desejos 

orais fundem-se aos genitais e a criança, na sua fantasia inconsciente, passa a desejar o pênis 

paterno e a ter ciúme da mãe, porque ela sente que é a mãe quem recebe o objeto desejado. 

Outro aspecto que retrata os primeiros estágios edípicos está relacionado ao papel que 

o interior da mãe e o seu próprio interior desempenham na mente do bebê. Durante o período 

que caracteriza a posição esquizo-paranóide, os impulsos destrutivos prevalecem e o desejo 

do bebê em penetrar o corpo da mãe e apossar-se de seu conteúdo é de natureza oral e anal. 

Esse anseio se preserva na fase depressiva, entretanto, é dirigido mais ao pênis do pai. Assim, 



 

os desejos orais pelo pênis são internalizados pelo bebê, como sendo um objeto bom e um 

objeto mau. Nesse contexto, o pênis do pai, desejado e odiado, existe no imaginário infantil 

como uma parte do corpo paterna e também como algo que está dentro do corpo dele e do 

corpo da mãe.  

Para Klein (1952/1986a), as teorias sexuais são o alicerce para a formação de figuras 

parentais combinadas: “ a mãe que contém o pênis do pais ou o pai todo; o pai que contém o 

seio da mãe ou a mãe toda; os pais inseparavelmente fundidos em relações sexuais” (p. 239).  

[...] em virtude da internalização, a criança estabelece dentro de si própria 

essas figuras parentais combinadas, o que é comprovadamente fundamental para 

muitas situações de ansiedade de uma natureza psicótica (p.239). 

 

Ademais, tanto na menina quanto no menino, o medo de perder a mãe, o objeto 

primário de amor, contribui para a necessidade de substitutos, e, assim, a criança volta-se em 

primeiro lugar para o pai, que também é introjetado. Dessa forma, a libido e a ansiedade 

depressiva são, em parte, desviadas da mãe e essa distribuição estimula as relações objetais, 

assim como diminui a intensidade dos sentimentos depressivos. Os estágios do complexo de 

Édipo trazem alívio às ansiedades do bebê e ajudam-no a superar a posição depressiva. 

Com efeito, além das posições esquizo-paranóide e depressiva desenvolvidas por 

Melanie Klein, uma outra posição será explorada nesta pesquisa e utilizada nas análises do 

TRO. Trata-se da posição gliscro-cárica, desenvolvida e denominada por Bleger (1977), após 

estudo, principalmente, da obra de Bion (1967/1988) sobre a parte psicótica e não psicótica da 

personalidade.  

De acordo com Bleger (1977) o termo gliscro-cárica vem da junção de duas palavras: 

glischros: viscoso, aglutinado; e karion: núcleo. É o estágio mais primitivo do 

desenvolvimento. Trata-se de uma posição inferior à esquizo-paranóide, onde as ansiedades 

são extremas, maciças e poderosas, em função da debilidade e carência de coesão do ego. 

 Nessa fase, o ego se vê maciçamente ameaçado e o bebê se depara com grandes 

ansiedades confusionais, utilizando defesas primitivas e violentas como a dissociação e a 

projeção. É válido esclarecer que estas defesas também ocorrem na posição esquizo-

paranóide, todavia, de forma mais moderada e menos violenta. 

Heleno (2000), com base em Bleger (1977), acrescenta que a posição gliscro-cárica 

surge quando o sujeito não consegue suportar a separação do objeto e, assim, o ego utiliza-se 

da simbiose como meio de aplacar a angústia provocada pela separação. 

Bleger (1977) concentrou estudos no fenômeno da simbiose, e percebeu que a relação 

objetal na simbiose não tem as características que se apresentam na posição esquizo-



 

paranóide e depressiva, ou seja, características atribuídas ao objeto parcial e ao objeto total, 

respectivamente. “A simbiose envolve a dinâmica de um objeto de características muito 

complexas, coexistindo nele partes boas e más sem qualquer discriminação ou diferenciação 

mútua” (p. 98). 

O autor salienta que a simbiose é: 

Uma estreita interdependência entre duas ou mais pessoas que se 

complementam para manter controladas, imobilizadas e, até certo ponto, satisfeitas 

as necessidades das partes mais imaturas da personalidade; tais partes exigem 

condições que estão dissociadas tanto da realidade como das partes mais maduras ou 

integradas da personalidade. Esta parte imatura e mais primitiva da personalidade 

permaneceu segregada do ego mais integrado e adaptado, e configura um todo com 

características específicas que me conduziram a reconhecê-lo como núcleo 

aglutinado da personalidade (p. 108). 

 

O autor relacionou os fenômenos simbióticos observados e estudados por ele nos 

atendimentos com a relação simbiótica mãe-filho e sugeriu que a relação com um objeto 

aglutinado é um remanescente das experiências mais primitivas do ego, constituindo a parte 

psicótica da personalidade. É válido esclarecer que Bleger (1977) denominou de objeto 

aglutinado aquele com características indiferenciadas, boas e más, que não consegue delimitar 

e discriminar eu e não-eu, interno e externo, que se mobiliza em bloco e provoca ansiedades 

extremas desencadeando os mais primitivos mecanismos defensivos contra o aniquilamento. 

O objeto aglutinado implica uma parte não diferenciada nem discriminado 

do ego do sujeito, bem como da realidade exterior; é um conglomerado de grande 

quantidade de experiências frustrantes e gratificantes, de diversos momentos do 

começo da vida do lactante, de diferentes graus de intensidade (p. 98). 

 

O autor acrescenta que nos primeiros momentos do desenvolvimento, em que acontece 

a posição gliscro-cárica, não existem objetos bons ou maus como na posição esquizo-

paranóide, e a diferenciação e delimitação de elementos isolados ocorre progressiva e 

paulatinamente, a partir de uma dissociação e discriminação que acontece dentro do objeto 

aglutinado. “Dentro do objeto aglutinado não há, a rigor, verdadeira relação objetal entre os 

objetos e núcleos do ego nele envolvidos, mas uma verdadeira identificação primária” (p. 99). 

Simon (1986) refere que a elaboração da posição depressiva dependerá da clivagem 

adequada na posição esquizo-paranóide. Por sua vez, esta clivagem adequada dependerá da 

superação pelo sujeito da posição gliscro-cárica, ou seja, da elaboração dos estados 

confusionais, da simbiose característica da posição, e das angústias confusionais. Todavia, as 

três posições (gliscro-cárica, esquizo-paranóide e depressiva) não são estanques ou definitivas 

e fazem parte de um processo dinâmico da arquitetura  psíquica do sujeito. 

Ademais, além das três posições exploradas, passa-se a discorrer neste trabalho sobre 

um assunto de relevância tanto para um melhor entendimento da psicanálise, quanto para a 



 

análise psicodinâmica das mulheres envolvidas em violência conjugal reiterada. Trata-se dos 

mecanismos de defesa. É válido esclarecer que o intuito deste estudo não é o de abarcar todos 

os mecanismo desenvolvidos e conceituados no decorrer da história da psicanálise, mas 

abranger os mais utilizados nesta pesquisa. 

 

3- Mecanismos de Defesa 

 Para complementar as ideias psicanalíticas apresentadas neste trabalho, passo a 

explorar um conceito de extremo valor para o entendimento da dinâmica do funcionamento 

psíquico, e que será muito utilizado para analisar o Sistema Tensional Inconsciente 

Dominante (STID), no Teste das Relações Objetais de Phillipson, das participantes deste 

estudo: mecanismos de defesa. 

 De acordo com Anna Freud (1946/1977a), a defesa é a mais antiga representante, do 

ponto de vista dinâmico, na teoria psicanalítica. Foi utilizada pela primeira vez em 1894, no 

estudo de Freud intitulado The Defence Neuro-Psychoses, para descrever a luta do ego contra 

ideias ou afetos dolorosos ou insuportáveis (p.36).  

 Consoante Anna Freud (1946/1977b), o ego, ao entrar em conflito com os impulsos do 

id, que tentam acessar a consciência para obter gratificação, defende-se de forma ativa e 

enérgica contra os afetos associados a esses impulsos instintivos, lançando mão de medidas 

para dominá-los. Essas medidas envolvem a transformação do afeto que sofre metamorfose. 

Ao acontecer a transformação do afeto, o ego esteve em ação e tem-se, assim, a possibilidade 

de estudar seu funcionamento. Anna Freud (1946/1977b, p.27) acrescenta: 

O ego só pode ter à sua disposição um número limitado de possíveis meios de 

defesa. Em determinado período da vida e de acordo com sua própria estrutura 

específica, o ego individual seleciona ora um método de defesa, ora outro – pode ser 

repressão, deslocamento, inversão, etc. – e pode empregar qualquer deles tanto em seu 

conflito com os instintos como na defesa contra a libertação do afeto. 

 

 Já para Klein (1952/1986b), as defesas só passam a ter significado e sentido se 

analisadas dentro de uma configuração específica de relação objetal. As defesas são parte de 

processos dinâmicos, que implica em vínculo com os objetos. Além disso, para ela, os 

mecanismo e defesas do ego, assim como as ansiedades, de tipo psicótica, da infância, 

influenciam profundamente os aspectos do desenvolvimento do ego, do superego e das 

relações de objeto.  

 Calcado nesse contexto teórico desenvolvido por Klein, Hinshelwood (1991/1992) 

explora os mecanismos primitivos de defesa e nos diz que eles caracterizam as fases mais 

iniciais do desenvolvimento humano, estão alinhados contra as ansiedades que derivam da 



 

atividade da pulsão de morte e constituem o caráter das posições psicóticas. De acordo com o 

autor, esses mecanismos abrangem defesas como a negação, a cisão, as formas excessivas de 

proteção e introjeção, as identificações correlacionadas e a idealização. 

 Hinshelwood (1991/1992) nos informa que, inicialmente, Klein, alinhada com Freud, 

enfatizou as defesas obsessivas como específicas contra o sadismo, todavia, com o decorrer 

de sua trajetória profissional e experiência clínica, viu-se levada a perceber e enfatizar os 

mecanismos primitivos de defesa como sendo aqueles que afetavam o caráter das relações 

objetais e definiam os fundamentos da identidade do sujeito. Assim, Klein substitui os 

mecanismos obsessivos pelos mecanismos primitivos de defesa, como sendo as defesas 

típicas atuantes contra o sadismo e a destrutividade. Ademais, “tomou a projeção arcaica e 

maciça (onipotente) como manifestação do processo, lançado como hipótese por Freud, pelo 

qual o ego se defende contra a pulsão de morte” (p. 136). 

 De acordo com Hinshelwood (1991/1992, p.136): 

As duas formas de ansiedades psicóticas, a depressiva e a persecutória, 

despertam diferentes conjuntos de defesas, cujos componentes são os mecanismos 

primitivos de defesa. Os mais arcaicos (contra a ansiedade persecutória) abrangem a 

aniquilação dos perseguidores, a expulsão (projeção, inclusive a identificação 

projetiva), a negação, a fuga para o objeto bom e a cisão. Na posição depressiva, as 

defesas maníacas – onipotência, negação, triunfo e controle desdenhoso – são 

características. 

 

 Piccolo (1981/2011), ao tratar as defesas, o faz utilizando a teoria kleiniana e refere 

que as defesas são vivenciadas pelo sujeito como fantasias inconscientes referentes a aspectos 

do ego e/ou do objeto, cujo objetivo é diminuir a ansiedade advinda dos vínculos objetais e 

preservar o equilíbrio. O uso das defesas responde a um espectro de fantasias relacionadas ao 

vínculo objetal. Para a autora, “as defesas constituem a “melhor solução” conseguida pelo 

sujeito nas relações com seus objetos, estão enraizadas na personalidade e presentes em toda a 

forma de perceber e conectar-se (tanto na realidade interna quanto externa)” (p.256).  

 Consoante Piccolo (1981/2011), os mecanismos de defesa são formas estáveis 

utilizadas para preservar o equilíbrio dos vínculos com os objetos internos e externos. Estão 

apoiados em fantasias, são expressos na conduta manifesta, além de valorizar e neutralizar 

alguns aspectos da realidade e do ego para evitar o sofrimento psíquico. “Conseguir uma 

compreensão dinâmica dos processos defensivos supõe compreender as fantasias subjacentes, 

o porquê, o para quê das defesas, sua intensidade, sua qualidade, seu grau de rigidez ou 

variabilidade e sua efetividade” (p.258). 

 Ainda conforme Piccolo (1981/2011), é importante conhecer os perigos que o ego 

procura evitar. Os processos defensivos apresentam um desenvolvimento evolutivo. Existem 



 

defesas primitivas que são acionadas por ansiedades igualmente primitivas ou psicóticas, e 

defesas adaptativas ou mais evoluídas.  

No que tange à sequência evolutiva, há o aparecimento de mecanismos esquizoides 

(dissociação, idealização, negação, controle onipotente, identificação projetiva), seguidos, na 

evolução normal, por mecanismos maníacos e obsessivos, que correspondem ao início da 

etapa depressiva. A resolução adequada de todo esse processo dá lugar ao surgimento de 

mecanismos neuróticos importantes, tais como: a inibição, o deslocamento e a repressão. E ao 

aparecimento de mecanismos mais avançados como a sublimação. Todavia, “fracassos na 

evolução inicial impedirão o estabelecimento de mecanismos de dissociação claros, os quais 

serão substituídos por splitting e pelas identificações projetivas excessivas, colocando as 

bases de processos psicóticos” (p.260).  

Passaremos agora a alguns mecanismos de defesa utilizados pelo ego com base na 

teoria de Melanie Klein. 

 

 Escotomização 

De acordo com Rosa (1995) a escotomização é a negação da realidade psíquica. 

Durante esse processo, elimina-se a percepção de perseguidores internalizados ou 

pertencentes à realidade externa. Há um empobrecimento e paralização da mente, 

desencadeando a base para perturbações da parte psicótica do “self”. 

 

Identificação Projetiva: 

Segundo Piccolo (1981/2011), a identificação projetiva (IP) é o mecanismo pelo qual 

o ego deposita vínculo num objeto, e este passa a ter as características do vínculo projetado. O 

objeto sobre o qual se faz a projeção pode ser interno ou externo. No caso do interno, é 

marcado pelas características que o ego, por projeção, lhe atribui. No caso do externo, o ego 

amplia o âmbito geográfico, e uma parte sua passa a fazer parte do objeto externo na fantasia. 

Assim, o objeto pode ser percebido com características da parte projetada do ego, bem como 

o ego pode se identificar com o objeto. 

Ademais, a IP pode ser um mecanismo normal ou patológico. Se for normal, favorece 

a relação empática de entendimento com o objeto por duas razões: 

1- Através da IP a pessoa pode se colocar no lugar da outra. 

2- Pode conseguir que o outro se coloque em seu lugar. 

Se for patológica, seus índices são dados por: 



 

1- Fator quantitativo, com predomínio da IP com características evacuativas, ou a 

utilização destas características no nível mais organizado dos mecanismos obsessivos – o que 

permite a manutenção do controle das partes do ego dissociadas e projetadas. 

2- Fator qualitativo: a qualidade da fantasia ou parte do self projetado, ou seja, a 

natureza boa ou má de parte do ego e da fantasia que é depositada no objeto (livrando-se do 

que é mau; rompendo-se com o objeto; salvando-se o que é bom; reparando-se o objeto, etc.). 

Ainda segundo Piccolo (1981/2011), quanto maior a intensidade/quantidade e sadismo 

da IP, maior é o seu grau patológico. A autora acrescenta que ao longo da evolução do sujeito, 

ocorre uma paulatina modificação da intensidade e da qualidade da IP. 

Na fase esquizo-paranóide, em função da pouca integração do ego, a IP é distorcida 

em relação ao objeto, e as partes do ego projetadas, ou suas qualidades, são vividas como 

pertencentes ao depositário. A principal finalidade é a de incorporação do objeto externo e se 

houver uma relação adequada do bebê com a mãe, o sadismo e a ansiedade persecutória 

diminuem e aumenta a capacidade integrativa do ego. 

Na fase depressiva, surgem mecanismos de controle das projeções que permitem a 

diferenciação entre mundo interno e mundo externo, entre ego e objeto interno, entre aspectos 

do ego e do objeto. Nesta etapa, a IP adquire valor fundamental no processo de simbolização, 

pois procura conseguir a empatia com o objeto, desenvolvendo funções de comunicação e 

conhecimento do outro, bem como tentando a separação do objeto. 

 

Mecanismos Esquizoides: 

Compreendem mecanismos de cisão do objeto. Buscam defender o ego de temores 

relativos ao aniquilamento e a morte. 

 

Dissociação 

Neste mecanismo o ego e um objeto único são divididos em dois. Piccolo (1981/2011, 

p. 287) explica:  

A divisão do objeto é estabelecida em função das características idealizadas e 

persecutórias, e em correspondência com uma concomitante divisão do ego, 

estruturando-se, portanto, dois vínculos simultâneos entre um ego agressivo e um 

objeto idealizadamente persecutório, e um ego cheio de amor e um objeto 

idealizadamente bom. 

 

Com o transcorrer da evolução normal e conforme a diminuição da ansiedade 

persecutória, a dissociação assume características menos rígidas quanto ao grau de distância 



 

entre o que é idealizado pelo sujeito e o que é persecutório, aproximando-se de uma divisão 

entre bom e mau, favorecendo a síntese defensiva. 

Contudo, em função da intensidade da inveja, da agressão e da má relação com o 

mundo externo, os mecanismos de dissociação podem fracassar durante a evolução. “Em tal 

caso, são substituídos por mecanismos de splitting maciços e de I.P. excessiva, os quais levam 

à desintegração do ego como medida defensiva” (p.288). 

 

Idealização 

Busca defender o ego de ansiedades persecutórias. A idealização do objeto bom tende 

a afastá-lo do objeto persecutório e torná-lo invulnerável. Está vinculado à negação mágica 

onipotente, em que as características ruins do objeto são negadas e este é coberto de bondade. 

A intensidade da idealização está relacionada com a intensidade da perseguição do 

objeto e funciona como uma defesa contra o medo de ser atacado e destruído pelo objeto, ou 

seja, contra as ansiedades persecutórias. É um mecanismo que também faz parte das defesas 

maníacas na situação depressiva, atribuindo ao objeto grande riqueza de conteúdo e grande 

capacidade reparatória. Assim, de acordo Piccolo (1981/2011, p. 296) “se o objeto é perfeito e 

possui tudo, não está destruído, não pode atacar retaliativamente o ego (ansiedade 

persecutória), o ego não tem que penar por ele nem se preocupar em repará-lo (ansiedade 

depressiva). 

Hinshelwood (1991/1992) acrescenta dizendo que a idealização é um mecanismo 

defensivo que está combinado com a negação e é respaldado pela onipotência. É um processo 

que, no inconsciente, equivale a aniquilação do relacionamento perturbador com o objeto e 

que envolve a negação do objeto mau, mas também de um aparte do ego em relacionamento 

com o objeto. 

 

Negação e Controle Onipotente 

São denominados de mecanismos primitivos que respondem a impotência do ego 

diante dos impulsos destrutivos e a estes impulsos projetados no objeto. A finalidade desse 

mecanismo é não ver os aspectos do ego e do objeto que aterrorizam. Sendo assim, na esfera 

da fantasia, aquilo que não é visto não existe, consequentemente, não implica perigo. 

A negação está vinculada ao controle onipotente, assim como à fantasia de possuir o 

ego e o objeto idealizado, à capacidade de controle e de manipulação do objeto persecutório. 

Ademais, o grau de onipotência do ego e do objeto idealizado é proporcional ao grau 

destrutivo do ego agressivo e do objeto mau. 



 

Na fase depressiva, a negação e o controle onipotente fazem parte das defesas 

maníacas. “A negação se propõe negar tanto a destruição do objeto quanto os sentimentos de 

dor, dependência e necessidade do ego. Está ligada à fantasia de controlar o objeto, negando o 

medo da separação e da dependência e favorecendo as fantasias de reparação onipotente do 

objeto” (p. 303). 

Além das defesas até então exploradas, de suma importância para o entendimento da 

dinâmica que permeia o desenvolvimento psíquico do ser humano, ocorre, com o nascimento 

do bebê, um mecanismo de estremo valor e que também será apresentado neste capítulo: a 

cisão. 

De acordo com Hinshelwood (1991/1992), Klein deparou-se muito cedo com a 

importância e as variadas formas de cisão, e demonstrou que este mecanismo estava 

diretamente envolvido às manobras defensivas mais arcaicas do ego. A cisão divide-se em: 

 

1- Cisão do objeto: Para Klein, no início da vida, os objetos não são percebidos ou 

entendidos, entretanto, lhes são concedidas “inaturalmente” naturezas boas e más. Sendo 

assim, as crianças cindem os objetos de forma que as imagos dos pais sejam separadamente 

dotadas, na imaginação dos filhos, de qualidades boas ou más. Como resultado desse processo 

dinâmico, a cisão torna-se um termo que descreve a maneira pela qual os objetos são 

separados no aparelho mental em seus aspectos bons e maus. 

Sendo assim, a introjeção e a projeção das versões boa ou má dos objetos, 

desempenham um papel de extrema importância para o desenvolvimento da personalidade e a 

integração das cisões nos objetos em uma forma realista de discriminação, tornou-se, segundo 

Hinshelwood (1991/1992), o aspecto chave do desenvolvimento infantil para Klein. 

 

2- Cisão do ego: trata-se da divisão do ego. Para Klein, de acordo com Hinshelwood 

(1991/1992), o ego é incapaz de cindir o objeto sem que haja uma cisão correspondente 

dentro do próprio ego. Num processo de ataque ao objeto, o ego se cindi em um número 

correspondente de pedaços, cada um relacionado aos fragmentos do objeto.  

Sendo assim, além das defesas próprias da posição esquizo-paranóide e identificadas 

também na posição gliscro-cárica, com o decorrer do desenvolvimentos da criança, outras 

qualidades de defesa emergem para auxiliá-la no trato com a angústia persecutória, agora, 

ligadas à posição depressiva. 

 

 



 

Defesas Maníacas 

Nas defesas maníacas encontradas na etapa depressiva, também encontramos 

mecanismos que se manifestaram na etapa da posição esquizo-paranóide (dissociação, 

idealização, negação e controle onipotente), contudo, nessa fase, adquirem características 

diferenciadas. Na fase esquizo-paranóide, buscavam impedir o ataque aniquilador ao ego; na 

fase depressiva tentam defender os objetos dos ataques ambivalentes do ego, e este das 

ansiedades e da culpa depressiva. 

Piccolo (1981/2011) esclarece que na fase depressiva, o bebê estabelece uma nova 

relação com a realidade e descobre situações importantes, como: “1) sua dependência da mãe, 

que teme haver perdido devido à sua agressão; 2) o valor que ela tem para ele; 3) sua 

ambivalência, seus desejos agressivos, vorazes de destruí-la e seus sentimentos de 

necessidade e desejo de preservá-la” (p.308). Em consequência disso, emergem sentimentos 

de culpa depressiva, medo de perder a mãe, medo de tê-la destruído, preocupação e 

necessidade de reparação. Assim, frente a esse misto de sensações, as defesas maníacas são 

uma tentativa de evitar o processo de intensa dor e sofrimento implicados nesta descoberta. 

O mecanismo de onipotência, acompanhado de fantasias de controle e dominação dos 

objetos, são defesas que se apresentam nessa fase e são necessárias por dois motivos: 1) para 

negar a dependência do objeto, o medo de ser abandonado e o surgimento da agressão em 

função desse abandono; 2) para satisfazer a fantasia inconsciente de reparação do objeto que 

foi destruído, através de um ego composto por poderes mágicos de reconstrução. 

Ademais, os mecanismos envolvidos na idealização buscam negar a fantasia de que o 

objeto fora destruído, e lhe dão invulnerabilidade, riqueza, beleza, dentre outras 

características mágicas. Os mecanismos de negação conduzem ao desconhecimento da 

realidade psíquica (o que fora percebido sobre a agressão, sobre a valorização do objeto,  o 

medo de atacá-lo e destruí-lo) e  das partes da realidade externa que estão em harmonia com 

seus conflitos (medo do afastamento da mãe, negação do abandono, negação de situações que 

são mantenedoras de tristeza e frustração). Os mecanismos de dissociação buscam evitar a dor 

provocada pela ambivalência dos sentimentos de amor e ódio em relação ao objeto. 

De acordo com Piccolo (1981/2011, p. 309): 

Uma característica especial da defesa maníaca é a identificação do ego com o 

objeto idealizado: o ego se funde e se confunde com este objeto parcial, onipotente, 

cheio de vida, de poder, de alimento, se “infla” pela fantasia de ter devorado o objeto 

idealizado (“a luz do objeto idealizado cai sobre o ego”), já que as características 

sofredoras, desprotegidas, necessitadas, dependentes do próprio ego, são depositadas 

nos objetos externos. 

 

   



 

2.5- Relações Amorosas e Psicopatologia 

  

 Além dos conceitos até então explanados, optou-se neste trabalho por também abordar 

autores que tratam as questões das escolhas amorosas sob o vértice da psicopatologia. 

Kernberg (1995), em sua obra “Psicopatologia das Relações Amorosas”, exemplifica a 

perversidade nas relações amorosas através dos padrões sadomasoquistas que dominam o 

relacionamento emocional. 

 Para este autor, a formação da identidade do sujeito origina-se do seu relacionamento 

com a mãe – ou substituto – particularmente quando as experiências do bebê envolvem 

intensos afetos, sejam prazerosos, sejam dolorosos. Ele explica que a teoria freudiana dual dos 

impulsos, da sexualidade e agressão, representa a concepção final dos impulsos como fonte 

fundamental de conflitos psíquicos inconscientes e da formação das estruturas psíquicas. 

Ademais, para Kernberg (1995), o desenvolvimento afetivo baseia-se nas relações objetais 

afetivamente investidas, que acabam por provocar memória afetiva. Essa memória 

acompanhará o sujeito no transcorrer de sua vida e o auxiliará nas escolhas amorosas.  

 O mesmo autor também refere que a capacidade de excitação sexual e desejo erótico, a 

integração das relações objetais pré-edípicas e edípicas, a integração da libido e da agressão, 

de amor e de ódio, interferem e consolidam a capacidade para as relações amorosas, mas 

também para suas patologias. Subjacente às incompatibilidades sexuais iniciais de um casal, 

normalmente, existem questões edípicas significativas remanescentes da infância. 

Kernberg (1995, p.60) acrescenta: 

Os aspectos sadomasoquistas da sexualidade perversa polimorfa 

proporcionam um ímpeto importante para o anseio de fusão sexual; e uma excessiva 

predominância da falta de cuidados corporais ternos ou de experiências traumáticas, 

abuso físico ou sexual, podem extinguir a capacidade de resposta sexual e interferir 

com a consolidação e desenvolvimento do afeto da excitação sexual. 

 

 Esse mesmo processo se apresenta nas relações do casal. A falta de integração das 

relações objetais internalizadas, boas e más, leva a idealizações primitivas nas relações 

amorosas da organização da personalidade borderline.  

O desenvolvimento da capacidade para relações objetais totais ou 

integradas implica na obtenção de uma identidade do ego, ao mesmo tempo, de 

relações de objeto profundas, o que facilita a seleção intuitiva de alguém que 

corresponde aos desejos e aspirações da pessoa (KERNBERG 1995, p.61). 

  

 Para o autor, o superego tem uma função primordial às relações sexuais e emocionais, 

que são tecidas a partir das contribuições da libido e da agressividade. O casal constituído se 

torna depósito das fantasias e desejos conscientes e inconscientes de ambos os parceiros e de 



 

suas relações objetais internalizadas. Assim, o casal adquire uma identidade própria, além de 

levar para a relação a identidade de cada um. Nessa dinâmica, o casal ativa funções 

conscientes e inconscientes do superego particulares, resultando na aquisição de um sistema 

superegóico próprio do casal, num acréscimo aos superegos individuais que cada parte 

carrega. 

 Dessa forma, o efeito desse novo superego do casal dependerá da maturidade dos 

superegos de cada um. Se a patologia for dominante, são reativados precursores sádicos do 

superego. Já um superego maduro, que expressa a preocupação pelo self do parceiro, protege 

as relações objetais do casal, estimulando o amor e o comprometimento.  

Uma severa patologia do superego em qualquer um dos parceiros pode 

resultar no emprego da identificação projetiva, em vez da simples projeção, 

tornando mais difícil se opor contra essa defesa. A consequência pode ser a 

destruição do equilíbrio do casal, na medida em que introjeções de um superego 

sádico assumem o controle do relacionamento (KERNBERG, 1995, p.96). 

 

Kernberg (1995) salienta que a identificação de uma das partes do casal com o 

superego agressor do outro, pode resultar numa aliança sadomasoquista do casal. Uma severa 

patologia das funções do superego pode levar a comportamentos negligentes e hostis, que 

expressam níveis primitivos de agressão, levando à dominação e à destruição do casal. 

Assim como Kernberg, dois outros autores psicanalíticos se propuseram a tratar as 

relações amorosas: Puget e Berenstein (1994). Eles elaboraram uma tipologia dos vínculos 

dos casais e referiram que os vínculos mais primitivos ou mais patológicos do casal envolvem 

a noção de fusão, com recusa da individualidade do outro, estabelecendo assim um tipo de 

dependência adesiva, em que a autonomia não é concebida. Um dos pares que chama a 

atenção nessa tipologia é o amparador-amparado. Nessa relação, o casal mantém-se fundido e 

os afetos são da ordem da violência, irritação e hostilidade. As mensagens entre as partes são 

contraditórias, há constantes desacordos ou submissão total de uma das partes. A relação é 

baseada na confusão.  

Considerando todas as informações apresentadas neste capítulo e fundindo-as ao tema 

central deste trabalho que é o fenômeno da violência conjugal, reporta-se-á a fala de Adamo 

(1999) - uma psicanalista que traz contribuições significativas à análise sobre violência 

doméstica - para concluir esta fase do estudo. 

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 significativas e alcançar representações. A violência doméstica aponta 

para uma profunda incapacidade de seus membros para viverem as emoções e pensá-

las de forma a propiciar uma integração permanente de novas experiências que 

ampliam a possibilidade de conhecimento (p. 158). 

 



 

3- MÉTODO 

 

Para trabalhar o tema do projeto, optou-se pela abordagem clínico-qualitativa.  De 

acordo com Turato (2003), trata-se de um método de investigação científica que, a partir de 

atitudes: existencialista, clínica e psicanalítica, propicia a acolhida das angústias e ansiedades 

do participante e a valorização de aspectos emocionais psicodinâmicos mobilizados na 

relação com os pesquisados. Põe-se como método da área da psicologia da saúde e busca dar 

interpretações a sentidos a significações trazidas pelos participantes. 

É valido evidenciar que para o autor supracitado, atitude clínica não significa fazer 

psicoterapia, mas “olhos e ouvidos qualificados para compreender existencialmente os 

sofrimentos que acometem o outro” (2003, p.239).  

Ele ainda complementa: 

A investigação clínico-qualitativa dos fenômenos da área da saúde (ou da área da 

psicologia da saúde ou ainda da tradicional psicologia médica) vai emprestar e 

apropriar-se de conceitos da psicanálise para serem usados como uma ferramenta, 

entre outras, a fim de empreender suas pesquisas científicas (2003, p.238).  

 

3.1 Participantes 

 

Participaram desta pesquisa 05 mulheres, com idade entre 32 e 59 anos, envolvidas em 

violência conjugal reiterada, selecionadas por conveniência e que se configuram como vítimas 

em processos em trâmite numa Vara Criminal da Grande São Paulo. 

 

QUADRO I 

Descrição dos sujeitos conforme o questionário ABIPEME e entrevistas 

Participante Idade Região Escolaridade Ocupação Estado 

Civil 

Tempo de 

convivência 

N° 

Filhos 

Cortes 

Critério 

Brasil 

Wera 34 Nordeste Fundamental 

Incompleto 

Faxineira União 

Estável 

11 anos 01 C2 

Ana 32 Sudeste Médio 

Completo 

Controlador 

de Acesso 

Casada 8 anos 02 D 

Carmem 32 Nordeste Fundamental 

Completo 

Empacota 

dora 

União 

estável 

10 anos 01 C1 

Joseana 56 Sudeste Fundamental 

Incompleto 

Não 

trabalha 

Casada 38 anos 02 B1 

Beth 59 Sudeste Fundamental 

Incompleto 

Não 

trabalha 

Casada 35 anos 01 C1 

 

 



 

3.2 Local 

 

Organização não Governamental Promotoras Legais Populares (PROLEG) em 

parceria com uma Vara Criminal da Grande São Paulo. A PROLEG é uma organização não 

governamental que em parceria com outros órgãos do poder público e judiciário desenvolve 

projetos em prol dos direitos humanos. A organização promove cursos, seminários, debates, 

atende e acompanha casos ligados a esfera jurídica, com o intuito de fortalecer campanhas 

contra a impunidade e os crimes de violência de gênero. A coleta de dados foi realizada em 

uma sala reservada, confortável, arejada, com boa iluminação, composta por mesa e cadeiras, 

atendendo as recomendações de neutralidade e sigilo. 

 

3.3 Instrumentos 

 

Para a coleta de dados foram utilizados quatro instrumentos:  

 

1- Roteiro de Entrevista: trata-se de um roteiro para entrevista, semi-dirigida, já 

utilizado com as mulheres em situação de violência doméstica que são atendidas pela 

PROLEG. O instrumento possibilitou colher dados mais detalhados sobre a ocupação das 

participantes; escolaridade; aspectos orgânicos; convivência com seus companheiros; história 

familiar pregressa; relação com os filhos e a percepção da violência conjugal sofrida 

(APÊNDICE A).  

De acordo com Turato (2003), a entrevista semidirigida é um instrumento auxiliar para 

o método clínico-qualitativo. “Dá-se então pelo motivo de que ambos os integrantes da 

relação têm momentos para dar alguma direção, representando ganho para reunir os dados 

segundo os objetivos propostos”. (p. 313). 

 

2- Escala da Associação Brasileira de Institutos de Pesquisa de Mercado (ABIPEME). 

A escala tem o objetivo de classificar a classe socioeconômica em que o indivíduo está 

situado. É uma forma convencionada para classificar os consumidores segundo sua aptidão 

para o consumo (MATTAR, 1996). Utiliza-se de um critério de pontuação que visa classificar 

a situação socioeconômica da população; esse critério cria uma escala ou classificação 

socioeconômica por intermédio da atribuição de pesos a um conjunto de itens de conforto 

doméstico, além do nível de escolaridade do chefe de família. (JANUZZI; BAENINGER, 

1996) (ANEXO F). 



 

3- Teste de Relações Objetais de Phillipson (TRO) 

O TRO é um instrumento diagnóstico, elaborado por Herbert Phillipson em 1955 e 

baseia-se na teoria das relações objetais de Melanie Klein e Fairbairn, reunindo características 

do Teste de Apercepção Temática (TAT) e do Rorschach (OCAMPO; ARZENO, 1981/2011).  

Enquanto o Teste de Apercepção Temática (TAT) recolhe a projeção através da 

fantasia e o Rorschach através da percepção, o TRO concilia ambas as tendências, 

constituindo-se num teste de forma e de conteúdo, dinâmico e dramático. Para Ocampo e 

Arzeno (1981/2011), a pessoa percebe o mundo de forma dinâmica e esta percepção está 

diretamente relacionada com a sua forma de lidar com as situações e conduzir sua história. 

Sendo assim, na interação com o meio (diante de uma prancha do TRO) “refletirá os 

processos dinâmicos através dos quais expressa e regula as forças conscientes e inconscientes 

que operam em sua interação com a situação”. (OCAMPO; ARZENO, 1981/2011, p. 131).  

 O TRO é um teste de estimulação visual e produção verbal, composto por 13 lâminas 

divididas em três séries: A, B e C, onde cada série apresenta uma lâmina em grupo e com um, 

dois e três personagens, além de uma lâmina em branco (OCAMPO; ARZENO, 1981/2011). 

De acordo com Ocampo e Arzeno (1981/2011) e Rosa (1995), baseados em Phillipson 

(1965/2012), as lâminas: 

   

Série A: apresentam-se sombreadas de claro e escuro, esta série propicia o surgimento 

de primitivas necessidades de relações objetais e as ansiedades requeridas para esta satisfação. 

Estão vinculadas às precoces relações objetais de dependência; enfatizam o contato físico e 

sensitivo. Sendo assim, para Ocampo e Arzeno (1981/2011, p. 155):  

 

“Quando nesta série aparecem predominantemente ansiedades de tipo 

depressivo podemos pensar em um índice positivo de adaptação(…). A 

possibilidade de se deprimir coincide com uma diminuição da onipotência das 

defesas (os mecanismos de controle e reparação onipotente são substituídos pelos de 

controle obsessivo e reparação autêntica, realçando-se aspectos mais integrados do 

ego)”. 

 

Série B: As figuras apresentam contornos escuros bem definidos e o contraste branco 

e preto, além das matizes de cinza, dão poucas possibilidades a outras interpretações, que não 

a realidade exposta nas cenas. Espera-se que apareçam defesas de caráter neurótico. Nessa 

série, deduz-se a capacidade do ego em lidar com a realidade e enfatiza o clima de ameaça e 

indiferença, mobilizando controles egóicos mais maduros. “Em sujeitos muito perturbados, é 

possível que nos dê índices de aspectos que ainda mantêm uma certa adaptação” [Ocampo e 

Arzeno (1981/2011, p. 155)]. 



 

Série C: o mundo humano é mais realista, o ambiente mais rico de detalhes.  As 

respostas possibilitam a apreciação do tipo de vínculo que a pessoa estabelece com seus 

objetos. A inclusão da cor aumenta a tensão e os sentimentos agressivos entre o indivíduo e o 

grupo. É esperado o uso de defesas que empobrecem o ego, tais como a negação, o triunfo e o 

controle onipotente. 

Para Rosa (1995, p. 15): 

 

“As respostas nesta série possibilitam a apreciação do tipo de vínculo que o 

paciente estabelece com seus objetos. Pelo fato de inclusão da cor, aumenta a tensão 

e os sentimentos agressivos entre o indivíduo e o grupo. O controle adaptativo é 

esperado em termos de diagnóstico e prognóstico, bem como o uso de defesas que 

empobrecem o ego, tais como a negação, o triunfo e o controle onipotente. São 

comuns fantasias de perda e elaboração do luto, sentimentos frente ao conflito 

edipiano que favorecem dissociações: superego/ego/id, mente/corpo, mundo 

interno/externo, fantasia/realidade..” 

 

Lâmina Branca: o sujeito poderá mostrar a relação transferencial que opera durante a 

tarefa, bem como resumir seus problemas atuais, tal qual os sente e os métodos de solução. 

Também serve para compreender os afetos que são mobilizados em função da perda, e as 

possibilidades de recuperação diante dela.   

  O teste foi escolhido por explorar aspectos conscientes e inconscientes da dinâmica do 

aparelho psíquico humano e poderá possibilitar às participantes projetar nas pranchas sua 

realidade interna e externa, de acordo com suas relações objetais. Para a análise do TRO é 

importante deter-se: às histórias elaboradas pelo participante e ao seu comportamento durante 

o teste (se tenso, relaxado, cauteloso, agressivo); às verbalizações; (histórias e comentários); 

ao conteúdo humano; ao conteúdo de realidade e contexto de realidade; e ao sistema tensional 

inconsciente dominante (PHILLIPSON, 1965/2012). 

  De acordo com Heleno (2000), os aspectos manifestos do sujeito são avaliados por 

meio de conteúdos humanos e de realidade e do contexto de realidade (Quadro I). Já os 

aspectos inconscientes são explorados através do triângulo metapsicológico formado por 

desejos, medos e defesas (Quadro II), ou seja, o que fora denominado por Phillipson 

(1965/2012) como Sistema Tensional Inconsciente Dominante (STID).  

 

 

 

 

 

 



 

QUADRO II 

 

Conteúdo Humano, Conteúdo de Realidade e Contexto de Realidade conforme Phllipson (1965/2012) 

 

 

 

Contenido Humano 

 Criterio: ¿Cómo puebla el examinado su mundo? ¿Qué y cómo

visualiza? 

 Informa: El esquema interno de las relaciones objetales del

examinado. 

 Variables a considerar: Personajes, roles, relaciones,

- Parental, conyugal, paterno- filial, etc. 

- Idealizado, amistoso, rechazante, agresivo, etc. 
- Pasivo, atemorizado, perseguido, víctima, culpable, etc. 

- Feliz, introvertido, triste, trágico, etc. 

 

 

Contenido de Realidad 

 Criterio: ¿Cómo estructura – ajuste, desvío- la realidad? 

 Informa: Capacidad del yo para utilizar la realidad externa. 

 Variables a considerar: 

- Escenario: Paisaje, calle, casa, playa, plaza, cementerio, sin 

referencia, etc. 

- Detalles: Árboles, fuego, montaña, portal, vitrales, arcos, 

muebles, sin referencias, etc.

 

 

Contexto de Realidad 

 Criterio: ¿Cómo emplea el sombreado, la oscuridad, el color? 

 Informa: Necesidad y ansiedades específicas del sistema

tensional del examinado. 

 Variables a considerar: 

Difuso: Niebla, humo, espuma, aurora, etc. 
– Más objetivo; Agua, fuego, espectros, etc. 
– Simbólicos: Destrucción, guerra, sueño, desesperanza, 

pensamiento, etc. 

 

 

QUADRO III 

 

Sistema Tensional Inconsciente Dominante conforme Phillipson (1965/2012) 

 Criterio: ¿Por qué percibe así las situaciones sociales? 

 Informa: Dinámica conciente e inconsciente 

 Variables a considerar: Tres fases del proceso dinámico: 

A B C 

Deseos Temores Defesas 

(Rel. Obj. Deseadas) 

-Infantil exigente, infantil 

dependiente, etc.  

-Dominación sadística, agresiva, 

etc. 

 -Sadístico, sexual, etc.  

-Rivalidad, agresiva, etc. 

(Rel. Obj. Temidas) 

- Falta de desenlace, desenlace 

positive, desenlace negative, etc. 

 -Pérdida de objeto, destrucción 

del objeto, etc.  

-Privación del afecto: rechazo, 

abandono, etc.  

-Retaliación del objeto: ataque, 

castración, destrucción, lesión 

física, etc. 
 

(Rel. Obj. Defensivas) 

-Proyección, hipervigilancia, 

omnipotencia.  

-Disociación, negación, represión, 

intelectualización.  

-Pasividad, evitación, evasión, 

renunciamiento.  

-Impotencia, masoquismo, 

síntomas físicos.  

-Esfuerzos reparatorios, etc. 

 

 Para Phillipson (1965/2012), as histórias projetadas nas pranchas, por si só, não 

conduzem à análise. Assim, lança-se mão de métodos como os utilizados na avaliação de 

testes de apercepção temática, como o TAT. O autor complementa: 



 

O primeiro passo no estudo detalhado de um caso é atentar-se para a 

construção de hipóteses que expliquem a conduta do paciente ao longo da entrevista. 

A pergunta que deve ser considerada com respeito a cada aspecto da conduta é: Por 

que o paciente se conduz desse modo particular nessa situação? As hipóteses para 

explicar essas amostras de conduta ocorrem em função da interação das relações 

objetais inconscientes e das motivações conscientes. (p. 59) 

 

3.4 Procedimentos 

 

A pesquisa obteve a aprovação do Comitê de Ética da Universidade Metodista de São 

Paulo sob o número CAAE 30827814.0.0000.5508. (ANEXO H). 

Inicialmente, mulheres envolvidas em violência doméstica e que se configuram como 

vítimas em processos em trâmite numa Vara Criminal da Grande São Paulo, foram 

encaminhadas para atendimento psicológico. Após ouvida a queixa inicial, cinco dessas 

mulheres, especificamente, envolvidas em violência conjugal reiterada, foram selecionadas e 

convidadas a participar da pesquisa. A seleção da amostra ocorreu por conveniência.  

A pesquisadora então agendou dia e hora com as participantes para o início da coleta 

de dados. No dia e hora marcados, apresentou-se a cada participante os objetivos da pesquisa 

e esclarecimentos sobre os aspectos éticos que envolvem estudos com seres humanos. 

Também foi lido o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - TCLE (ANEXO G), para 

que as participantes pudessem ter conhecimento de como seria o processo da pesquisa.  

A pesquisadora informou que todos os dados das participantes serão mantidos em 

sigilo e que as mesmas poderiam desistir da pesquisa a qualquer momento, se assim o 

quisessem, mesmo que com os dados coletados. Após todos os esclarecimentos, e com a 

anuência em participarem do estudo, assinaram as duas vias do Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (TCLE), sendo que uma via ficou com a participante da pesquisa e a outra 

foi arquivada pela pesquisadora responsável. Com a autorização das participantes, foi 

aplicada a ABIPEME e em seguida iniciada a entrevista de forma individual, a partir do 

roteiro já utilizado nos atendimentos às mulheres em situação de violência doméstica 

(APÊNDICE A). Na semana seguinte foi agendado novo dia e horário para a aplicação das 13 

lâminas do TRO e inquérito do teste. Tanto as entrevistas quanto as respostas ao teste foram 

gravados com a autorização das participantes. Com a finalização das análises das entrevistas e 

testes, foram agendados dias para a devolutiva do estudo. 

   

   

  



 

  3.5 Avaliação dos Dados 

O material foi avaliado seguindo critérios estabelecidos por cada autor dos 

instrumentos (ABIPEME, Teste das Relações Objetais) utilizados na pesquisa. No caso do 

TRO, as interpretações e avaliações qualitativas foram realizadas conforme as instruções de 

Phillipson (1965/2012); Ocampo e Arzeno (1981/2011); e Grassano (2012), com base na 

teoria das relações objetais.  

É válido evidenciar que, ao considerar o comportamento das pessoas em seu ambiente 

social, é necessário investigar como a pessoa desenvolve-se da infância à maturidade. “A 

compreensão da personalidade é a base para a compreensão da vida social. A exploração do 

desenvolvimento do indivíduo remete o psicanalista, através de estágios graduais, à infância”. 

(KLEIN, 1959/2006, p.281). Assim, a teoria explica em grande parte a dinâmica mental 

infantil, contudo, é a base para o entendimento da personalidade adulta. 

As análises quantitativas do teste foram realizadas segundo a graduação proposta por 

Rosa (1995), conforme categorias (Quadro IV): 

QUADRO IV 

Classificação e seriação do equilíbrio adaptativo no TRO 

Classificação 

 

Seriação  

Descrição das Categorias 

Phillipson Rosa 

(--) 1 Equilíbrio não mantido, 

predominando a ansiedade, com 

relações muito negativas. 

(-) 2 Equilíbrio não mantido, 

predominando a ansiedade, com 

relações negativas 

(o-) 3 Tendência adaptativa com 

resultante negativa 

(o) 4 Equilíbrio mantido, podendo dar 

liberdade para relações positivas 

(o ) 5 Tendência adaptativa com 

resultante positiva 

( ) 6 Liberdade para estabelecer 

relações positivas 

( ) 7 Liberdade para estabelecer 

relações muito positivas 

 



 

4- RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Como já informado no método do trabalho, três foram os instrumentos utilizados para 

colher dados que pudessem investigar os objetivos propostos neste estudo, foram eles: 

1- A Escala da Associação Brasileira de Institutos de Pesquisa de Mercado 

(ABIPEME), para verificar acerca das condições socioeconômicas das participantes e 

identificar se há algum sinalizador de que os aspectos desta natureza poderiam estar 

relacionados à manutenção da relação abusiva;  

2- A entrevista semiestruturada, para possibilitar o acesso a maiores informações sobre 

a vida pregressa das participantes, suas relações afetivas e, consequentemente, relações 

objetais desenvolvidas no decorrer de suas vidas até o momento dos atendimentos;  

3- O Teste das Relações Objetais de Phillipson, para fornecer informações sobre a 

estrutura e a dinâmica psíquica inconsciente das participantes, a partir de suas relações com os 

objetos, considerando as teorias psicodinâmicas desenvolvidas por Melanie Klein sobre as 

posições esquizo-paranóide e depressiva e Bleger sobre simbiose e posição gliscro-cárica. 

Após a análise dos dados fornecidos pela ABIPEME, percebeu-se que das cinco 

participantes, 01 está enquadrada na classe D; 01 na classe C2; 02 na classe C1; e 01 na classe 

B1. Apesar deste estudo ser marcado por características qualitativas, optou-se por investigar a 

classe das participantes para verificar se nesta população haveria homogeneidade de classe 

social. Todavia, considerando o resultado da escala, verificou-se grande diversidade quanto a 

esse tópico, pois apenas duas participantes podem ser enquadradas na mesma classe. 

Com base nas entrevistas realizadas, outras características da amostra chamaram a 

atenção. Em relação a ocupação, apenas duas participantes não trabalhavam, ou seja, 03 

tinham uma vida laboral ativa e referiram em entrevista que seus salários eram maiores do 

que os percebidos por seus companheiros, caracterizando assim que mais da metade das 

participantes não dependem financeiramente de seus companheiros. Cardoso (1997) e Narvaz 

e Koller (2006) abordaram o fenômeno da permanência de mulheres em lares violentos 

focando principalmente questões sociais, e enfatizaram a dependência financeira como um 

dos fatores que mantém a mulher no convívio com o agressor. No caso das participantes desta 

pesquisa, 60% trabalham e não dependem financeiramente de seus companheiros, ou seja, na 

amostra pesquisada, a dependência financeira de 3 das 5 mulheres não é o fator que as 

mantém na relação violenta. 

 Além dessas questões exploradas, nesta sessão serão apresentados as transcrições das 

cinco entrevistas realizadas, os resultados do respectivo TRO e suas análises. É importante 



 

ressaltar que a apresentação de fragmentos da história das participantes tem por finalidade 

favorecer uma compreensão complementar das mulheres em situação de violência deste 

estudo. 

 

4.1- CASO I - Wera 

Dados Gerais: 

Identificação: Wera. 34 anos, natural da região nordeste do país, União Estável há 11 anos.  

 

Dinâmica Atual (motivo pelo qual veio ao atendimento): Agressões cometidas pelo 

companheiro. Violência física, verbal e psicológica. O companheiro costuma chegar em casa 

bêbado e quebrar tudo, joga a comida no chão quando não lhe agrada e a ameaça de morte. Já 

ameaçou-a com faca e outros objetos. Wera resolveu denunciá-lo por não suportar mais as 

agressões. 

 

Descrição da convivência com o companheiro: A participante Wera diz que é difícil. O 

companheiro mudou-se para a casa dela quando tinham poucas semanas de relacionamento. 

Em pouco tempo, começaram as agressões. Primeiro verbais, depois físicas. Quando o 

companheiro bebe fica pior, quebra as coisas dentro de casa, joga a comida no chão. Ele, 

quando contrariado, sempre fica ríspido, agressivo. Conta que ele não sabe fazer carinho e 

tampouco dá carinho à filha. Chegou a levar pessoas estranhas que conheceu em um bar para 

casa para passar a noite e Wera não podia falar nada. Ameaçou-a várias vezes de morte, 

inclusive, com uma faca. O companheiro já foi preso mais de uma vez, uma por briga na rua e 

outra depois de uma briga com Wera (o que culminou no processo que hoje o companheiro 

responde). 

 

Filhos: Referiu que tem três filhos, mas só a menina é da atual relação. Tem dois meninos, 

um com 14 anos, outro com 12 anos e a filha com 11 anos. 

 

Tempo que ocorrem as violências: 11 anos. As agressões começaram logo depois que 

começou a viver com o companheiro. 

 

Percepção acerca da violência a qual está inserida: Referiu não saber, pois sempre foi uma 

pessoa muito ingênua. “Quando vi, a gente já estava morando junto e ele já estava me 

batendo, quebrando tudo em casa, chegando bêbado” (SIC). 



 

 

Dados da história de vida anterior (família de origem: histórico de agressão, composição 

familiar atual, relacionamentos, trabalho, lazer, aspectos orgânicos):  

Wera nasceu no Rio Grande do Norte e teve uma vida muito difícil, pois a relação com 

seu pai era caótica. O genitor era agressivo, agredia a mãe e todos os irmãos. Tem 20 irmãos, 

sendo oito do primeiro relacionamento do pai e cinco do primeiro relacionamento da mãe. Da 

união de seus genitores, nasceram oito filhos. Segundo a participante, as recordações da 

infância não são boas, foi criada de qualquer jeito, assim como os irmãos, pois eram muitos 

(SIC).  

Até os 15 anos de idade, viveu sob o domínio e o medo da violência. Não conseguia 

fugir de casa, como outros irmãos o fizeram, porque não conseguia abandonar a mãe. Referiu 

que a genitora, apesar de distante, austera e às vezes, também, violenta, era sua maior 

referência. Os filhos passavam o dia apreensivos, pois sabiam que quando o pai chegasse em 

casa violentaria alguém. Verbalizou que não havia motivo e não precisava tê-lo para o pai 

mostrar sua fúria. O genitor pouco bebia e todos da casa torciam para que ele chegasse 

alcoolizado, pois tornava-se mais calmo.  

Aos 15 anos acompanhou sua mãe a São Paulo, Santo André, onde residiam três de 

suas irmãs, todas do primeiro casamento da mãe. O deslocamento deu-se em função de uma 

das irmãs ter apresentado grave problema de saúde, chegando a óbito. Após conhecer Santo 

André, Wera resolveu ficar na cidade para morar com uma das irmãs. Referiu que foi um 

período conturbado, pois a irmã era agressiva, maltratava-a, deixava-a passar fome e a fazia 

de empregada. Tudo piorou depois que Wera conseguiu um emprego de atendente em uma 

pastelaria, pois a irmã com quem morava obrigava-a a entregar-lhe todo o salário. Com o 

apoio da segunda irmã, que chamaremos de Sonia, Wera fugiu da casa onde estava e se 

abrigou na casa da irmã que lhe apoiava. Referiu que era uma boa irmã, atenciosa e amiga, 

mas que não se sentia confortável com Sonia, pelo fato de a irmã já ter uma família. Assim, 

Wera resolveu voltar a morar na casa da irmã agressiva até conseguir alugar um pequeno 

imóvel para morar sozinha. 

Após a saída da casa da irmã e decisão de ir morar sozinha, motivada por uma séria 

briga, inclusive, com violência física mútua - conheceu o pai de seu primeiro filho, um 

homem bem mais velho, separado e com dois filhos. “Era como um pai pra mim, mas quando 

fiquei grávida, fiquei com ódio dele, senti nojo, tinha vontade de matá-lo. Fugia dele, não 

queria ele perto de mim, não sei o porquê. Ele reconheceu meu filho, mas não sei por onde ele 

anda” (SIC).  



 

Com o decorrer do tempo, conheceu um outro rapaz, também cliente da pastelaria. 

Viam-se esporadicamente, mais aos finais de semana e Wera engravidou novamente. Disse 

que não era um bom relacionamento, que nunca sequer pensou em morar com ele, mas 

“aconteceu a gravidez” (SIC). Wera teve que brigar na justiça para que o ex-namorado 

registrasse a criança.  

Quando seu segundo filho estava com 10 meses, Wera conheceu o companheiro atual, 

que logo nos primeiros encontros disse que ia casar com ela. Mudou-se para a casa de Wera 

em pouco tempo. Quatro meses depois começaram as agressões verbais e depois as físicas. O 

companheiro quebrava tudo em casa, chegava bêbado e a agredia. Referiu que com ele, 

aprendeu a ser agressiva também e revidava sempre que conseguia. Depois das brigas, ambos 

ficavam machucados, porém, Wera, bem mais que o companheiro. Com pouco tempo de 

convivência, Wera ficou grávida de uma menina, hoje com dez anos. Está com o companheiro 

há 11 anos. No momento do primeiro atendimento estava separada, morando em outra casa, 

mas verbalizou que não sabia se conseguiria manter a situação por muito tempo, pois sentia-

se solitária. Teve uma irmã que foi morta pelo marido e informou que quase todos os seus 

irmãos agridem suas companheiras. 

Quanto a vida laboral e social, referiu que trabalhou desde os cinco anos na plantação, 

no sertão de Rio Grande do Norte, para ajudar a família. Quando veio morar em São Paulo, 

em Santo André, aos 15 anos, por intermédio de uma irmã, passou a trabalhar em uma 

pastelaria, onde permaneceu por seis anos como atendente. Depois de sair da pastelaria, foi 

trabalhar como auxiliar de cozinha em um restaurante. Após a saída do restaurante, passou a 

atuar como faxineira. Atualmente trabalha em três casas, cada uma, duas vezes na semana. 

Enquanto morava com o pai, não tinha vida social, pois o pai não permitia. Após 

firmar residência em Santo André, começou a frequentar a igreja e ir às festas do bairro. 

Sempre teve muitos amigos, pois era de fácil relacionamento. Depois que passou a viver com 

seu companheiro, em função dos ciúmes, voltou a devotar-se a casa e aos filhos. Hoje em dia 

prefere ficar em casa, vai a igreja e às vezes sai para praças com os filhos.  

Não lembra de ter tido qualquer problema de saúde até 2007, quando apresentou um 

quadro de depressão. Fez tratamento medicamentoso até 2013 e parou por conta própria. Em 

2014 resolveu voltar ao psiquiatra, pois voltou a sentir os sintomas da depressão. 

 

Expectativas quanto ao atendimento: Referiu que gostaria de ver tudo acabado, que o 

marido mudasse e pudesse ser outra pessoa.  

 



 

4.1.1- Resultado TRO Wera:  

A avaliação das 13 lâminas do TRO, séries A, B, C e a lâmina em branco (BR), 

mostrou os seguintes resultados:  

 

QUADRO V 

 Conteúdo humano, conteúdo de realidade e contexto de realidade 

 

Lâmina Conteúdo Humano Conteúdo de Realidade Contexto de Realidade 

 

1 (A1) Um homem observando Cenário externo: 

paisagem/ água 

Meditação/ calma 

2 (A2) Um homem e uma 

mulher 

Inexistente Casamento/ felicidade 

 

3 (C3) Uma mulher assustada e 

dois homens (um 

ameaçando) 

Cenário interno: café Violência/ ameaça/ 

guerra 

4 (B3) Um homem, uma mulher 

e um filho (menino) 

Inexistente Violência sexual/ noite 

5 (AG) 

 

Bastante gente Cenário interno: velório/ 

enterro  

Violência 

6 (B1) Um homem Casa.  Cenário interno: 

cama/ coberta/ cômoda/ 

televisão 

Violência e destruição 

7 (CG) Algumas pessoas Cenário externo: estádio 

de futebol 

Diversão  

 

8 (A3) 3 pessoas. Cenário externo: floresta/ 

cachoeira/ água, pedras 

Inexistente 

9 (B2) Um casal. Interno e externo: uma 

casa/ um pé de árvore 

Meditação 

 

10 (BG) Uma criança e alunos Cenário interno: uma 

escola 

Violência/ agressão 

 

11 (C2) Um homem Cenário interno: casa/ 

cama/ porta/ quadro/ 

paredes sujas/ casa 

bagunçada 

Violência/ solidão/ 

arrogância/ sujeira  



 

12 (C1) Pessoas/ uma pessoa, 

mas estão fora do 

ambiente 

Cenário interno: lar/ 

mesa/ café/ casa/ 

máquina de lavar/ janela/ 

porta 

Inexistente 

13 (em branco) Não há  Não há. Vazio/ luta 

 

 

QUADRO VI 

Sistema Tensional Inconsciente Dominante – STID 

 

Lâmina 

 

Desejos Medos Defesas 

1 (A1) 

 

Amparo Solidão Identificação projetiva/ 

negação/ dissociação 

2 (A2) 

 

União do par Solidão Identificação projetiva/ 

idealização 

 

3 (C3) 

Sádico, de envolver-se na 

relação violenta 

Violência Identificação projetiva 

maciça/ paralização 

 

4 (B3) 

Ser amada/ dominação 

sádico-agressiva 

 

Ser violentada  Identificação projetiva 

maciça/ estado 

confusional/ paralização 

 

5 (AG) 

 

De morte Da vida Identificação projetiva 

maciça 

 

6 (B1) 

 

Ter uma família feliz/de 

ser cuidada 

Solidão e dos objetos 

internos 

aterrorizantes/abandono/d

esamparo 

Identificação projetiva 

maciça/ racionalização 

7 (CG) Da felicidade/de objetos 

bons 

Da violência e do 

confronto 

Identificação projetiva/ 

alucinação negativa/ 

dissociação/ negação/ 

8 (A3) Ter objetos bons e incluir-

se no par 

 

União do par e da 

exclusão 

Identificação projetiva 

negação/ estado 

confusional  

9 (B2) Proteção Solidão Identificação projetiva/ 

Racionalização 

10 (BG) Proteção/amparo ao 

mesmo tempo que surgem 

conteúdos sádicos 

Violência/solidão/ 

exclusão 

Identificação projetiva 

maciça/ racionalização/ 

paralização 

11 (C2) Aplacar a ira dos objetos 

destruídos  

Dos objetos destruídos  Identificação projetiva 

maciça/alucinação 

negativa 

12 (C1) Proteção 

 

Solidão Identificação projetiva/ 

idealização/alucinação 

negativa/ alucinação 

positiva 

13 (em branco) De encontrar objetos bons Solidão Identificação projetiva 

adesiva 

 



 

 

Quanto às lâminas A1, B1, C1 (de um personagem) no que se refere ao conteúdo 

humano e de realidade, Wera conseguiu visualizar cenários internos e externos e os 

personagens solitários das lâminas A1 e B1. No contexto de realidade surge a idealização 

(calma e meditação), mas também a violência e a destruição.  No STID predominou o medo 

da solidão, o desejo de amparo, proteção e as defesas foram de negação, dissociação, 

identificação projetiva maciça e idealização.  

Quanto às lâminas A2, B2 e C2, de dois personagens, Wera reconhece os personagens, 

exceto na C2, onde ela vê apenas um. Os cenários são inexistentes, externos e internos. No 

STID predominou o medo da solidão e dos objetos internos destruídos, além do desejo de 

proteção e as defesas de idealização e identificação projetiva.  

Na lâmina C2, especialmente importante por medir a capacidade do ego para reparar 

os objetos destrutivos, Wera ignorou o segundo personagem e projeta sua história de violência 

conjugal, utilizando como defesas a identificação projetiva maciça e a alucinação negativa, 

além do desejo de aplacar a ira dos objetos internos destruidores. Nesse caso, demonstra a 

impossibilidade de reparação dos objetos e das relações entre eles.  

Quanto às lâminas A3, B3 e C3, de três personagens, no conteúdo humano 

predominam três personagens, em ambientes internos e externos. No conteúdo de realidade 

são percebidos cenários e detalhes, exceto na B3, cujo conteúdo de realidade é inexistente. 

Quanto ao contexto de realidade predominou a violência e a guerra.  No STID, Wera 

apresentou medo da exclusão, o desejo de ser incluída no par com tendência ao sadismo, bem 

como a identificação projetiva maciça, a confusão e a imobilização. Os esforços na solução 

edípica ficaram associados a sentimentos hostis, com resultantes muito negativas.  

Quanto às lâminas de grupo AG, BG e CG, no conteúdo humano e de realidade 

predominam personagens de grupo em ambientes internos e externos. No STID observa-se 

aspectos relativos ao medo da violência, dos objetos maus, do aniquilamento. Como defesas, 

a identificação projetiva maciça, a confusão e a imobilização. Os esforços para dar solução às 

pranchas de grupo tiveram como resultante equilíbrio não mantido, predominando a 

ansiedade, com relações muito negativas. 

Na lâmina branca, Wera projeta fantasias que não consegue concretizar, apresenta o 

desejo de encontrar objetos bons e como defesa utiliza-se mais uma vez da identificação 

projetiva.  

 



 

4.1.2- Análise TRO Wera:  

A partir da análise das pranchas do TRO verificou-se que a dinâmica psíquica de Wera 

moveu-se dentre desejos, medos e defesas predominantes da posição glicro-cárica e esquizo-

paranóide, conforme exposto no quadro VI. Diante de situações de solidão e dependência, 

Wera defende-se por meio da identificação projetiva maciça, seguida pela negação da 

realidade psíquica e idealização, sinalizando a presença de estado confusional. Wera parece 

não conseguir deslocar-se das pranchas, misturando-se às histórias contadas e aos 

personagens identificados, demonstrando dificuldade para discriminar entre self e não-self. 

 Mantém relação de violência com os objetos, que tornam-se prolongamentos do ego 

da participante. Estes objetos são internalizados sem distinção entre bons e maus e não 

conseguem ser clivados adequadamente. Em contato com as lâminas de par, Wera utiliza-se 

de relações objetais idealizadas, bem como da racionalização como forma de proteger o ego 

das angústias provocadas pelos estímulos. As histórias evocam a fantasia do par amoroso, 

harmônico, feliz e bem sucedido, antagônico ao vivenciado por Wera em seus 11 anos de 

conjugalidade. 

 Nas relações edípicas presentes nas lâminas com três personagens, surgem de forma 

latente e manifesta histórias repletas de violência e envolvidas por ansiedade persecutória e 

sádica. As lâminas de grupo mostram ansiedades do tipo depressiva e paranóide. Na lâmina 

BG, Wera usa como defesa a identificação maciça e a imobilização frente ao estímulo 

produzido pela prancha.  

A lâmina branca, de acordo com Silva et. al. (2004), motiva a ideia de como seria o 

mundo desejado, formas de obtenção do máximo de gratificação em suas relações objetais e 

um mínimo de frustração. Sendo assim, Wera utiliza essa lâmina para projetar idealizações, 

num esforço de tentar cindir os objetos bons dos maus e desvencilhar-se da relação conjugal 

perversa que a mantém sob domínio. Todavia, percebe-se o medo da solidão que toma Wera 

nessa tentativa, e da perda do objeto que, apesar de destruidor, foi internalizado.  

 

 

 

 

 

 

 



 

4.2- CASO II – ANA 

Dados Gerais: 

Identificação: Ana. 32 anos, natural da região sudeste do país, casada há 8 anos.  

 

Dinâmica Atual (motivo pelo qual veio ao atendimento): agressão física provocada pelo 

marido, ocasionando lesões na cabeça e corpo. Além de Ana, foram agredidas também a irmã 

de Ana e a vizinha. Ambas foram agredidas por tentarem parar as agressões. 

 

Descrição da convivência com o atual companheiro: referiu que é difícil, brigam muito, o 

companheiro é agressivo, explosivo e ciumento. Informou que no início, tudo foi bom, mas, 

com o decorrer do tempo, tudo se tornou tenso com agressões reiteradas. 

 

Filhos: Informou que tem quatro filhos. Duas meninas adolescentes com 16 e 14 anos do 

primeiro relacionamento e que residem com a avó paterna. Do atual marido são um menino e 

uma menina, com 7 e 3 anos respectivamente.  

 

Tempo que ocorrem as violências: referiu que há uns oito anos, desde que ficou grávida do 

primeiro filho do casal, começaram as agressões. 

 

Percepção acerca da violência a qual está inserida: verbalizou que não consegue se separar 

do marido por medo, pois é pessoa possessiva, ciumenta e violenta. Referiu se sentir acuada e 

que se mantém nessa situação por não ter para onde ir, pois só tem uma irmã como família e 

acha que o marido a perseguirá. 

 

Dados da história de vida anterior (família de origem: histórico de agressão, composição 

familiar atual, relacionamentos, trabalho, lazer, aspectos orgânicos):  

Ana é a primeira filha de uma dupla de meninas. Seus pais se separaram quando ainda 

era pequena, em função das agressões do pai contra a mãe. Lembra que quando a violência 

começava, ela e a irmã se escondiam em baixo da cama com medo. Seu pai era alcoólatra e 

tinha um distúrbio psiquiátrico que Ana não soube precisar qual era. Só sabe informar que o 

pai tomava medicamentos fortes. Com a separação dos pais, Ana e a irmã passaram a viver 

com os avós maternos e um casal de tios. A tia ajudava a cuidar dos avós e da casa e o tio 

também tinha problemas psiquiátricos. 

Sua mãe, após a separação, passou a viver só, mas Ana não soube dizer o porquê. Com 



 

o decorrer do tempo, Ana começou a reivindicar a convivência materna, disse que não achava 

certo morar com a avó e não aceitava as ordens da idosa, pois não era sua mãe. Foi então que 

sua mãe resolveu levar as duas filhas para morar consigo. Ana informou que foi um bom 

tempo. Sua mãe era calma e boa. Trabalhava como auxiliar de serviços gerais e tentava 

proporcionar às filhas uma boa vida. Ana verbalizou que sempre foi geniosa, e que não 

gostava de ser frustrada. Gostava de sair e se divertir com os amigos do bairro. Ainda jovem, 

resolveu ir com duas amigas a um passeio no litoral, juntamente com outros dois amigos. 

Contudo, durante a festa, depois de todos terem bebido um pouco, Ana foi agredida por um 

dos colegas e violentada, mas não quis contar nada à mãe e à irmã. 

Na adolescência, Ana conheceu um rapaz com quem começou a namorar. Ao ficar 

grávida da primeira filha, passou a residir com o namorado e a sogra. Antes da primogênita 

completar dois anos, ficou grávida da segunda filha. Verbalizou que o companheiro era um 

homem bom, que tiveram um relacionamento tranquilo, até o mesmo ser preso por roubo. 

Assim, Ana voltou a residir com a mãe, porém, como não trabalhava e não podia sustentar as 

filhas, deixou-as com a avó paterna - com quem vivem até hoje.  

Numa festa de casamento de um primo, conheceu o atual marido, irmão do noivo, ou 

seja, seu primo, filho do irmão de seu pai. Ana contou que não conhecia João até esse dia e, 

desde a festa, passaram a namorar. Em pouco tempo, João estava vivendo com Ana na casa da 

Sra. Maria, mãe da participante do estudo, juntamente com a irmã de Ana. Logo após a união, 

Ana começou a perceber alguns comportamentos ciumentos, possessivos e agressivos de 

João. Após dois meses de casados, Ana engravidou e mesmo grávida, foi agredida fisicamente 

por João com tapas e empurrões. Ana registrou queixa na delegacia e João saiu da casa da tia. 

Com o passar do tempo, ainda grávida e separada de João, Ana conheceu um outro 

rapaz com quem começou a namorar. Após o nascimento da criança, o namorado de Ana 

registrou o filho como se fosse seu - o que se mantém até hoje. 

O namorado então passou a viver com Ana e a cuidar da criança. Todavia, com o 

decorrer do tempo, Ana descobriu que o namorado era usuário de drogas e estava furtando as 

coisas da casa de sua mãe para vender e comprar entorpecentes. Após uma discussão em 

função da descoberta, Ana pediu para o namorado sair de casa. 

Com o tempo, Ana começou a tentar se reaproximar de João, pois achou que o filho 

precisaria do pai. Começou a levar a criança na casa da tia, mãe de João, para que o genitor 

pudesse ver o filho. Assim, os primos voltaram a se aproximar e a namorar. Resolveram que 

iam casar e morar na casa dos pais de João. Após o casamento, os ciúmes e as agressões 

voltaram. João recomeçou a agredir Ana verbal e fisicamente. Nessa época, os avós de Ana já 



 

haviam falecido e sua mãe morrera de um infarto fulminante. Ana não tinha contato com o 

pai, que também veio a falecer há poucos anos. 

Mesmo imersa na violência reiterada, Ana teve mais uma filha, hoje com três anos. A 

família (Ana, o marido e os dois filhos do casal) vive no andar térreo de um prédio de quatro 

andares construído pelos sogros de Ana. Durante as discussões entre o casal e as agressões, a 

família de João, mesmo morando nos andares acima, com o tempo, pararam de interferir nas 

brigas. Atualmente, João responde a um segundo processo por agressão física a Ana, a irmã 

de Ana e uma vizinha que tentou impedir a violência. Foi preso por mais de dois meses por 

continuar agredindo Ana, mesmo respondendo a processo e Ana estando com medida 

protetiva. Contudo a participante continua coabitando com a agressor. 

Ana não faz uso de bebida alcoólica, nem de nenhum remédio controlado. Não 

apresenta ou já apresentou complicações orgânicas, trabalha e atualmente sua renda é maior 

do que a de seu marido. 

 

Expectativas quanto ao atendimento: referiu que espera acabar com a situação de violência 

a qual está inserida. Que quer poder sentir-se livre, viver bem com os filhos, sem medo. 

 

4.2.1- Resultado TRO Ana:  

A avaliação das 13 lâminas do TRO (Anexo A), séries A, B, C e a lâmina em branco 

(BR), mostrou os seguintes resultados:  

 

Quadro VII 

 Conteúdo humano, conteúdo de realidade e contexto de realidade 

 

Lâmina Conteúdo Humano Conteúdo de Realidade Contexto de Realidade 

 

1 (A1) Um homem Dívidas/ contas Sombra 

2 (A2) Um homem e uma 

mulher 

Inexistente Inexistente 

3 (C3) 3 pessoas Inexistente Notícia ruim/ tristeza 

4 (B3) Um adulto e uma criança Inexistente Inexistente 

5 (AG) Um monte de gente Festa Inexistente 

6 (B1) Uma pessoa/ um filho Cama Inexistente 

7 (CG) Pessoas / uma pessoa de 

costa 

Inexistente Briga/ tristeza/ mágoa 

8 (A3) 3 pessoas Inexistente Briga 



 

9 (B2) Duas pessoas: um 

homem, uma mulher 

Inexistente Briga 

10 (BG) 6 pessoas/uma mulher 

sozinha 

Inexistente Sentimento de solidão 

11 (C2) Uma pessoa Quarto Tristeza/ mágoa/ 

obstáculo 

12 (C1) Omitido Inexistente Agressão/ “ferida” / 

tristeza 

13 (em branco) Menina/ mãe/ pessoa/ 2 

filhos/ outra pessoa. 

Inexistente Tristeza. 

 

 

Quadro VIII 

Sistema Tensional Inconsciente Dominante – STID 

 

Lâmina 

 

Desejos Medos Defesas 

1 (A1) Evitar os objetos maus De lidar com os objetos 

maus destrutivos. 

Identificação projetiva/ 

negação/ racionalização  

2 (A2) De formar um par 

amoroso/ de inclusão 

efetiva neste par. 

Dos ataques ao par Identificação projetiva/ 

controle onipotente/ 

racionalização. 

3 (C3) De ser incluído/ de 

contato com o objeto. 

Da exclusão Identificação projetiva/ 

negação/ idealização. 

4 (B3) De inclusão Da exclusão. 

 

Identificação projetiva/ 

idealização/ alucinação 

negativa. 

5 (AG) Evitar a perda Da situação de perda. Identificação projetiva/ 

negação maníaca/ 

idealização. 

6 (B1) De aplacar os objetos 

internos maus 

Dos objetos internos 

aterrorizantes  

Identificação projetiva/ 

alucinação positiva/ 

negação 

7 (CG) Evitar os ataques 

destrutivos 

Dos ataques destrutivos 

do id 

Identificação projetiva/ 

racionalização 

8 (A3) De reparação/ de 

integração dos objetos. 

Da exclusão. Identificação projetiva/ 

racionalização/ 

idealização   

9 (B2) De reparação/ da união 

do par. 

Dos ataques destrutivos 

ao par 

Identificação projetiva/ 

racionalização 



 

10 (BG) De evitar os ataques Dos ataques dos objetos 

terroríficos 

Identificação projetiva/ 

racionalização 

11 (C2) Evitar a ira dos objetos 

internos persecutórios 

Dos objetos internos 

persecutórios 

Identificação projetiva 

maciça/ racionalização/ 

Idealização/ alucinação 

negativa 

12 (C1) Evitar a ira dos objetos 

maus 

Da ira os objetos maus/ 

do aniquilamento 

Identificação projetiva/ 

alucinação negativa. 

13 (em branco) De encontrar com 

objetos bons. 

Dos objetos maus Identificação projetiva 

maciça/ idealização/ 

racionalização. 

 

 Nas lâminas com um personagem, Ana consegue perceber o personagem da prancha 

A1, porém, por não conseguir lidar com a angústia provocada pela prancha de um 

personagem, acrescenta uma pessoa na lâmina B1. Na lâmina C1, ocorre o processo inverso 

da B1, e o personagem é negado. Quanto ao conteúdo de realidade, na prancha A1, a 

participante descreve um cenário de dívidas e contas. Na B1 o cenário é interno doméstico e 

escasso. Na C1, apesar de todos os estímulos, o conteúdo de realidade não é registrado, 

caracterizando omissões perceptuais e o alto poder de mecanismos defensivos que sinalizam 

zonas de conflito. O contexto de realidade apresenta histórias marcadas pela sombra, 

agressão, tristeza e ferida (termo explorado de forma figurativa). 

 No STID, apresentou o desejo de evitar o contato com os objetos maus e de aplacar a 

ira dos objetos destrutivos. Os enredos são permeados pelo medo do contato com os objetos 

externos e internos nocivos e, consequentemente, do aniquilamento. Assim, para manter o 

equilíbrio psíquico, lança mão da identificação projetiva e da negação ao que os estímulos das 

pranchas provocam, bem como da racionalização. Nas lâminas B1 e C1, recorre a alucinação 

positiva e negativa, respectivamente, acrescentando um personagem a B1 e omitindo o 

personagem da C1, sinalizando a dificuldade da participante em lidar com a solidão e seus 

conteúdos internos. 

 No que tange as lâminas com dois personagens, A2, B2 e C2, Ana, no conteúdo 

humano, consegue identificar os personagens em par da A2 e B2, entretanto, na C2, que 

estimula as fantasias de perda, a elaboração de situações depressivas de luto e as 

possibilidades de reparação, Ana omitiu um dos personagens. 

 No conteúdo de realidade, os estímulos das lâminas A2 e B2 foram omitidos e na C2, 

foi descrita na cena apenas uma cama. No contexto de realidade foram identificadas nas 

lâminas B2 e C2 briga, tristeza, mágoa e obstáculos. 



 

 Quanto ao STID, a participante apresentou o desejo de evitar a ira dos objetos internos 

persecutórios; de reparação; de fazer parte de um par amoroso, bem como o medo de ver seu 

par atacado e destruído. Assim, utilizou como mecanismos de defesa a identificação projetiva, 

o controle onipotente, a racionalização e a idealização, além da alucinação negativa 

evidenciada na lâmina C2, quando Ana omite um dos personagens. 

 Nas pranchas A3, B3 e C3, a participante conseguiu identificar todos os participantes 

das tramas triangulares. O conteúdo de realidade é composto por cenários inexistentes. O 

contexto de realidade é descrito como transmissor de notícias ruins, tristeza e briga. No STID, 

Ana manifesta o medo da exclusão e o desejo de manter contato com os objetos; da reparação 

e da integração dos objetos, utilizando como defesas a identificação projetiva, a idealização, a 

alucinação negativa e a racionalização.  

 Nas lâminas de grupo, Ana conseguiu identificar os personagens em grupo, 

predominando os cenários inexistentes, com contextos de realidade envoltos por briga, 

tristeza, mágoa e sentimentos de solidão. No STID, prevaleceu o medo das situações de 

perda; dos ataques destrutivos do id e dos objetos terroríficos. Como defesas frente a esses 

medos, surgiram mais uma vez a identificação projetiva, a idealização, a racionalização, além 

da negação maníaca na prancha AG, considerando que a história elaborada é antípoda a 

estimulada pela prancha. 

 Na lâmina branca, Ana projetou sua história pessoal, manifestando o medo dos objetos 

maus, o desejo de encontrar objetos bons, utilizando como defesas nessa dinâmica psíquica a 

identificação projetiva maciça, a racionalização e a idealização. 

 

4.2.1- Análise TRO Ana:  

O que pode-se inferir a partir do TRO da participante foi que Ana, diante das lâminas 

de um personagem, não é capaz de suportar as situações difíceis, tenta por meio da negação e 

do controle onipotente manter o equilíbrio psíquico, todavia, fracassa nessa tentativa e utiliza 

a racionalização para amenizar o sofrimento.  

A situação de par da lâmina A2 gera medo e desconfiança. O ego não consegue lidar 

com a angústia que a prancha evoca e tenta, por meio da racionalização e controle onipotente, 

manter o equilíbrio. Nessa dinâmica psíquica predomina em Ana um certo estado confusional.  

Na lâmina C3 a situação triangular é sentida como perda e morte, o ego não consegue 

suportar a ansiedade e recorre a idealização. Na lâmina B3, a participante apresenta 



 

dificuldade para suportar a situação triangular. Como mecanismos de defesa lança mão da 

negação e da idealização para amenizar o sofrimento pela exclusão. 

Na AG, o ego de Ana não consegue suportar a situação de perda, nega de forma 

maníaca e idealiza para suportar o intenso sofrimento evocado pela lâmina. Na prancha 

solitária B1, o ego não suporta a situação de solidão e acrescenta um personagem à lâmina e 

nega como defesa e meio de aplacar a intensa angústia.  

Na lâmina CG, o ego de Ana não é capaz de mediar os ataques destrutivos 

provenientes do id e das exigências do superego. Inicialmente omite a figura de autoridade da 

prancha, mas depois a descreve de costas. Tenta, por meio da racionalização, manter o 

controle da situação.  

A história de Ana traduz o seu ego fragilizado, em função de suas relações de objeto. 

Sendo assim, na lâmina A3, não suporta a exclusão, teme pelos ataques destrutivos e por meio 

da racionalização e da idealização tenta atenua a intensidade dos ataques.  

A situação de par provocada pela prancha B2 é temida e o ego não confia nos objetos 

de amor. Os conteúdos persecutórios emergem no enredo e a participante tenta, por meio da 

racionalização, manter o para unido.  

Na prancha BG, o ego teme os ataques destrutivos provenientes do id, tenta por meio 

da racionalização conter os ataques, contudo, fracassa e predominam aspectos paranóides. Na 

lâmina de reparação, Ana traduz através da história sua dificuldade para lidar com os 

conteúdos depressivos e relativos a perda. O ego teme pelos danos causados ao objeto e se 

angustia frente a impossibilidade de poder reparar o objeto danificado, recorre à 

racionalização com tendência à idealização como modo de aplicar a culpa persecutória.   

Na lâmina C1, que envolve o trato com a solidão e com a dinâmica de ser observado, a 

situação apresentada gera intensa angústia e, assim como fez com a lâmina B1, o ego omite o 

personagem da cena como meio de defesa. Para atenuar o sofrimento, o ego recorre a 

racionalização e a negação como meio de manter certo equilíbrio.  

A lâmina branca mostra a história da participante, repleta de identificação projetiva 

maciça e idealização, defesas utilizadas para aplacar a ira dos objetos maus que cravam a vida 

de Ana. 

 

 

 

4.3- CASO III – CARMEM 

Dados Gerais: 



 

Identificação: Carmem. 32 anos, natural da região nordeste do país, união estável há 10 anos.  

 

Dinâmica Atual (motivo pelo qual veio ao atendimento): O companheiro a agrediu com 

um prato na cabeça após discussão severa. A agressão provocou um corte sério e Carmem 

resolver registrar a ocorrência. 

 

Descrição da convivência com o atual companheiro: referiu que é muito difícil. O 

companheiro é usuário de drogas e agressivo. A vida com o mesmo é imersa em brigas, 

agressões verbais e físicas mútuas. Paulo é lutador de artes marciais e apresenta 

temperamento explosivo. 

 

Filhos: tem um filho com 10 anos. 

 

Tempo que ocorrem as violências: Há oito anos, desde que ficou grávida, perdeu o emprego 

e começou a depender financeiramente do marido. 

 

Percepção acerca da violência a qual está inserida: Não consegue entender porque está 

“grudada” (SIC) ao companheiro desse jeito. Não consegue se separar dele e viver longe 

dessa relação. Diz que não é feliz, mas que também não tem para onde ir, que ajudou a 

colocar as coisas em casa, pois trabalhou como atendente de padaria e muitas coisas ali são 

suas. Verbalizou que acha que é por causa das coisas e da casa, porque não é mais amor. 

 

Dados da história de vida anterior (família de origem: histórico de agressão, composição 

familiar atual, relacionamentos, trabalho, lazer, aspectos orgânicos):  

Carmem nasceu na Paraíba e é a segunda filha de uma prole de três. Tem um irmão 

três anos mais velho e uma irmã dois anos mais nova. Referiu que seu pai era pessoa difícil, 

de temperamento explosivo, mas não recorda de alguma vez tê-lo visto agredindo fisicamente 

sua mãe. Referiu que ambos, pai e mãe, trabalhavam o dia inteiro na roça e pouco tinham 

contato com os filhos. Disse que enquanto os pais trabalhavam, as crianças ficavam com os 

avós, vivos até hoje. Carmem asseverou que foram pessoas muito boas na sua vida e que tem 

boas referências de ambos, além de manter contato via telefone com os dois.  

Quando Carmem tinha mais ou menos sete anos, seu pai resolver mudar-se para São 

Paulo em busca de melhores condições de trabalho. Nessa época, Carmem ficou com a mãe e 

os irmãos numa cidade da Paraíba. Após algum tempo, o pai informou que ia se separar de 



 

sua mãe, pois havia se envolvido com outra pessoa em São Paulo. Para Carmem, foi um 

período muito difícil, pois o pai passou a não ajudar financeiramente a família e sua mãe 

também envolveu-se com outra pessoa. Ademais, o novo companheiro da mãe de Carmem 

não aceitou seus filhos e disse que só ficaria com ela se deixasse as crianças. Foi o que a Mãe 

de Carmem fez. Deixou os três filhos pequenos com a avó materna e ganhou o mundo com o 

novo companheiro (SIC). 

Carmem verbalizou que não sabe hoje em dia onde está sua mãe e que também não 

tem a menor vontade de saber, pois ela não lhe significa nada. Sua mãe foi sua avó. Um dia 

sua irmã chegou a lhe dizer que a mãe, para ela, havia morrido. Carmem contou que se 

desentendeu com a irmã após essa manifestação, pois não quer saber de sua mãe, não sente 

nada por ela, mas também não acha certo sua irmã dizer que ela está morta. 

Aos 16 anos, cansada da pobreza e da carência do sertão, Carmem resolveu procurar 

seu pai e lhe pedir para morar com ele e a nova esposa em São Paulo. O pai foi muito 

reticente no início, mas acabou aceitando a filha, que mudou-se para São Paulo. A irmã mais 

nova ficou com a avó e o irmão mais velho, alguns anos antes, saíra em busca da mãe 

disposto a não se separar mais dela. Carmem referiu que soube que o irmão a achou, passou a 

viver com ela, mas, como o companheiro não aceitava seus filhos e havia dito a todos da 

comunidade onde estava que sua mulher não tinha filhos, o irmão de Carmem foi acolhido na 

casa como sobrinho. 

Em São Paulo, Carmem referiu que as coisas ficaram ainda mais difíceis, pois se 

desentendia muito com o pai e com a madrasta que não a aceitava. As brigas em casa eram 

constantes e o pai nunca lhe dava razão, preferia sempre apoiar a esposa, que, àquela altura, já 

tinha um novo filho. Insatisfeita com a situação, Carmem resolveu procurar trabalho, 

conseguindo laborar como atendente em um restaurante, porém, sem carteira assinada, em 

função de sua pouca idade. Após ter conquistado a confiança dos patrões e cansada da vida 

que levava na casa do pai, foi morar com os proprietários do restaurante em que trabalhava. O 

casal tinha três filhos e no início, segundo Carmem, a experiência foi boa. Todavia, com o 

tempo, referiu que percebeu que passou a ser tratada com escrava e não mais como 

funcionária. O casal começou a se meter em sua vida, dar-lhe ordens, a ditar regras e isso a 

desagradou. Os relacionamentos ficaram tensos, e havia discussões frequentes.  Nesse 

período, Carmem passou a sair com a filha mais nova do casal, entretanto, a jovem era usuária 

de drogas e apresentou a maconha e a cocaína a Carmem. A partir de então, Carmem se viu 

tomada pelo mundo das drogas. Saiu da casa do casal e passou a viver um tempo nas ruas. 

Um amigo, que havia conhecido no restaurante, informou a Carmem que tinha uma tia 



 

filantrópica que costumava ajudar pessoas na situação de Carmem. Ao procurar essa senhora 

e contar sua situação, Carmem então foi acolhida em sua casa. 

Viveu um tempo com essa senhora, a quem hoje se refere como um anjo em sua vida, 

mas não conseguiu nem quis sair do mundo das drogas. Reunia-se com algumas pessoas para 

adquirir e usar as substâncias, foi quando conheceu seu companheiro Paulo, também usuário. 

Começaram a sair juntos os finais de semana e se apaixonaram. Segundo Carmem, o início foi 

muito bom, o casal se relacionava muito bem e gostava muito de ficar junto. Nessa época, 

para se sustentar, Carmem trabalhava como faxineira em casas de família e fazia bolo caseiro 

para vender. Foi quando resolveu engravidar. Paulo, ao saber da gravidez, alugou um pequeno 

apartamento para Carmem, mas, segundo a participante, quando de fato foram morar juntos, 

as coisas começaram a ficar tensas. Carmem parou de trabalhar, passou a depender 

financeiramente de Paulo e, em função da gravidez, resolveu abandonar as drogas, ao 

contrário de Paulo que intensificou o uso. A vida de ambos passou a ser um misto de brigas e 

momentos de amor. Carmem diz reconhecer que não é uma pessoa fácil, é geniosa e de 

personalidade forte como o pai. Não consegue aceitar algumas condutas de Paulo e também 

não leva desaforo para casa (SIC). 

Com o nascimento do filho, o casal foi morar em uma casa cedida pelos sogros de 

Carmem e as brigas e as agressões verbais ficaram cada vez piores. Nos momentos de paz, 

como Paulo também é lutador, ensinou Carmem a lutar. Assim, ambos passaram a brigar 

fisicamente. 

Carmen não tem problemas de saúde e nunca fez uso de remédios controlados. 

Asseverou que desde a gravidez não mais usou qualquer tipo de substâncias psicoativas. Além 

de Carmem, sua irmã também envolveu-se com a violência doméstica, pois foi esfaqueada 

pelo, hoje, ex-marido. 

 

Expectativas quanto ao atendimento: referiu que espera que o marido mude, mas que não 

tem muitas esperanças, pois o companheiro já fez vários acompanhamentos, inclusive, 

psicológicos, e continuou agressivo e usuário. 

 

4.3.1- Resultado TRO Carmem:  

A avaliação das 13 lâminas do TRO, séries A, B, C e a lâmina em branco (BR), 

mostrou os seguintes resultados:  

 

Quadro IX 



 

 Conteúdo humano, conteúdo de realidade e contexto de realidade 

 

Lâmina Conteúdo Humano Conteúdo de Realidade Contexto de Realidade 

 

1 (A1)  

Um homem/ uma mulher 

 

Inexistente 

Sombra/ caricatura/ 

escuro/ claridade/ luz/ 

breu/ discussão/ nuvem 

negra/ negatividade. 

2 (A2) Um homem/  uma mulher 
 

Inexistente Reflexo claro/ preto/ 

escuro/ caricatura/ claro/ 

morte/ felicidade. 

3 (C3) Dois homens/ uma 

mulher 

Cenário interno 

doméstico: abajur/ mesa/ 

enfeite de mesa/ freezer, 

poltrona. 

Clima de tensão/ briga/ 

morte/ sangue. 

 

4 (B3) 
 

O pai/ o filho/ uma 

mulher 

 

Inexistente 

Uma parte escura. 

5 (AG) Omitido (não são pessoas, 

são seres) 

Inexistente Atmosfera de nuvens/ 

seres/ sombras/ seres 

diante de uma imagem 

divina/ paraíso/ espíritos 

de pessoas mortas/ céu/ 

Jesus/ julgamento final. 

6 (B1) Um homem 

 

Cenário Interno 

doméstico: um quarto/ um 

cobertor em uma cama/ 

uma colcha/ uma toalha/ 

uma cômoda/ 3 gavetas/ 6 

puxadores/ porta aberta. 

 

Breu/  luz. 

 

7 (CG) 

 

Torcedores/  um nadador. 

 

Cenário externo: Piscina/ 

raia 

 

Sombra indefinida/  

competição. 

 

8 (A3) 

 

3 pessoas 

 

Arbustos/ canteiro/ 

montanha. 

 

Seres/  céu claro. 

 

 

9 (B2) 

 

2 pessoas 

Árvore/ arbusto/ pedra/ 

prédio/ condomínio/ 

portas/ cortina. 

 

 

Inexistente 

 

 

10 (BG) 

 

Uma pessoa/ várias 

pessoas. 

 

Porta/ ferroviária. 

Um ser. 



 

 

11 (C2) 

 

Uma pessoa dormindo e 

uma entrando 

Cobertor/ porta fechada 

branca/ quadro/ quadro de 

luz/ uma cômoda / talvez 

um cofre. 

 

 

Imagem escura. 

 

12 (C1) 

 

Omissão 

Toalha/ cadeira/ mancha 

vermelha/ ketchup/ molho 

de tomate/ pia/ jarra/ 

prato/ xícara/ janela de 

vidro/ cortina/ livro. 

Cena de Terror/ violência/ 

sangue 

 

 

13 (em branco) 

 

Inexistente 

Uma folha em branco. Tudo. 

 

 

 

Quadro X 

Sistema Tensional Inconsciente Dominante – STID 

 

Lâmina 

 

Desejos Medos Defesas 

1 (A1) Evitar a solidão Da solidão Identificação projetiva 

maciça/ alucinação 

positiva/ estado 

confusional/ paralisação  

2 (A2) De manter o par unido Da destruição do par 

 

Identificação projetiva/ 

estado confusional/ 

racionalização. 

3 (C3) Evitar a exclusão Da exclusão Identificação projetiva 

maciça/ estado 

confusional/ splitting.  

4 (B3) Evitar os ataques Dos ataques ao par Identificação projetiva 

maciça/ estado 

confusional. 

5 (AG) De ser absolvida   Da destruição 

 

Identificação projetiva 

maciça/ racionalização/ 

estado confusional/ 

negação maníaca. 

6 (B1) De livrar-se  Do contato com os 

objetos internos 

 

 

Identificação projetiva 

maciça/ estado 

confusional/ controle 

obsessivo. 



 

7 (CG) Evitar os ataques  Dos ataques destrutivos 

do id 

 

 

Identificação projetiva/ 

negação maníaca/ estado 

confusional. 

8 (A3) Evitar exclusão Exclusão Identificação projetiva 

maciça/ formação reativa/ 

estado confusional. 

9 (B2) Evitar o par  Da união do par 

 

 

Identificação projetiva/ 

controle obsessivo/ 

alucinação positiva/ 

estado confusional 

10 (BG) Proteção, amparo. Da exclusão e dos objetos 

internos destrutivos 

 

Identificação projetiva/ 

paralisação/ controle 

obsessivo, estado 

confusional. 

11 (C2) Evitar os ataques  

Dos ataques ao objeto 

 

Identificação projetiva 

maciça/ controle 

obsessivo/  estado 

confusional/ cisão (bom e 

mau objeto). 

12 (C1) Evitar a destruição Da solidão e da destruição 

 

 

Identificação projetiva 

maciça/ controle 

obsessivo/ negação 

maníaca da realidade 

(risos)   

13 (em branco) De encontrar objetos bons Da solidão/ dos objetos 

maus 

Identificação projetiva 

maciça 

 

 Nas lâminas A1 e C1, no que se refere ao conteúdo humano, Carmem se utilizou da 

alucinação positiva e negativa, acrescentando uma figura feminina na lâmina A1 e omitindo a 

figura da prancha C1. Nos cenários do conteúdo de realidade das lâminas B1 e C1, 

prevaleceram os ambientes internos ricos em detalhes. No contexto de realidade das três 

lâminas, prevaleceram os climas emocionais compostos por sombras, caricaturas, breus, 

discussões, negatividade, cenas de terror e sangue.  

No Sistema Tensional Inconsciente Dominante (STID) predominou o medo da 

solidão, da destruição, do contato com os objetos internos, além do desejo de livrar-se dos 

objetos  internos aterrorizantes e de evitar a solidão através de várias defesas primitivas como 

identificação projetiva maciça, estados confusionais, controle obsessivo, paralização, 

alucinação negativa e negação maníaca.  



 

No que tange as lâminas A2, B2 e C2, com dois personagens, no conteúdo humano, 

Carmem percebe claramente os personagens das pranchas A2 e B2. Quanto a C2, lança mão 

de mecanismos de defesa e, por conseguinte, deixa dúvida acerca da real existência do 

segundo personagem. No conteúdo de realidade, prevalecem os cenários internos, cheios de 

descrição. O contexto de realidade é mais descrito na prancha A2, composto principalmente 

por escuridão, sombras, caricaturas, breu, nuvem negra e negatividade. Na lâmina B2, a 

paciente não faz referência ao contexto de realidade e na C2 é resumido em imagem escura. 

No que se refere ao STID, Carmem apresenta o desejo de evitar os ataques, de manter 

o par unido, entretanto, o medo dos objetos maus internalizados enrijecem seus contatos e 

tolhe suas relações afetivas. Como defesa, lança mão da identificação projetiva, da 

racionalização e do controle obsessivo como meio de manter o equilíbrio psíquico, mas 

também da cisão, de estados confusionais, como forma de fugir da realidade. Assim, 

cravejada por mecanismos primitivos defensivos, Carmem alterna os enredos de suas histórias 

que se perdem em meio a alternativas variadas, marcadas pela conjunção “ou”: “Talvez 

tenham viajado... ou tenham ido comprar... Parece ou não” (B2). 

Nas lâminas com três personagens, relacionadas com conflitos edípicos, no conteúdo 

humano predominam três personagens em cenários internos e externos, com exceção da B3, 

cujo conteúdo de realidade é inexistente. No contexto de realidade surge na história da 

participante um clima de tensão, de briga, morte, características escuras e pessoas que, a 

princípio, são percebidas como seres. No que concerne ao STID, Carmem apresentou o desejo 

de aplacar os ataques dos objetos destruidores, de evitar a exclusão, por conseguinte, de evitar 

o contato mais íntimo com o par que foi internalizado como destrutivo. Ademais, projetou o 

medo da destruição e da violência em suas histórias e utiliza como defesas a identificação 

projetiva maciça, o estado confusional, a formação reativa e o splitting nas soluções edípicas.  

No que se refere as lâminas de grupo BG e CG, no conteúdo humano e conteúdo de 

realidade predominaram personagens em ambientes externos. O contexto de realidade é 

marcado por descrição de sombras, competição, seres. Na lâmina AG, caracterizada por 

mobilizar ansiedades depressivas e explorar a capacidade do sujeito para tolerar danos 

infligidos aos objetos e elaborar perdas, Carmem transforma os estímulos em seres e espíritos 

em perseguição. 

No STID das lâminas de grupo, apresenta o desejo de evitar os ataques externos e 

internos, de ser absolvida por seus conteúdos maus internalizados, bem como de ser protegida 

e amparada. Para se livrar da carga de ansiedade provocada pelo medo dos objetos nocivos, 



 

lança mão da identificação projetiva, da racionalização, da paralização e mantém os estados 

confusionais. 

Na lâmina em branco, Carmem se utiliza da idealização e projeta na prancha o desejo 

de um recomeço, marcado pela vontade de reestabelecer suas relações objetais, contudo, presa 

pela paralização. 

 

4.3.1- Análise TRO Carmem:  

A partir da interpretação e análise das pranchas de Carmem, chama a atenção o fato de 

grande parte dos seus personagens deixarem dúvidas se são de fato pessoas, ou caricaturas, ou 

sombras, ou seres, como se Carmem utilizasse essa indeterminação como meio de manter um 

certo afastamento de seus objetos relacionais. Na lâmina A1, o ego frente a solidão 

experimenta intensa angústia e não é capaz de manter o equilíbrio. Como forma de atenuar o 

sofrimento recorre à identificação projetiva, ao estado confusional e paralisa.  

Na lâmina A2, a situação de par faz emergir intensa angústia, o ego fragilizado 

estabelece um estado confusional, mas parece manter o equilíbrio por meio da racionalização. 

Nessa prancha, a participante apresenta-se na posição esquizo-paranóide com tendência a 

depressiva. 

Na lâmina triangular C3, o ego não é capaz de suportar a exclusão e manter o 

equilíbrio. O ego fragilizado, recorre ao estado confusional e ao splitting como meio de 

atenuar a intensa angústia.  

Na B3, também marcada pelas manifestações edípicas, o ego de Carmem não suporta 

a situação triangular e estabelece um clima de medo e perseguição. Ocorre uma cisão e o ego 

tenta por meio de objetos bons conter a intensa angústia, mas fracassa e não é possível 

estabelecer um equilíbrio. Como defesa o ego cria um estado de confusão e ocorre a 

paralisação por meio do ataque ao objeto.  

A primeira lâmina de grupo apresentada a Carmem provou intensa angústia. O ego 

não suporta as situações de perda, estabelece um clima de medo e de julgamento pelos objetos 

maus internalizados. Após, ocorre um estado de confusão e o equilíbrio não pôde ser mantido. 

Por meio da negação maníaca da realidade o ego tenta aliviar a angústia, todavia, a instância 

fragilizada, não suporta a tensão e estabelece extrema persecutoriedade.  

Na lâmina B1 a situação de solidão e o contato com o mundo interno gera 

persecutoriedade e o ego tenta manter o equilíbrio por meio dos mecanismos obsessivos, 

contudo, fracassa e estabelece um estado confusional até a paralisação. 



 

Na prancha CG, onde depara-se com a comunicação entre id, ego e superego, o ego de 

Carmem não é capaz de mediar os impulsos destrutivos provenientes do id e a rigidez do 

superego. Fracassa frente aos ataques com a utilização do estado confusional que mais uma 

vez gera a paralisação.  

A história da prancha A3 envolve um enredo de separação e exclusão. O  ego 

apresenta dificuldade para lidar com essa ideia e tenta evitá-la por meio da formação reativa. 

Fracassa e fragilizado recorre ao estado confusional e a paralisação para manter-se em 

equilíbrio.  

A análise da situação de par provocada pela prancha B2 mostra a dificuldade que 

Carmem apresenta para estabelecer um vínculo, que tende a ser perigoso e ruim. Frente ao 

medo, o ego não é capaz de manter o equilíbrio e a intensa angústia torna-se insuportável, 

assim, surgem as defesas de controle obsessivo, a alucinação positiva e o estado confusional.  

Na lâmina BG a situação de solidão e exclusão frente ao grupo não é suportada. O ego 

fragilizado utiliza-se das defesas confusionais, do controle obsessivo e paralisa. Já na prancha 

que estimula a perda e a separação, o ego de Carmem não é capaz de reparar os objetos que 

perduram em sua mente cindidos.  

A prancha C1 é marcado por uma cena de terror, onde Carmem projeta sua história de 

violência e agressão mútua com o companheiro. A situação de solidão não é suportada, pois 

estava permeada de terror e sangue. O ego não consegue lidar com a intensidade da angústia e 

defende-se por meio de mecanismos primitivos como: identificação projetiva maciça, 

alucinação negativa, controle obsessivo e negação maníaca da realidade. 

A história da lâmina em branco de Carmem traz um enredo diferente de todas as 

anteriores. Retoma a identificação projetiva maciça, porém, apresenta sinais de uma tendência 

reparadora, onde o branco “não significa o nada, mas o tudo” (SIC).  

 

 

 

 

4.4- CASO IV – JOSEANA 

Dados Gerais: 

Identificação: Joseana. 56 anos, natural da região sudeste do país, casada há 38 anos. 

 

Dinâmica Atual (motivo pelo qual veio ao atendimento): Na última briga entre os 

cônjuges, desencadeada pelo pedido de separação de Joseana, Roberto utilizou uma faca para 



 

ameaçar a participante. A filha do casal, vendo a atitude do pai, chamou a polícia. Joseana 

registrou queixa, foi assegurada por medida protetiva, prevista na Lei 11. 340/2006 (Lei 

Maria da Penha), entretanto, após alguns dias separados, permitiu que Roberto retornasse à 

residência. Relatou que não sabe como separar-se dele, pois se sente presa e acha que vai 

morrer assim. Ambos coabitam na mesma casa e mantém uma relação de brigas e agressões 

verbais mútuas. 

 

Descrição da convivência com o atual companheiro: referiu ser difícil desde o início do 

casamento. Roberto sempre foi muito ciumento, possessivo e agressivo. Não deixava Joseana 

sair só, determinava o que ia vestir, que sapatos ou bijuterias ia usar, quebrava as coisas em 

casa, praticava agressões psicológicas e ameaças reiteradas. Chegou a fazer uma forca com 

uma corda e colocou na área atrás da casa para ameaçar Joseana de enforcamento. A 

participante informou que o objeto ficou dias pendurado como forma de ameaça. 

 

Filhos: tem um casal de filhos adultos. Um homem com 38 e uma mulher com 33 anos.  

 

Tempo que ocorrem as violências: desde o início do relacionamento. 

 

Percepção acerca da violência a qual está inserida: Referiu não suportar o companheiro, 

que as vezes chega a sentir ódio, que ele destruiu sua vida e a de seus filhos, que quer se 

separar mas não consegue, pois não tem para onde ir e como viver. 

 

Dados da história de vida anterior (família de origem: histórico de agressão, composição 

familiar atual, relacionamentos, trabalho, lazer, aspectos orgânicos):  

Joseana nasceu e cresceu em uma família evangélica, imersa em dogmas religiosos. 

Seu avô era ancião e seu pai tocava na orquestra da igreja. Informou que teve uma boa 

infância e uma boa família e que não lembra de ter visto seus pais se agredindo ou discutindo 

violentamente. É a caçula de uma prole de quatro mulheres, as quais, asseverou, se 

relacionam muito bem até hoje. Moravam em casa própria, sua mãe era médica e seu pai 

trabalhava em uma multinacional.  

A genitora, apesar de severa na educação, de impedir as filhas de estudarem, de terem 

amigos, de brincar fora de casa, e de passar longos períodos trabalhando, sempre tentou 

prover as filhas materialmente. O pai, que define como um anjo, era a pessoa com quem mais 

Joseana se identificava. Por ser a caçula, acha que o genitor lhe tratava de forma diferente, 



 

com muitos cuidados e mimos. Verbalizou que ambos eram muito próximos e que recorda 

que sempre que podia, estava próxima a ele.  

A participante informou que, apesar de nova, com sete anos à época, sentiu muito a 

morte do genitor (em função de infarto) e que sua vida perdeu um pouco do brilho. Sua mãe, 

casou alguns meses depois, também com uma pessoa da igreja. Disse que seu padrasto, 

também viúvo, era um homem bom e lhe acolheu como se sua filha fosse. Nessa época, suas 

irmãs mais velhas já estavam casadas e em suas casas. Joseana informou que também foi um 

bom período, que tem boas recordações e que junto com o padrasto, ganhou dois irmãos 

homens, filhos do novo pai, e que todos foram residir em sua casa após o casamento da mãe. 

Joseana expôs que conheceu o marido com 17 anos, na igreja que frequentava com a 

família, e que envolveu-se facilmente com Roberto graças a sua extrema ingenuidade, pois 

teve uma criação muito repressora e considera que isso lhe impediu de reconhecer as pessoas 

nefastas. A participante complementou: “eu era uma lesa, não sabia de nada e não conhecia 

nada, tanto que a minha primeira vez com ele foi um horror. Foi um dia em que ele foi a 

minha casa e minha família não estava. Eu não sabia nem o que estava fazendo, ele me jogou 

de bruços e eu não entendi nada, só sentia uma dor horrível, pedia para parar e ele não parava. 

Perguntei a ele o que tinha acontecido, porque eu estava sangrando e ele me disse que não 

tinha acontecido nada. Três meses depois minha mãe me obrigou a casar, pois eu estava 

grávida e a congregação não aceitaria aquilo” (sic).  

A genitora, ao saber, através de uma das filhas, sobre a gravidez de Joseana, deixou-a 

de castigo, sentada no terraço da casa, durante uma semana, obrigando-a, inclusive, a fazer as 

refeições naquele ambiente. Entrava em casa apenas para dormir e ir ao banheiro. 

Para Joseana, o casamento foi o declínio de sua vida. Desde o início, sua vida com 

Roberto foi cercada pelo medo, pelas ameaças, pela violência patrimonial. Informou que o 

marido não lhe agredia fisicamente, mas agredia o filho mais velho, que hoje tem marcas no 

corpo em função da violência reiterada do pai. Roberto só parou de agredir o filho quando 

Joseana passou a enfrentá-lo e agredi-lo fisicamente. 

Com o decorrer dos anos, Joseana passou da conduta passiva para a coativa, ou seja, 

ela também passou a agredir Roberto, gritando, xingando, ameaçando, exigindo dinheiro para 

pagar suas contas.  

Apesar das três audiências acontecidas entre Joseana e Roberto, provocadas pelo 

processo desencadeado pela ameaça com arma branca, a participante pediu para continuar os 

atendimentos psicológicos até decidir se optava pela separação. 

No que se refere às questões laborais, Joseana trabalhou como vendedora, mas desistiu 



 

em função dos ciúmes e ameaças do marido. Quanto ao aspecto orgânico, a participante já foi 

diagnosticada como portadora de síndrome do pânico e foi tratada, segundo ela, com orações, 

fé e medicamentos homeopáticos. Além disso, fez uma cirurgia para retirada do útero e dos 

ovários. 

 

Expectativas quanto ao atendimento: verbalizou que quer tentar se entender um pouco 

melhor e conseguir sair da relação violenta que vive. 

 

4.4.1- Resultado TRO Joseana:  

A avaliação das 13 lâminas do TRO, séries A, B, C e a lâmina em branco (BR), 

mostrou os seguintes resultados:  

 

Quadro XI 

 Conteúdo humano, conteúdo de realidade e contexto de realidade 

 

Lâmina Conteúdo Humano Conteúdo de Realidade Contexto de Realidade 

 

1 (A1) Um homem/uma criança 

do sexo feminino 

Inexistente Um vulto 

2 (A2)  

Mãe e filha 

 

Inexistente 

Vulto de duas mulheres/ 

sofrimento/ tristeza/ 

desgosto 

3 (C3) Um senhor sentado 

(pai/autoritário) / um 

senhor em pé (filho)/ 

uma senhora (submissa) 

Uma mesa de café/ café Medo 

4 (B3) Um casal Cenário interno: um 

quarto 

Felicidade/vulto/carinho 

5 (AG) Três pessoas/pessoas 

sentadas 

Cenário externo: campo/ 

uma árvore/ uma 

montanha 

Vida difícil/ sofrida 

6 (B1) Um homem/ um bebê Um quarto/ um berço Harmonia/carinho 

7 (CG) Várias pessoas Cenário interno: uma 

persiana. Externo: um 

beiral de uma casa/ um 

muro/  

Briga/ ameaça/ sequestro 

com refém/ medo/ 

traumas/ feridas/ morte. 



 

8 (A3) Três homens Uma estrada/ um 

caminho 

Egoísmo/ morrer sozinho 

9 (B2) Um casal Uma casa/ árvores/  Carinho/ felicidade 

10 (BG) Pessoas/ um pessoa Inexistente Inveja/ ódio/ solidão/ 

isolamento 

11 (C2) Uma mulher A porta de um quarto/ 

uma cama/ um quadro/ 

uma cômoda 

Tristeza/ Escuro 

12 (C1) Omitiu Uma cozinha/ mesa/ pia/ 

jarra/ enfeites 

Solidão 

13 (em branco) Inexistente Inexistente Vazio/ tristeza/ solidão/ 

angústia 

 

 

Quadro XII 

Sistema Tensional Inconsciente Dominante – STID 

 

Lâmina 

 

Desejos Medos Defesas 

1 (A1) De aplacar a ira dos 

objetos internos e 

externos. 

Dos objetos externos 

aterrorizantes  

Identificação projetiva 

maciça/ alucinação 

positiva. 

2 (A2) De manter o par unido Dos ataques ao par Identificação projetiva 

maciça 

3 (C3) Sádicos/ de destruir o par Da exclusão e dos ataques 

violentos ao par.  

Identificação projetiva 

maciça/ controle 

onipotente/ clivagem 

4 (B3) De fundir-se ao par Da exclusão e dos ataques 

violentos ao par. 

Identificação projetiva 

maciça/ alucinação 

negativa/ negação/ 

idealização. 

5 (AG) Manter o controle sobre 

os objetos 

De lidar com as perdas/ 

do aniquilamento 

Identificação projetiva/ 

estado confusional/ 

negação. 

6 (B1) De reparação/ de aplacar a 

ira dos objetos internos e 

externos. 

Dos objetos internos 

maus/ da culpa 

persecutória/ da solidão. 

Identificação projetiva/ 

alucinação positiva (inclui 

um bebê) / Idealização. 



 

7 (CG) Da destruição/ de colocar-

se como autoridade. 

Dos objetos internos e 

externos aterrorizantes/ da 

violência. 

Identificação projetiva/ 

alucinação negativa e 

positiva. 

8 (A3) Sádico (há um certo 

prazer em ver o outro 

excluído) 

Da exclusão/ de separar-

se do objeto par. 

Identificação projetiva/ 

controle onipotente (o 

excluído, permanece 

excluído até o fim da 

história) 

9 (B2) De proteção/ de amparo Da solidão/ do abandono. Identificação projetiva/ 

idealização 

10 (BG) Sádico/ de manter o 

terceiro excluído e ver-se 

incluída no grupo. 

 

Da exclusão 

Identificação projetiva/ 

controle onipotente. 

11 (C2) De evitar os objetos 

destruídos. 

Do abandono/ da solidão/ 

dos objetos internos 

destruídos. 

Identificação projetiva 

maciça/ alucinação 

negativa/ controle 

obsessivo. 

12 (C1) De proteção/ de amparo. Da solidão/ do abandono. Identificação projetiva/ 

alucinação negativa/ 

alucinação positiva. 

13 (em branco) Da destruição Dos objetos maus Identificação projetiva 

adesiva/ paralização 

 

 A partir do TRO de Joseana, tivemos os seguintes resultados: 

 Nas lâminas A1 e B1, no que tange ao conteúdo humano, Joseana não conseguiu lidar 

com os sentimentos provocados pela lâmina de solidão e acrescentou mais um personagem às 

suas histórias. Na lâmina C1, a participante fez o inverso, ou seja, omitiu a figura da prancha, 

evidenciando a dificuldade para lidar com os sentimentos agressivos que a lâmina provoca. 

No conteúdo de realidade, prevaleceram os cenários internos domésticos. No contexto de 

realidade, surgiram histórias cujos enredos retrataram vultos, solidão, mas também harmonia 

e carinho. No STID emergiram os desejos de aplacar a ira dos objetos internos e externos, de 

reparação, de proteção e amparo e, como defesas, a identificação projetiva maciça, a 

idealização, a alucinação positiva e a alucinação negativa. 

Nas lâminas de par, Joseana consegue visualizar os pares das lâminas A2 e B2. Já na 

prancha C2, caracterizada por estimular as fantasias de perda, elaboração de luto e capacidade 

de reparação dos objetos atacados, a participante omitiu um dos personagens, evidenciando 

deficiência na elaboração de suas fantasias reparatórias. No conteúdo de realidade, surgiram 

cenários internos e externos. Já no contexto de realidade, emergiram ideias relacionadas a 

vultos, sofrimento, tristeza, desgosto, escuridão, como também, carinho e felicidade. No 



 

STID, predominaram os desejos de reparação, de controlar os objetos maus, de proteção e 

amparo. 

Nas lâminas triangulares, a participante consegue perceber três pessoas na A3, apesar 

de manter uma delas em constante exclusão. Na B3, Joseana descreve um casal, se aproxima 

de uma história com enredo edípico quando fala que parece ver um vulto, mas imediatamente 

nega o estímulo e mantém sua narrativa com duas pessoas. Na lâmina C3 são identificadas as 

três pessoas da cena primária. Quanto ao conteúdo de realidade, predominaram os cenários 

internos domésticos em duas lâminas. No contexto de realidade, surgem o egoísmo, o medo, a 

descrição de uma morte solitária, assim como vulto, felicidade e carinho. 

No STID, surgem os medos da exclusão, dos ataques violentos ao par e da separação 

do objeto. Como desejos, apresentou a vontade de destruir o par, assim como de fundir-se a 

ele, numa dinâmica paradoxal de manifestações. Também surgiram desejos sádicos de 

destruição aos objetos maus. Nesse processo, emergiram defesas como a identificação 

projetiva maciça, controle onipotente, a negação, a idealização, a clivagem e a alucinação 

positiva. 

 Nos conteúdos humanos e de realidade das lâminas AG, BG e CG, são percebidos os 

grupos e os cenários são externos, inexistente e interno e externo, respectivamente. No 

contexto de realidade surgem histórias com enredos sofridos, vida difícil, briga, ameaça, 

sequestro, medo, trauma, feridas, morte, inveja, ódio, solidão e isolamento. No STID 

emergem os medos dos objetos externos e internos aterrorizantes, do aniquilamento, das 

perdas, da violência e da exclusão.  

 Quanto a lâmina branca, a participante projeta sua história marcada pela tristeza e 

angústia, e mais uma vez prevalecem as reparações fracassadas, paralisadas diante dos 

estímulos. 

 

4.4.2- Análise TRO Joseana:  

De forma geral, Joseana apresentou um teste alicerçado pela violência, marcado pelos 

objetos maus. Na prancha A1a situação de solidão e abandono provoca intensa angústia, o ego 

não pode suportar e alucina um objeto para contenção, todavia, fracassa. Predominam defesas 

da posição esquizo-paranóide como a identificação projetiva maciça e  a alucinação positiva.  

A situação de par faz emergir tensão e angústia e o ego não consegue lidar com a 

percepção, assim, promove o ataque ao par que não consegue permanecer unido. Predomina a 

identificação projetiva maciça própria da posição esquizo-paranóide.  



 

A cena primária traz intensa angústia que mais uma vez é permeada de 

persecutoriedade. O ego não consegue suportar o conteúdo das lâminas e os ataques 

destrutivos são intensos, aniquilando o par. São acionadas defesas contra o sentimento de 

inveja, que são: controle onipotente e a clivagem, também próprias da posição esquizo-

paranóide.   

A situação triangular da prancha B3, assim como nas demais até então apresentadas, 

gera intensa angústia. Joseana apresenta o desejo de fundir-se ao par de forma simbiótica, 

omitindo o personagem que observa. O ego, para manter o par unido e evitar os ataques, 

recorre à idealização como forma de atenuar o sofrimento.  

Nas lâminas de conteúdo depressivo, Joseana teme as perdas e tem dificuldades para 

elaborá-las. Utiliza como defesa um estado confusional e a negação para manter o controle 

dos objetos e evitar a iminência do aniquilamento.  

Na prancha B1, a participante apresenta certa tendência para entrar na posição 

depressiva, mas o ego não suporta e lança mão da idealização na situação, além da alucinação 

positiva, incluindo um bebê na cena.  

Na prancha de grupo AG, os impulsos destrutivos provenientes do id não podem ser 

contidos. O ego fragilizado não suporta a situação e o superego mostra-se extremamente 

permissivo. Impera a destrutividade. 

A prancha A3, assim como a C3, apresenta conteúdos sádicos. Joseana manifesta um 

certo prazer em ver o outro excluído, deixando emergir sinais de inveja e pulsão de morte. 

Como defesas para lidar com esses conteúdos, surgem o controle onipotente, além da 

identificação projetiva. 

A situação de reparação da prancha C2 não pode ser suportada, surge o medo do 

abandono, da solidão, dos objetos internos destruídos. Pala lidar com esses conteúdos, Josena 

lança mão da alucinação negativa e do controle onipotente.  

A prancha em branco é marcada pela projeção da história de Joseana e dos objetos 

maus que permearam sua vida. Todavia, a paralização na prancha se faz presente, impedindo 

a participante de elaborar suas relações de objeto e avançar para uma fase mais madura do 

desenvolvimento. 

 

4.5- CASO V – BETH 

 Dados Gerais: 

Identificação: Beth. 59 anos, natural da região sudeste do país, casada há 35 anos. 

 



 

Dinâmica Atual (motivo pelo qual veio ao atendimento): procurou ajuda judicial por 

influência da filha, pois a mesma referiu que não suportava mais as agressões do pai para com 

a mãe e os descontroles do genitor em casa, mas, se dependesse de sua própria iniciativa, 

deixava tudo como estava, pois, por algum motivo, já estava acostumada aquilo tudo. 

 

Descrição da convivência com o atual companheiro: referiu que é uma relação muito 

difícil, com ameaças, agressões verbais e físicas, que intensificaram-se com o decorrer dos 

anos. 

 

Filhos: tem uma filha com 33 anos.  

 

Tempo que ocorrem as violências: verbalizou que há 30 anos, desde o início do casamento. 

 

Percepção acerca da violência a qual está inserida: A filha lhe influenciou a registrar 

queixa. Não suportava mais a violência psicológica, as ameaças, o fato de seu marido lhe 

chamar constantemente de burra, de idiota, de ignorante, gritar o tempo todo,  dizer o que 

tinha que vestir, como tinha que cortar o cabelo, mas não queria que tivesse chegado ao ponto 

de envolver a polícia em sua história e que preocupa-se muito com ele, pois, em função da 

medida protetiva, estava fora de casa. Referiu que Francisco tem problemas de saúde, é 

hipertenso, tem que tomar medicamento controlado e se preocupa com a possibilidade de algo 

lhe acontecer sem os seus cuidados. Por enquanto, pediu para a filha não contar nada sobre a 

ocorrência judicial para ninguém, pois sente-se envergonhada por tudo o que aconteceu e 

como aconteceu e que queria que tudo tivesse sido diferente, que sua vida tivesse sido 

diferente, mas já que era assim, que achava que ela e o marido iam morrer juntos, ou iam 

viver assim até que um dos dois morresse. 

 

Dados da história de vida anterior (família de origem: histórico de agressão, composição 

familiar atual, relacionamentos, trabalho, lazer, aspectos orgânicos):  

Beth é católica e faz parte de um grupo filantrópico da igreja de seu bairro. Informou 

que é a caçula de nove filhos, sendo cinco homens e quatro mulheres e que teve uma vida 

difícil, com muitas carências afetivas e financeiras. De acordo com Beth, seu pai era a maior 

autoridade da casa e era temido por todos. Não tinha vícios mas era agressivo com sua mãe, 

jogava a comida que não lhe agradava no chão, gritava, quebrava as coisas. A participante 

complementou: “assim como meu marido faz comigo”. Lembra de ter ouvido sua mãe contar 



 

que apanhava do marido na roça, inclusive, quando estava grávida, todavia, Beth não recorda 

de ter visto em casa seu pai açoitando sua mãe. 

Beth definiu-se como uma pessoa calada, introspectiva, tímida, que não conseguia 

sentir-se segura ou confiar nas pessoas. Informou que tem más recordações da infância e 

início da juventude, que suas noites de sono, nessa época, eram permeadas de angústia e 

terror, pois seus irmãos, principalmente os mais velhos, a abusavam sexualmente. Recordou 

de tudo com mágoa e lembrou que os abusos só cessaram quando sua irmã mais velha 

descobriu e passou a colocar sua cama ao lado dela durante as noites. 

Quando contava com 10 anos, seus pais resolveram se mudar para a grande São Paulo 

em busca de melhores condições de vida. Inicialmente, toda a família ficou em uma casa, com 

dois cômodos, cedida por um amigo do pai de Beth, e os homens passaram a trabalhar como 

ajudantes de pedreiro. Com o tempo, os irmãos mais velhos foram crescendo, criando 

independência e voltando a residir no interior do Estado. 

Beth verbalizou que conheceu Francisco na igreja em que frequentava, começaram a 

namorar e logo casaram. No início, foram morar em casa alugada, mas, em função das parcas 

condições financeiras do casal, o sogro de Beth ofereceu uma parte do terreno para Francisco 

construir uma casa e viver com a esposa. Para Beth, a convivência no início foi boa, mas, com 

o tempo, tornou-se difícil, pois havia muita interferência em sua vida conjugal, por mais que 

Beth ficasse em silêncio durante os gritos e descontroles de Francisco. De acordo com Beth, o 

marido sempre foi autoritário, controlador, agressivo e não tentava controlar só sua vida, mas 

também a vida das irmãs, que, àquela época, ainda moravam com os sogros de Beth. 

Beth e o marido decidiram sair da casa após uma briga séria de Francisco com uma de 

suas irmãs. Foi então que Francisco comprou um apartamento para viver com a família. 

Atualmente, Beth não tem contato com a família de seu marido e tampouco com a sua família, 

pois seu marido, em função de constantes desentendimentos, afastou-se de todos e lhe fez se 

afastar também. Também não tem amigos ou contato com vizinhos, acostumou-se a viver 

assim e até preferia. A vida girava em torno de Beth, a filha e o marido. Referiu que nunca foi 

agredida fisicamente pelo marido, que a violência era psicológica, em forma de ameaças, 

gritos, empurrões, violência patrimonial e que tudo se intensificou quando o companheiro 

passou a abusar do álcool.  

No que se refere à vida profissional, Beth referiu que nunca trabalhou, pois o marido 

não permitiu. Francisco lhe dizia que tinha que cuidar da casa, dele e da filha, assim, a 

participante nunca pode se dedicar a uma profissão. 

Quanto às questões orgânicas, referiu que teve que fazer tratamento para conseguir 



 

engravidar, pois não conseguia e achou que um filho poderia mudar sua vida conjugal, torná-

la melhor, fazer com que o marido fosse mais atencioso, amoroso. Alguns anos depois do 

nascimento da filha, descobriu um mioma no útero e teve que ser submetida a uma 

histerectomia e que antes do procedimento descontrolou-se e chorou compulsivamente, ao 

ponto de o médico intervir e ter que medicá-la para se acalmar. Informou ainda que, há muitos 

anos, tem dificuldades para dormir, fazendo-o apenas com a ajuda de medicamentos.   

 

Expectativas quanto ao atendimento: verbalizou que foi levada pela filha para fazer o 

boletim de ocorrência. Por enquanto só quer paz, poder dormir sossegada, sem medo, 

complementou: “isso é uma coisa que estou cansada, de sentir medo e de ser infeliz”. 

 

4.5.1- Resultado TRO Beth:  

A avaliação das 13 lâminas do TRO (Anexo A), séries A, B, C e a lâmina em branco 

(BR), mostrou os seguintes resultados:  

 

 

 

 

 

Quadro XIII 

 Conteúdo humano, conteúdo de realidade e contexto de realidade 

 

Lâmina Conteúdo Humano Conteúdo de Realidade Contexto de Realidade 

 

1 (A1) Um homem Paisagem/ cachoeira Um homem orando 

2 (A2) Duas pessoas/ uma 

masculina/ uma feminina 

Inexistente Amor 

3 (C3) Um homem Uma imagem/ um tronco 

de madeira/ uma mesa/ 

um santo 

Vermelho 

4 (B3) Um pai/ um filho/ a mãe Inexistente Ternura/ amor 

5 (AG) Um monte de pessoas Árvores/ pedras Paisagem/ reza 



 

6 (B1) Um senhor Um quarto/ uma cama Amanhecer 

7 (CG) Varias pessoas pensando 

na vida 

Figuras Tranquilos 

8 (A3) Três pessoas Imagens/ represa/ rio Diversão 

9 (B2) Duas pessoas Uma casa/ uma árvore/ 

um jardim 

Felicidade 

10 (BG) Uma pessoa sozinha 

(uma mulher) / um 

pessoal/ grupo de amigos 

(meninos, rapazes, 

crianças). 

Uma ponte/ um rio Proteção 

11 (C2) Uma pessoa Um lugar/ um quarto/ 

uma sala/ uma paisagem/ 

um jardim. 

Doença/ problema de 

saúde. 

12 (C1) Inexistente Sala/ cozinha/ mesa/ 

cadeira 

Inexistente 

13 (em branco) Inexistente Inexistente Esperança 

 

 

Quadro XIV 

Sistema Tensional Inconsciente Dominante – STID 

 

Lâmina 

 

Desejos Medos Defesas 

1 (A1) Evitar a solidão Solidão Identificação projetiva 

maciça; tendência à 

confusão e idealização. 

2 (A2) Proteção/ amparo/ de 

encontrar objetos bons 

Solidão Identificação projetiva/ 

idealização/ negação 

maníaca da realidade 

3 (C3) Evitar a exclusão Da exclusão  Identificação projetiva; 

estado confusional; 

negação maníaca; / 

alucinação negativa e 

idealização. 



 

4 (B3) Evitar a exclusão Da exclusão Identificação projetiva 

maciça; negação maníaca 

da realidade; idealização. 

5 (AG) Evitar as situações de 

perda. 

Das situações de perda Identificação projetiva 

maciça/ Negação 

maníaca da realidade/ 

idealização. 

6 (B1) De proteção/ de amparo Dos objetos internos de 

terror 

Identificação projetiva/ 

Negação 

7 (CG) De proteção/ de amparo Dos objetos internos e 

externos aterrorizantes 

Identificação projetiva 

maciça/ negação maníaca 

da realidade/ estado 

confusional 

8 (A3) Evitar a exclusão Da exclusão  Identificação projetiva 

maciça/ estado 

confusional/ negação/ 

controle onipotente. 

9 (B2) De manter o par unido Dos ataques ao par Identificação projetiva/ 

idealização/ negação/ 

controle onipotente. 

10 (BG) Evitar os ataques 

destrutivos dos objetos 

perseguidores/ evitar a 

exclusão/ de proteção/ de 

amparo. 

Da exclusão Identificação projetiva 

maciça/ negação/ 

controle onipotente 

11 (C2) Evitar o contato com o 

objeto 

De destruir os objetos/ 

de não poder reparar 

Identificação projetiva/ 

estado confusional/ 

alucinação negativa. 

12 (C1) De proteção/ de amparo. Dos objetos internos e 

externos aterrorizantes 

Identificação projetiva/ 

negação. 

13 (em branco) Ser acolhida/ protegida/ 

amparada 

Dos objetos internos e 

externos aterrorizantes 

Identificação projetiva 

maciça 

 

 O exame dos resultados mostrou no conteúdo humano das lâminas A1 e B1 de Beth 

uma boa percepção do número de figuras. Já na lâmina C1 a participante omitiu o personagem 

da história. No que concerne ao conteúdo de realidade os cenários foram externo e interno 

doméstico e o contexto de realidade incluia referências de percepção de oração e amanhecer. 



 

No STID prevaleceram os medos de solidão, dos objetos internos e externos aterrorizantes, 

além dos desejos de amparo e proteção. Lançou mão basicamente das seguintes defesas: a 

identificação projetiva, a negação, a idealização, com tendência a confusão. 

 No conteúdo humano das lâminas de par, Beth desenvolve histórias com enredos de 

relações amorosas, com exceção da C2, cujo conteúdo da história omitiu um personagem. No 

conteúdo de realidade, se observou cenários internos e externos, sendo que a lâmina C2 

chama a atenção por trazer a descrição de um cenário interno doméstico e ao mesmo tempo 

um cenário externo de contemplação. No contexto de realidade foram descritos sentimentos 

de amor, felicidade, assim como doença e problemas de saúde. 

 Quanto ao STID, Beth apresentou medos relativos a solidão, dos ataques ao par, da 

destruição dos objetos, bem como o desejo de proteção, amparo e de encontrar objetos bons, 

de manter o par unido. Como defesas utilizou a idealização, a negação maníaca da realidade, 

o controle onipotente, a identificação projetiva e a alucinação negativa em uma lâmina.  

 Nas lâminas triangulares, no que tange ao conteúdo humano, Beth percebeu com 

facilidade os personagens da lâmina A3, e desenvolveu uma história com integração entre as 

pessoas da prancha. Já na lâmina B3, lançou uma certa dúvida quanto a existência e 

permanência na cena da personagem feminina. Na lâmina C3, a participante mantém na cena 

um personagem que, inclusive, muda de lugar na cena algumas vezes. Os demais são 

omitidos. No que concerne ao conteúdo de realidade, prevaleceram os cenários externos, com 

a descrição de alguns objetos domésticos. No contexto de realidade da C3, o ponto vermelho 

foi evidenciado e na A3 e B3 surgiram histórias envolvendo ternura, amor e felicidade. No 

STID, os medos apresentados foram os da exclusão; e como defesas usou a identificação 

projetiva maciça, a negação maníaca, a alucinação negativa, a idealização e o controle 

onipotente. 

 No que tange as lâminas AG, BG e CB, Beth conseguiu identificar os personagens em 

grupo em cenários externos. No contexto de realidade surgem cenas com paisagens, orações, 

tranquilidade e proteção. Analisando o STID, identificou-se o medo das situações de perda, 

dos objetos aterrorizantes, da exclusão, bem como o desejo de proteção e amparo e de evitar 

os objeto maus que possam excluir e destruir.  

 A lâmina em branco foi marcada pela projeção da própria história da participante, com 

identificação projetiva maciça e idealizações, além do desejo de encontrar objetos bons que 

lhe auxiliem na restauração de suas relações deterioradas.  

 



 

4.5.2- Análise TRO Beth:  

O TRO de Beth foi marcado, além da identificação projetiva, como as demais 

participantes, pela idealização. De todas as mulheres pesquisadas, foi a que mais se utilizou 

dessa defesa. 

 Na lâmina A1, a situação de solidão provoca angústia que o ego não é capaz de 

suportar. Para atenuá-la, recorre a identificação projetiva maciça e tende a um estado 

confusional, além da idealização. 

A situação de par da lâmina A2, gera angústia que o ego não pode conter, fragilizado, 

recorre aos mecanismos de idealização e negação da realidade como forma de tentar manter o 

equilíbrio.  

A situação triangular gera intensa angústia. O ego não consegue lidar com a sensação 

e estabelece um estado confusional que fragiliza o ego. Como meio de atenuar a ansiedade, 

são colocadas em ação a negação maníaca e a idealização, próprios da posição esquizo-

paranóide. 

Na prancha B3, o ego de Beth tem dificuldade para suportar a exclusão e 

simultaneamente teme pelos ataques destrutivos direcionados ao par. A ansiedade aumenta e 

são acionados mecanismos defensivos. O ego utiliza a identificação projetiva maciça, a 

negação maníaca e idealização. O equilíbrio psíquico não é mantido.  

O ego da participante não suporta as situações de perda e desenvolve na prancha 

depressiva um enredo de felicidade. Como defesa utiliza a identificação projetiva maciça, a 

negação maníaca da realidade e a idealização.  

Os objetos internos persecutórios não podem ser contidos pelo ego, que fica 

aterrorizado e para tentar conter a angústia persecutória utiliza a negação como defesa na 

prancha B1.  

A situação de exclusão da prancha A3 não pode ser suportada pelo ego, a angústia 

aumenta e não há separação entre fantasia e realidade. As defesas utilizadas são: identificação 

projetiva maciça, estado confusional, negação e controle onipotente. 

O ego teme pela situação de par da B2, por não ter condições de contenção, a angústia 

que emerge é atenuada pela idealização, controle onipotente e negação.  

A situação de exclusão vivenciada pela lâmina BG não pode ser suportada, o ego 

fragilizado recorre aos mecanismos próprios da posição esquizo-paranóide.  

Na prancha C2, da reparação, o ego não suporta as situações de perda e portanto não é 

capaz de fazer reparações. Utiliza como defesa contra a angústia mecanismos paranoides, o 



 

estado confusional, a alucinação negativa e a negação. Desta forma adia o sofrimento e não 

enfrenta a situação.  

 

4.6- Dinâmica Inconsciente das Participantes 

 

 O quadro abaixo apresenta os desejos, medos e defesas predominantes revelados pelas 

cinco participantes da pesquisa nas lâminas do TRO. As interpretações individuais foram 

realizadas e os resultados foram sintetizados e agrupados conforme as pranchas de 1, 2, 3 

personagens, as lâminas em grupo e as lâminas brancas: 

 

 

 

 

 

Quadro XV 

Lâmina 

 

Desejos Medos 

 

Defesas 

 

(A1) - Evitar a solidão 

- Evitar os objetos maus 

- Aplacar a ira dos 

objetos maus 

- Solidão 

- Objetos internos e 

externos maus 

- Identificação projetiva 

maciça 

- Estado confusional 

Negação 

 

(B1) -  De proteção e amparo 

- De aplacar a ira dos 

objetos internos 

- Dos objetos internos 

maus 

- Da solidão 

 

- Identificação projetiva 

- Alucinação positiva 

- Negação 

(C1) - De proteção e amparo 

 

- De solidão 

- Objetos maus 

- Aniquilamento 

- Identificação projetiva 

- Alucinação negativa 

- Controle obsessivo 

(A2) - Da união do par 

 

- Do ataque ao par 

- Da solidão 

- Identificação projetiva 

- Idealização 

- Racionalização 

(B2) - De proteção e amparo 

- Da união do par 

- Da solidão 

- Dos ataques ao par 

- Identificação projetiva 

- Racionalização 

- Controle onipotente 



 

(C2) - Evitar os objetos 

internos maus 

- Evitar os ataques 

destrutivos 

- Dos objetos destruídos 

- Dos ataques ao objeto 

- Identificação projetiva 

maciça 

- Alucinação negativa 

- Controle obsessivo 

(A3) - De evitar a exclusão - Da exclusão 

- Da união do par 

- Identificação projetiva 

maciça 

- Identificação projetiva 

- Estado confusional 

- Negação 

 

(B3) - Sádico 

- Da inclusão 

- Da exclusão 

- Dos ataques ao par 

- identificação projetiva 

maciça 

- Idealização 

 

(C3) - De evitar a exclusão 

- Sádico 

- Da exclusão 

- Da violência 

- Identificação projetiva 

maciça 

- Estado confusional 

- Idealização 

(AG) - Evitar a perda do objeto 

-  

- Da perda - Identificação projetiva 

maciça 

- Negação maníaca 

- Idealização 

(BG) - De proteção e amparo 

- Evitar os ataques dos 

objetos destrutivos 

- Evitar a exclusão 

- Da exclusão 

- Dos objetos maus 

- Identificação projetiva 

- Racionalização 

- Controle onipotente 

(CG) - De evitar os ataques 

destrutivos 

- De proteção e amparo 

- Da violência 

- Dos ataques destrutivos 

do id 

- Dos objetos maus 

- Identificação projetiva 

- Estado confusional 

- Negação maníaca 

Branca - De encontrar objetos 

bons 

 

- Dos objetos maus - Identificação projetiva 

maciça 

 

 

 Como se pode perceber, nas lâminas de 1 personagem predominaram os desejos de 

evitar a solidão, os objetos maus destrutivos e aplacar a ira dos objetos maus externos e 

internalizados, além de proteção e amparo. Os medos emersos foram os da solidão, dos 

objetos maus externos e internos e do aniquilamento. As defesas mais utilizadas pelas cinco 

participantes para auxiliar o ego a lidar com as angústias provocadas pelas lâminas foram a 

identificação projetiva, a alucinação negativa e positiva, o controle obsessivo e a negação. 

Nos casos das lâminas A1, houve maior frequência dos estados confusionais, utilizados para 

auxiliar nos estímulos de solidão. No caso da C1, surgiram com maior frequência os controles 

obsessivos. 



 

 Nas pranchas com 2 personagens, os desejos predominantes foram os de união do par, 

de proteção e amparo, evitar os objetos internos maus e destrutivos. Como medos surgiram o 

medo do ataque ao par, da solidão, dos ataques ao objeto e dos objetos destruídos. Essas 

fantasias inconscientes motivaram como defesas a identificação projetiva e a racionalização. 

Na lâmina C2 houve uma frequência maior da identificação projetiva maciça, controle 

obsessivo e alucinação negativa, ou seja, nessa série de 2, a maioria das participantes utilizou 

a alucinação negativa para omitir um personagem, mais especificamente, o personagem da 

cama que deveria ser reparado. Quanto a lâmina B2, houve maior frequência do mecanismo 

defensivo de controle onipotente. 

 Nas pranchas de 3, os desejos prevalentes foram os de evitar a exclusão e se sentir 

incluídas na trama e os de fantasias sádicas, presentes nas lâminas B3 e C3. Os medos 

apresentados foram os da união do par, da exclusão, dos ataques ao par e da violência. Como 

defesas para lidar com esses conteúdos foram utilizadas a identificação projetiva maciça, a 

negação, a idealização e, na C3, os estados confusionais. 

 No que tange as pranchas de grupo, surgiram os desejos de evitar a perda do objeto em 

todas as lâminas AG. Nas demais, foram evocados os desejos de proteção e amparo, de evitar 

os ataques dos objetos destrutivos e evitar a exclusão. Na CG, a maioria das participantes 

omitiu a figura de autoridade da prancha, evidenciando a dificuldade para lidar com esse 

personagem. Os medos foram da perda do objeto bom e dos ataques dos objetos maus. Na 

lâmina BG apareceu o medo da exclusão e na lâmina CG o medo dos ataques destrutivos do 

id e da violência. 

 As lâminas em branco foram marcadas pelo desejo das participantes de encontrar 

objetos bons em suas vidas, o medo dos objetos maus externos e internalizados a partir de 

suas relações de objeto e a identificação projetiva maciça como principal defesa.  

 

4.7 – Análise do Equilíbrio Adaptativo das Participantes  

 

 Conforme já mencionado no tópico avaliação dos dados, além dos resultados e 

análises qualitativas até então apresentados neste trabalho, optou-se também por explorar a 

análise dos TROs a partir dos valores numéricos que foram graduados e propostos por Rosa 

(1995). Os valores (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7), adaptados da classificação de Phillipson (--, -, o-, o, o+, 

+, ++) foram dados em função do material apresentado por cada uma das participantes, de 

acordo com o equilíbrio adaptativo apresentado por cada uma. 



 

 As respostas a cada lâmina foram interpretadas de acordo com o que fora tratado por 

Phillipson (2012), Ocampo e Arzeno (1981/2011) e Grassano (2012). Após a análise das 12 

lâminas das cinco participantes - dentre as 13 que compõem o teste, considerando que as 

cinco lâminas brancas não fizeram parte desse cômputo - ou seja, 60 pranchas, foram dadas 

pontuações às respostas de cada prancha, de acordo com o que fora estabelecido por 

Phillipson (1965/2012) e graduado por Rosa (1995). Após as pontuações, as lâminas foram 

agrupadas por série (A, B, C) e os resultados estão apresentados nos gráficos abaixo. 

 

Serie A - Os estímulos evocam sentimentos relativos à necessidade de relações 

objetais primitivas de dependência e os recursos necessários para a satisfação dessas 

necessidades, assim como enfatizam o contato físico e sensitivo. As respostas podem indicar 

o equilíbrio adaptativo do ego ao enfrentar situações de dependência, separação do objeto e 

solidão. 

 

 

 

Gráfico I – Resultado Série A 

 

 

Após análise, interpretação e pontuação das respostas às lâminas da série A, 

considerando a pontuação graduada por Rosa (1995), observou-se que as cinco participantes 

apresentaram adaptação ineficaz severa e ou grave. Elas possuem ego com pouca 

flexibilidade e portanto utilizam defesas muito primitivas. Prevaleceram as respostas com 

pontuação 2, ou seja, equilíbrio não mantido, predominando a ansiedade, com relações 

negativas. Seis respostas obtiveram 1 ponto (equilíbrio não mantido, predominando a 

ansiedade, com relações muito negativas) e três respostas tiveram 3 pontos (tendência 
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adaptativa com resultante negativa). Assim, as pontuações foram classificadas como 

pertencendo à posição gliscro-cárica e esquizo-paranóide. 

 

Aspectos manifestos: 

Na percepção do conteúdo humano, apenas duas participantes, em duas lâminas, 

apresentaram distorções, incluindo ou omitindo personagens. As demais, apresentaram boa 

percepção nesse item. Todavia, predominaram as relações hostis, agressivas e idealizadas. A 

percepção do conteúdo de realidade foi adequada no que concerne ao cenário. Apenas duas 

participantes fugiram ao padrão.  

 

Sistema Tensional Inconsciente Dominante: 

As participantes em contato com as lâminas, revelaram ansiedades persecutórias, 

mobilizaram predominantemente medos referentes ao aniquilamento, solidão e abandono. 

Predominou o uso das defesas da posição esquizo-paranóide ou gliscro-cárica, como a 

identificação projetiva maciça e algumas vezes a adesiva, por não serem capazes de manter o 

equilíbrio psíquico. Os 2 pontos da maioria das lâminas, espelha a dificuldade dessas 

participantes em lidar com as perdas. O ego fragilizado com a angustia provocada pela 

iminência da solidão, fracassa e não é capaz de manter relações mais positivas. 

 

Série B – Enfatiza o clima de ameaça e indiferença nas situações de relação da pessoa 

com ela mesma, de par, triangular e de grupo. Mobiliza os controles do ego mais maduros e 

dá índices de aspectos do sujeito que está em processo de adaptação. Deduz-se que está série 

mostre a capacidade que o ego apresenta para lidar com a realidade. 

 

Gráfico II – Resultado Serie B 
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 As lâminas da série B, conforme esperado, foram as que tiveram melhor resultado, 

comparadas às séries A e C. Quatro respostas tiveram pontuação 1 (equilíbrio não mantido, 

predominando a ansiedade, com relações muito negativas), doze tiveram pontuação 2 

(equilíbrio não mantido, predominando a ansiedade, com relações negativas) e quatro tiveram 

pontuação 3 (tendência adaptativa com resultante negativa). As respostas apresentadas foram 

típicas da posição esquizo-paranóide. 

 

 Aspectos manifestos: 

 Quanto ao conteúdo humano, a maioria das participantes percebeu e conservou os 

personagens das lâminas, com exceção de duas, Joseana e Ana. Elas lançaram mão da 

alucinação positiva na lâmina B1 e alucinação negativa na lâmina B3 para lidar com as 

ansiedades provocadas pelas relações de objeto negativas. As relações foram permeadas pela 

idealização, pela violência e medo da solidão. No conteúdo de realidade, prevaleceram os 

cenários com pobre percepção de detalhes. Exceto a participante Carmem que utilizou defesas 

obsessivas e descreveu detalhadamente os cenários. 

  

Sistema Tensional Inconsciente Dominante: 

 As participantes evidenciaram relações com a predominância do medo de objetos 

internos aterrorizantes, do ataque e medo da perda do par, da solidão e da exclusão. Diante da 

angústia gerada por essas situações, predominou esforços defensivos como a identificação 

projetiva, a racionalização, negação e o controle onipotente. Os mecanismos de defesa 

apresentados mostram a dificuldade do ego para estabelecer vínculos adultos construtivos, 

com relações de objeto positivas. Nas lâminas de grupo, que evocam manifestações 

relacionados à autoridade, foram mobilizados preponderantemente sentimentos de exclusão e 

violência, com exceção de Beth, que apesar dos sentimentos de exclusão evidenciados, alia-se 

ao controle onipotente e a negação para evitar os ataques destrutivos e manifestar o desejo de 

proteção. 

 

Série C – Nesta série se percebe o tipo de vínculo emocional que o sujeito estabelece 

com os seus objetos. Os elementos humanos são mais realistas, os ambientes com mais 

detalhes. A inclusão da cor, que aparece de forma intrusiva e difusa, favorece o aumento da 

tensão e dos sentimentos agressivos entre o indivíduo e o grupo. 

 



 

Gráfico III – Resultado Série C 

 

 

 Na série C as participantes revelaram maior comprometimento, 13 respostas tiveram 

pontuação 1, ou seja, apresentaram equilíbrio não mantido, predominando a ansiedade, com 

relações muito negativas. Cinco respostas tiveram pontuação 2 (equilíbrio não mantido, 

predominando a ansiedade, com relações negativas) e duas respostas tiveram pontuação 3 

(tendência adaptativa com resultante negativa). Essas pontuações foram classificadas como 

pertencendo à posição esquizo-paranóide, pois as relações objetais são muito negativas, ou 

negativas ou apresentam resultante negativa. 

 

 Aspectos manifestos: 

 Nas histórias da série C o conteúdo humano apresenta distorções. Todas as 

participantes apresentam omissões nas lâminas C1 e C2 e Beth apresentou omissão também 

na lâmina C3. A lâmina C1 traz cor em seus estímulos e mobiliza sensações de calor humano 

e sentimentos agressivos. Na lâmina C2 aparecem fantasias de perda. Na C3 há mobilização 

de sentimentos relacionados à cena primária. Sendo assim, percebe-se a dificuldade das 

participantes da pesquisa em lidar com estímulos agressivos e, consequentemente, com 

objetos maus internalizados. As histórias eram ricas em detalhes, exceto Ana, que apresentou 

cenários pobre em detalhes ou com omissos. 

 

 Sistema Tensional Inconsciente Dominante: 

 Pode-se verificar pelo gráfico III que todas as participantes apresentaram maior 

comprometimento nesta série. A maioria das respostas não passaram da pontuação 1, tendo 

apenas duas respostas 3. A lâmina de uma pessoa espelhou a dinâmica inconsciente das 

participantes de evitar o contato com os conteúdos internos aterrorizantes, considerando que 
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todas omitiram a pessoa da prancha. Prancha essa, vale mais uma vez evidenciar, que traz em 

sua estrutura cores e contrastes que evocam conteúdos e sensações de agressividade. 

 Nas relações de par, prevalece o medo dos objetos persecutórios e da destruição dos 

objetos amados, assim, em todas as lâminas, um dos personagens foi omitido. Carmem, 

inicialmente acrescenta a sua história um personagem, mas em seguida lança a dúvida quanto 

a sua real existência, como se a inclusão dessa segunda pessoa na lâmina provocasse 

sentimentos de angústia difíceis de lidar. Por conseguinte, a pessoa é relegada a possibilidade 

da inexistência. 

 Pelo conteúdo das histórias, na lâmina CG, na situação em que o grupo está diante de 

uma demanda de autoridade e pela qual podemos perceber como o ego intermedeia as 

relações do id e do superego, percebe-se que apenas 02 participantes identificam o estímulo 

da lâmina de autoridade, as demais, utilizando-se de mecanismo de onipotência, omitem-no.  

Ademais, nesta série foram utilizados predominantemente mecanismos como identificação 

projetiva, alucinação, negação e racionalização.  

Por todo o analisado, podemos depreender acerca das participantes: 

  

Wera veio de uma família com relações objetais violentas. Seu pai, provedor da familia, 

era também um marco da agressividade. Pela entrevista pode-se perceber que era um homem 

distante, carente de expressão de carinho, de ternura, de amor para com a mulher e os filhos. 

A genitora de Wera era o principal alvo da violência domestica da família e passou a 

reproduzir nos filhos essa agressão. Para Wera, a mãe era distante, rígida e nenhum pouco 

afetuosa. A participante lembra de ter sido “criada de qualquer jeito” (SIC), e de muito cedo 

ter começado a trabalhar na lavoura. 

Com o decorrer do desenvolvimento, até seus 15 anos, o que mais lhe marcou foram as 

agressões do pai e a difícil vida no sertão. Contudo, Wera referiu que apesar de todas as 

dificuldades, diferentemente de seus irmãos mais velhos que saíram de casa muito cedo, 

optou por continuar com sua família, mais especificamente com sua mãe.  

Ao sair de casa, aos 15 anos, Wera passou a morar com uma irmã materna, que 

reproduziu a relação carente que Wera tinha com a mãe e com o pai, pois a irmã também era 

violenta. Todavia, o que chamou a atenção nessa engrenagem, foi o fato de Wera ter podido 

optar por morar com outra irmã, descrita como boa, atenciosa e emiga – com quem chegou a 

residir algum tempo – mas resolveu voltar e coabitar com a irmã violenta. 

 Após a saída da casa da irmã, com quem mantinha uma relação destrutiva, conheceu o 

pai do seu primeiro filho, descrito como um homem bom, “como um pai” (SIC). Todavia, 



 

ficar grávida de alguém bem mais velho e bom, contrariava todas as introjeções negativas 

feitas por Wera durante a sua vida, ao mesmo tempo que ressuscitou fantasias inconscientes 

edípicas difíceis de serem administradas pelo ego e superego da participante.  

 De acordo com Melanie Klein (1945/1996, p.463-464): 

O desenvolvimento sexual da criança está ligado de forma inextrincável às 

suas relações de objeto e a todas as emoções que moldam desde o início sua atitude 

diante da mãe e do pai. Ansiedade, culpa e sentimentos depressivos são elementos 

intrínsecos da vida emocional da criança e, portanto, permeiam suas relações de 

objeto iniciais, que consistem da relação com pessoas reais e com seus 

representantes no mundo interior. O superego se desenvolve a partir dessas figuras 

introjetadas – as identificações das crianças – influenciando, por sua vez, a relação 

com os pais e todo o desenvolvimento sexual. 

 

 Quanto ao TRO de Wera, pode-se inferir que no conteúdo humano, grande parte dos 

personagens foram percebidos. Apenas nas lâminas CG, C1 e C2 houve a omissão de 

personagens como forma de defesa. Na CG, de acordo com Ocampo e Arzeno (1981/2011), 

caracterizada por estimular os sentimentos agressivos, competitivos e as temáticas do grupo 

versus indivíduo com traços de autoridade, Wera omitiu a figura de autoridade da lâmina, 

evidenciando a sua dificuldade e angústia para lidar com o controle do superego. Na luta entre 

id, ego e superego, estimulada pela prancha, Wera não conseguiu estabelecer o equilíbrio 

entre os aspectos estruturais em luta e reprime o superego, deixando os aspectos agressivos do 

id mobilizarem o ego. Assim, o ego se vê paralisado frente a esses investimentos destrutivos. 

 

Num paciente que possa reprimir com êxito, dá-se a possibilidade de que se 

contatem os aspectos superegóicos ou de controle egóico postos na figura de cima 

com os mais impulsivos ou corporais projetados no grupo de baixo. Uma pessoa 

com fortes mecanismos de dissociação não conseguirá, em compensação, que ambos 

os aspectos projetados entrem com contato (OCAMPO; ARZENO, 1981/2011, p. 

176).  

 

 Na C1, que mobiliza sensações em diferentes níveis de evolução psicossexual: orais, 

anais e genitais, Wera omitiu o personagem da prancha, utilizando-se da alucinação negativa, 

mas, em compensação, inclui personagens que não estavam na cena, mas utilizados como 

tentativa de manter o equilíbrio egóico. Prevaleceram as manifestações orais através da 

descrição dos objetos e os conteúdos anais descritos a partir do tom em marrom da prancha. 

As genitais não foram expressas e a cor que pode conotar agressividade e calor, foi percebida 

no contexto geral como algo alegre.  

 Na C2, um dos personagens foi omitido, mais especificamente o que deveria ser visto 

na cama, identificando a dificuldade da participante em lidar com as perdas e o luto. A morte 

é negada e deslocada para o conteúdo de realidade e para o contexto de realidade, pois o 



 

cenário é ricamente descrito e o personagem é percebido como um homem violento, arrogante 

e sozinho. Nesta lâmina se percebe a fusão entre a participante e o conteúdo da lâmina, em 

que a relação de par, com o componente de reparação ou de destruição, ficou cindida e 

permeada por ansiedades persecutórias. 

 O que se percebe, é que Wera usa mecanismos primitivos de defesa para lidar com os 

conteúdos dessa lâmina. De acordo com Hinshelwood (1991/1992), os mecanismos 

primitivos (ou psicóticos) de defesa alinham-se contra ansiedades que derivam da atividade da 

pulsão de morte. Para ele e com base na teoria kleiniana, esses mecanismos afetam o caráter 

das relações objetais e definem os fundamentos da identidade. 

Em particular, Klein tomou a projeção arcaica e maciça (onipotente) como 

manifestação do processo, lançado como hipótese por Freud, pelo qual o ego se 

defende contra a pulsão de morte (HINSHELWOOD, 1991/1992, p. 136). 

 

 De forma geral, no conteúdo de realidade foram descritos cenários internos e externos, 

onde ambos foram incluídos nas histórias para auxiliar a dinâmica psíquica frente aos 

estímulos do teste. No contexto de realidade, predominaram a violência e a agressão, 

espelhando o contexto relacional no qual Wera está inserida. Assim, para conseguir lidar com 

as angústias evocadas pelas pranchas, utilizou mais uma vez de mecanismos primitivos de 

defesa, próprios da posição esquizo-paranóide como a identificação projetiva maciça, a 

negação, a racionalização e a paralização, além da idealização. Esta última como forma de se 

defender diante das ansiedades persecutórias.  

De acordo com Piccolo (1981/2011, p. 294-295):  

A crescente idealização do objeto bom tem por finalidade afastá-lo do 

persecutório e torná-lo invulnerável. Tal mecanismo vincula-se à negação mágica 

onipotente: as características indesejáveis do objeto são negadas, enquanto é, 

simultaneamente, recoberto de “bondade” (amor, invulnerabilidade, poderes 

mágicos, poder onipotente de proteção, etc.). 

   

 Nas lâminas de par, emergiram enredos cujos contextos de realidade apresentaram 

felicidade e meditação, com mecanismos de defesa onde predominaram a identificação 

projetiva, a idealização e a racionalização. Esta manifestação psíquica espelha o desejo de 

proteção, do contato com objetos bons, de ver o par unido, nem que para isso seja necessário 

lançar mão da repressão da realidade e fugir para a fantasia, evitando assim o contato com o 

objeto mau ou com a iminência do aniquilamento que esse contato pode resultar. 

 Nas cenas edípicas, prevaleceram os contextos de violência, medo e ameaça. A 

angústia persecutória tomou conta das cenas e os sentimentos projetados foram carregados 

com fantasias de destruição e aniquilamento. O ego ameaçado, recorreu a identificação 

projetiva maciça, ao estado confusional e à paralização. 



 

Um dos pontos que mais chamou a atenção no TRO de Wera, foram as lâminas que 

apresentaram conteúdos sádicos obnubilados pelo mecanismo defensivo da paralização. Nas 

pranchas C3, B3 e BG, em contexto de violência, a participante demonstrou certo prazer em 

presenciar, através de seus personagens, as cenas destrutivas, como se os seus instintos de 

morte alinhavassem as cenas, advertindo-a de não reagir a nenhuma delas. Por conseguinte, 

Wera paralisou diante às crueldades sem dar às histórias soluções e finais saudáveis. 

 Segundo Melanie Klein (1930/1996, p.252): 

 
O primeiro tipo de defesa levantado pelo ego diz respeito a duas fontes de 

perigo: o sadismo do próprio sujeito e o objeto que é atacado. Essa defesa tem 

caráter violento, proporcional à quantidade de sadismo e difere fundamentalmente 

do mecanismo posterior de repressão. Em relação ao sadismo do próprio sujeito, 

essa defesa implica a expulsão; no que diz respeito ao objeto, por outro lado, ela 

implica a destruição.  

 

  

No que tange a participante Ana, pode-se depreender, a partir da entrevista que, assim 

como Wera, a participante teve o início de sua vida marcado pela violência doméstica. Seu 

genitor agredia sua mãe de forma reiterada. O medo e a angústia provocados pelas cenas de 

agressão levavam Ana e sua irmã mais jovem a se esconderem embaixo da cama. 

Com a separação dos pais, Ana e a irmã, ainda muito jovens, foram viver com os avós 

maternos e a mãe passou a residir sozinha. A participante não relatou o motivo da separação 

entre mãe e filhas. O que se percebeu durante a entrevista foi que Ana não se sentia a vontade 

para falar sobre esse assunto. Apenas deixou claro que a experiência de ter residido com os 

avós, sem a mãe, lhe trouxe decepções e raiva. A participante referiu que constantemente se 

desentendia com a avó e não aceitava seus comandos, pois em sua mente infantil e 

angustiada, a avó não podia substituir a mãe ausente. 

 Após constantes reivindicações, Ana e a irmã voltaram a morar com a mãe. Contudo, 

apesar da participante ter referido que fora um bom período, o que se percebeu a partir de 

algumas informações foi que a genitora, de fato, era pouco presente na vida das filhas e tinha 

sintomas de depressão. O pai teve sua relação abruptamente cortada com as filhas até sua 

morte. 

 Portanto, o que se depreende desse histórico, é que Ana, assim como Wera, teveram o 

início do desenvolvimento psíquico afetados por angústias e carências na dinâmica de suas 

relações objetais, ou seja, pela introjeção maciça de maus objetos que não foram expurgados 

como deveriam. Para Melanie Klein (1952/1986a, p.226): 

 



 

A projeção de sentimentos de amor – subjacente no processo de associação 

da libido ao objeto – é, como eu sugeri, uma precondição para encontrar um bom 

objeto. A introjeção de um bom objeto estimula a projeção de bons sentimentos e 

isso, por sua vez, fortalece, pela reintrojeção, o sentimento de posse de um bom 

objeto interno. 

 

 Sendo assim, se Ana não introjetou na fantasia o seio bom e correlatos, ou seja, bons 

objetos, não teve condições de projetar igualmente bons sentimentos e reintrojetar 

sentimentos que lhe auxiliassem  a transpor a percepção de objetos cindidos e alcançar a 

integração do ego. 

 Melanie Klein (1952/1986a, p.226) acrescenta: 

 
A introjeção de um objeto persecutório é, como vimos, determinada em 

grande parte pela projeção dos impulsos destrutivos sobre o objeto. O impulso para 

projetar (expelir) o que é mau se vê acrescido do medo dos perseguidores internos. 

Quando a projeção é dominada pelo medo persecutório, o objeto em que o eu mau 

foi projetado se converte no perseguidor por excelência, visto que foi dotado com 

todas as más qualidades do sujeito.  

 

 

 Desse modo, essas introjeções foram alimentando novos relacionamentos. Ana 

informou que era pessoa geniosa e que não gostava de ser frustrada. Num passeio com 

amigos, acabou sendo violentada por um dos colegas. Esse episódio, foi ocultado da família 

da participante. 

 Com o decorrer do tempo, relacionou-se com o pai de suas duas filhas mais velhas, de 

quem se afastou por ter envolvimento com o crime; todavia, após a separação, reproduziu o 

comportamento de abandono de sua mãe e deixou as filhas com a avó paterna.  

 Voltou para a casa da genitora e conheceu o atual companheiro, primo biológico, com 

quem, desde o início do envolvimento, estabeleceu uma relação violenta e possessiva. Com 

dois meses de gravidez, Ana passou a ser agredida fisicamente. Atualmente, Ana se mantém 

nessa relação agressiva e, apesar de declarar o desejo de se desvencilhar da comunhão, 

apresenta-se paralisada frente à violência. 

Kernberg (1995) refere que o desenvolvimento afetivo baseia-se nas relações objetais 

afetivamente investidas, que provocam memória afetiva. Essa memória acompanha o sujeito 

durante sua vida e o auxilia nas escolhas amorosas.  

 No TRO de Ana, o mecanismo de identificação projetiva foi utilizado em todas as 

lâminas, seguido pela racionalização e a idealização. Assim, Ana identifica-se com as 

histórias contadas nas pranchas e utiliza mecanismos primitivos de defesa próprios da posição 

esquizo-paranóide, que a auxiliam na diminuição da ansiedade. 

 De acordo com Piccolo (1981/2011, p. 256): 



 

Como parte de processos dinâmicos, as defesas são vivenciadas como 

fantasias inconscientes relativas a aspectos do ego e/ou do objeto, enfatizados, 

depreciados, controlados, divididos, não vistos, etc. cujo objetivo é diminuir a 

ansiedade existente nos vínculos objetais e preservar o equilíbrio. 

 

 No conteúdo humano das lâminas com um personagem, a participante percebeu, sem 

distorções apenas os personagens da lâmina A1. Na lâmina B1 houve acréscimo de um 

personagem e na C1 omissão, sinalizando a dificuldade de Ana para suportar a situação de 

solidão. Assim, Ana utiliza a racionalização e negação como meio de atenuar o sofrimento 

provocado pela angústia que as pranchas evocam. 

 Nas lâminas de par, no contexto de realidade, surgiram histórias com conteúdos 

envolvendo brigas, tristezas, mágoas, obstáculos a transpor, espelhando mais uma vez a 

história de vida de Ana, marcada pela introjeção de objetos maus. Em função dessa 

introjeção, a situação de par é temida, ou melhor, estar em par provoca grande ansiedade, em 

função do temor aos ataques. Assim, o ego ergue barreiras para lidar com o par unido e o par 

ameaçado, utilizando-se de defesas como a identificação projetiva, a racionalização e a 

idealização, numa mistura de amor e ódio. 

 De acordo com Hinshelwood (1991/1992) existem outras defesas ligadas a 

identificação projetiva, particularmente a cisão do objeto e do ego, mecanismo utilizado pela 

participante em alguns momentos do teste. O autor complementa: 

 
Ligada também com ela está a cisão primária em objeto bom e objeto mau. 

As pulsões primárias (libido e pulsão de morte) são desativadas para produzir estes 

estados polarizados de amor e ódio. No mecanismo primitivo da idealização, há uma 

divisão do objeto em supostas partes boas e más...(p. 144) 

 

 Nas pranchas triangulares, a lâmina B3 é marcada pela omissão de um personagem na 

cena, denotando a dificuldade do ego da participante para suportar a situação triangular, que 

reporta não somente à sua história infantil, mas a história que ela construiu com o marido e o 

filho homem, tão presente nos enredos das pranchas. 

 Assim, Ana nega o estímulo e idealiza uma história com desfecho bem diferente do 

que de fato ela vivencia com o marido. Dessa forma, ela ameniza o sofrimento provocado 

pelos estímulos da prancha.  

 O contexto de realidade que permeia todas as pranchas de 3 é de tristeza e brigas, 

novamente refletindo a história de violência e sentimentos de exclusão da participante. Nesse 

contexto edípico, o ego de Ana apresentou-se fragilizado e com imenso temor de ataques, 

que, em sua fantasia inconsciente, poderiam advir dos objetos externos maus e dos objetos 

destrutivos internalizados. Assim, a participante utiliza mecanismos primitivos de proteção, 



 

tais como a identificação projetiva e a idealização a fim de diminuir a intensa angústia gerada 

pelos estímulos emocionais que as pranchas do teste evocam.  

 

Em relação a participante Carmem, no início da entrevista, apresentou-se incrédula e 

cheia de perspectivas negativas em relação a sua vida com o companheiro. Verbalizou que 

estava grudada a ele, não conseguia viver distante da relação agressiva e não conseguia saber 

o porquê. Dentre as cinco participantes, todas se emocionaram e choraram relatando suas 

vidas imersas na violência, com exceção de Carmem, que se apresentou coberta por 

sentimento de frustração e raiva que não lhe abandonaram por quase todo o atendimento. 

 Quanto à história familiar de origem, Carmem, diferentemente de Wera e Ana, 

informou que não é fruto de um casal em violência doméstica. Referiu que o pai tinha um 

temperamento difícil, mas que não recordava de tê-lo visto agredir sua mãe. Contudo, outro 

fenômeno marcou a vida de Carmem, assim como de seus irmãos. Ainda na infância, foi 

abandonada pelo pai e pela mãe, pois os genitores, após separação, alternadamente, deixaram 

os filhos. O pai veio residir em na grande São Paulo e a mãe deixou os filhos na casa dos avós 

maternos para viver um novo romance em outro Estado, rompendo com todos os laços com a 

família.  

 Durante a narrativa do episódio, principalmente materno, percebeu-se em Carmem a 

revolta do abandono. Apesar de ter dito que a mãe não lhe significava nada, foi denunciada 

pela angústia da perda, quando relatou sua briga com a irmã, motivada pelo fato de a mesma 

ter dito que para ela a mãe estava morta. 

 Melanie Klein (1937/1996) fala da importância dos pais como primeiro objeto de 

amor para o desenvolvimento. Ela explica que a mãe, como foi a primeira a satisfazer as 

necessidades de autopreservação e os desejos sensuais, além de dar segurança, acaba por 

desempenhar  um papel duradouro na mente infantil. Ela complementa: 

Por exemplo, uma mulher pode parecer ter se afastado da mãe, mas ainda 

busca inconscientemente alguns traços de sua relação inicial com ela no 

relacionamento com o marido ou com o homem que ama. O papel essencial que o 

pai desempenha na vida emocional da criança também influencia todas as suas 

relações amorosas posteriores, assim como toda a sua ligação com outras pessoas (p. 

348). 

 

 Aos 16 anos, após reivindicar uma vida melhor, Carmem foi viver com o pai e a 

madrasta, com quem não tinha bom relacionamento. Até que, em função de reiterados atritos 

com o pai e sua esposa, resolveu sair de casa e tentar viver sem a ajuda do pai. O que pode-se 

perceber da história de Carmem é que a participante, assim como Wera e Ana, teve os 



 

estágios primitivos do desenvolvimento marcados pela carência das figuras parentais. Aos 

seis anos teve que enfrentar o abandono do pai e, em seguida, o abandono da mãe.  

 Apesar de o abandono físico ter acontecido aos seis anos de Carmem, é possível que o 

abandono de investimento libidinal tenha ocorrido antes dessa idade, de forma prematura, por 

ambos os genitores. Assim, Carmem não teve a oportunidade de desenvolver relações objetais 

saudáveis e a figura do seio bom, ao ponto de passar e transpor os desafios da dinâmica 

funcional que envolve a fase esquizo-paranóide e alcançar a fase depressiva do 

desenvolvimento de forma madura. 

 De acordo com Melanie Klein (1952/1986a, p.240): 

A posição depressiva desempenha um papel vital no desenvolvimento 

primordial da criança e, normalmente, quando a neurose infantil chega ao fim, por 

volta dos cinco anos de idade, as ansiedades persecutórias e depressivas sofreram já 

uma acentuada modificação (...) e pode-se afirmar que, se esse processos forem bem 

sucedidos,  está preenchida uma das precondições para o desenvolvimento normal. 

 

 O que pode-se depreender foi que Carmem não teve um processo de passagem, da 

posição esquizo-paranóide para a depressiva, bem sucedido. Marcada pela introjeção de 

relações objetais com o predomínio do seio mau, Carmem entregou-se à vida destrutiva, teve 

experiências com drogas e conheceu o atual companheiro. Também usuário de entorpecentes, 

passou a fazer parte maciçamente da vida de Carmem. Em pouco tempo e com a gravidez, a 

violência tomou a rotina de Carmem. 

 Ela referiu que diante às agressões, não se sentia acuada e também agredia o 

companheiro que, inclusive, por ser lutador de luta livre, ensinou Carmem a lutar. Como 

consequência, as agressões mútuas se tornaram mais intensas. 

 No TRO da participante, o contexto de realidade foi marcado por aspectos sombrios 

em quase todas as pranchas como: violência, discussão, tensão, brigas, morte, sangue. O 

conteúdo de realidade apresentou cenários internos e externos, contudo, os cenários internos 

foram descritos com muitos detalhes e a percepção centrou-se mais nos objetos do que nas 

pessoas. 

 O estado confusional como defesa primitiva foi identificado em 11 das 13 pranchas do 

TRO, evidenciando os enredos dúbios de Carmem, com histórias onde os personagens 

apresentam diferentes alternativas para tentar resolver seus conflitos. Consoante Grassano 

(2012), nesses casos, dominam intensos sentimentos ambivalentes e mecanismos que 

impedem a integração do objeto. 

 De forma geral, a participante conseguiu perceber as figuras humanas de quase todas 

as lâminas, utilizando-se da alucinação positiva para acrescentar um personagem na A1 e 



 

omitindo o personagem da C1. Quanto à lâmina AG, os personagens foram transformados em 

seres em julgamento por um ser supremo. O que depreende-se da história é que o ego da 

participante não consegue lidar com as situações de perda e a persecutoriedade da lâmina cria 

um clima de medo e de julgamento em função dos objetos maus internalizados. A negação 

maníaca emerge como forma de aliviar a angústia provocada pela lâmina, que é, segundo 

Piccolo (1981/2011) caracterizada por explorar a capacidade da pessoa para tolerar o dano 

infligido aos objetos queridos, aceitar as ansiedades depressivas e elaborar perdas. 

Quanto a Joseana, o início da entrevista foi permeado por sentimentos de raiva e auto 

piedade. Referiu que sentia ódio da relação que tinha com o marido e do fato de não conseguir 

se desvencilhar dela, que se sentia presa e achava que ia morrer daquele jeito. Verbalizou que 

sempre fora uma pessoa muito ingênua e isso contribuiu para a sua entrada na relação 

conjugal. 

 A participante informou que teve uma relação muito estreita com o pai e que este 

faleceu quando Joseana tinha sete anos de idade. Um dos pontos que chamou atenção no 

estudo foi Joseana, diferentemente das demais participantes, ter sido educada com base em 

fortes dogmas religiosos. A mãe de Joseana, descrita como severa, impedia as filhas de 

estudarem e terem amigos, limitando seus espaços entre a residência em que moravam e a 

igreja. Joseana referiu que conheceu o marido na igreja e que se relacionou com ele 

sexualmente aos 17 anos num dia em que os familiares não estavam em casa. Relatou que foi 

uma experiência horrível, que nunca havia conversado ou sido orientada por alguém sobre o 

sexo e pela forma como ocorreu, hoje, acha que foi estuprada. 

 A genitora, ao saber que a filha estava grávida, castigou-a severamente durante uma 

semana e a obrigou a casar. Desde o início da relação, a participante descreveu que o marido 

mostrou-se ciumento, possessivo e agressivo. Quebrava as coisas em casa, a ameaçava de 

morte, lhe impedia de trabalhar e estudar. 

 A violência não era física ao ponto de deixar sérios hematomas, mas principalmente 

psicológica e moral. Contudo, o marido de Joseana agredia fisicamente o filho mais velho do 

casal, desde pequeno, com tapas, socos e pontapés. Num desses dias de fúria, Roberto bateu 

tanto no filho que deixou-o desmaiado no quarto. 

 O que levou à reflexão foi o fato de Joseana acompanhar as agressões paralisada, sem 

reagir a violência do marido contra o filho. Referiu que durante anos presenciou a cena, mas 

não conseguia reagir. Às vezes sentia-se mal e tinha que ser deslocada ao hospital. Só depois 

de alguns anos que Joseana passou a enfrentar o marido e agredi-lo para defender o filho. 



 

 O que se percebe diante do relato da participante e com base no referencial teórico já 

exposto, é a presença de uma certa dose de sadismo em seus comportamentos. Um sadismo 

impelido pela pulsão de morte que foi reproduzido, inclusive, em algumas pranchas do TRO 

de Joseana. 

Para Freud a pulsão de morte torna-se pulsão de destruição quando é dirigida 

para fora, para os objetos (...) O ser vivo preserva sua própria vida destruindo a 

alheia, por assim dizer. No entanto, uma força da pulsão de morte permanece ativa 

no interior do ser vivo e temos tentado deduzir uma série de fenômenos normais e 

patológicos desta interiorização de pulsão destrutiva. (...) o retorno das forças 

pulsionais para a destruição no mundo exterior alivia o ser vivo e exercerá um efeito 

benéfico sobre. (p.194). 

 

 Nas histórias do TRO de Joseana, os conteúdos de realidade foram satisfeitos, com 

cenários internos e externos bem definidos e ausência de mecanismos obsessivos. No 

contexto de realidade predominaram as histórias ligadas a aspectos negativos como vazio, 

sofrimento, tristeza, desgosto, solidão, ódio, morte. Contextos que refletem as relações 

destrutivas, internas e externas de Joseana. 

 Para Melanie Klein (1952/1986a), as experiências de gratificação e frustração 

derivadas de fatores externos, bem como a introjeção e a projeção, contribuem para a relação 

da criança com o primeiro objeto. O seio bom (externo e interno) transforma-se no protótipo 

dos objetos gratificadores e o seio mau é o protótipo de todos os objetos persecutórios. No 

caso de Joseana, parece que grande parte dessas introjeções referem-se ao seio mau, fonte de 

frustrações e ódio. Assim, “o medo da avidez do objeto devido a projeção, é um elemento 

essencial na ansiedade persecutória: o mau seio devorá-lo-á com a mesma avidez com que o 

bebê deseja devorá-lo”. (p. 219).  

 Nesse sentido, Joseana, assim como as três outras participantes referidas, parecem 

imersas em grande ansiedade persecutória, provocada pelo resultado dessas introjeções e 

projeções distorcidas.  

 Para Melanie Klein (1952/1986a) as vivências do bebê com o seio bom favorecem 

sentimentos como gratidão, felicidade, confiança, estabilidade emocional e a capacidade para 

a elaboração de conflitos. Todavia, o fracasso na internalização do objeto bom abre as portas 

para a inveja, para os impulsos agressivos, para a destrutividade e instabilidade emocional. 

 Voltando ao TRO de Joseana, o conteúdo humano das lâminas A1, B1 e C1 foram 

marcados por alucinações positivas e as B3, C2 e C1, por alucinações negativas. Assim, no 

caso das lâminas com um personagem, a participante não suportou a solidão e o abandono 

provocados pelas lâminas e o ego lançou mão da alucinação para a contenção e alívio da 

angústia. 



 

 Em função da carência na dinâmica inicial do desenvolvimento, a introjeção e a 

projeção não desenvolveram o papel adequado para a maturação psíquica da participante, e os 

objetos internos que foram apresentados nas lâminas solitárias, não foram capazes de dar 

contenção. O ego fragilizado recorreu a identificação projetiva em todas as pranchas, sendo 

que na A1, foi utilizada a identificação projetiva maciça. 

 Dentre as lâminas onde houve a alucinação negativa, na B3 a situação triangular gerou 

intensa angústia, e o ego de Josiane recorreu à idealização para lidar com o sofrimento. O 

desejo de fundir-se ao par e o medo de ser excluída dele fez com que a participante omitisse a 

terceira pessoa. Joseana chega a ver um vulto na lâmina, mas, em seguida, o ignora pelo medo 

da cisão. 

 Na lâmina C1, Joseana apresentou o desejo de proteção e amparo. Inicia o discurso 

dizendo que não há ninguém à mesa. Ao descrever o contexto de tristeza da casa, não 

consegue lidar com a angústia provocada e recorre à alucinação positiva e acrescenta 

conteúdo humano ao enredo. Na C2, a participante apresenta o medo do abandono, da solidão 

e dos objetos destrutivos que foram internalizados. Refere que não gostou do quarto, que a 

pessoa que aparece em cena é uma mulher infeliz. Assim, ante a angústia provocada, recorre a 

identificação projetiva maciça e relata sua história na prancha; além do controle obsessivo, 

descrevendo os objetos da cena e informando que o quarto precisa ser arrumado. 

 A prancha estimula a fantasia de perda, permite a elaboração do luto e a expressão de 

fantasias reparatórias. No entanto, Joseana não consegue lidar com os conteúdos evocados 

pela lâmina e, para diminuir a ansiedade, lança mão da omissão do personagem que deveria 

ser reparado. 

 Ademais, como já mencionado, no teste de Joseana foram identificadas fantasias 

sádicas nas lâminas A3, BG e C3. Nas três histórias, a participante demonstra uma certa 

satisfação em ver um dos personagens excluído. De acordo com Piccolo (1981/2011), a 

prancha A3 mobiliza fantasias sádicas e situações irreversíveis e irreparáveis de separação e 

que é considerado bom indício o sujeito mostrar maior carga de sadismo nesta prancha. 

Todavia, o fato de a participante ter apresentado conteúdos sádicos nas pranchas BG e C3, 

leva a outras interpretações.  

 A lâmina C3, que mobiliza sentimentos relacionados com o conflito edipiano, segundo 

Piccolo (1981/2011), é uma prancha mais acolhedora, devido ao conteúdo de realidade e o 

calor que o vermelho difuso sugere. Contudo, a participante narra uma cena de medo e 

violência nessa triangulação e se mostra inerte diante da disputa que o enredo suscita, como 

se, de alguma forma, a personagem feminina compactuasse com a história de violência. 



 

 Na lâmina BG, que, segundo a mesma autora, explora a situação de solidão diante do 

grupo, a exclusão, assim como a aceitação, rejeição ou indiferença que o sujeito projeta no 

grupo, Joseana retorna o enredo com aspectos negativos, e descreve um contexto com inveja, 

ódio, solidão e isolamento. Mais uma vez, apresenta fantasias sádicas de ver o personagem só, 

excluído por ser mau e sem qualquer chance de reparação. Nas três lâminas aparecem como 

defesas a identificação projetiva e o controle onipotente. De acordo com Melanie Klein 

(1937/1996, p.349), “o amor e o ódio lutam entre si na mente da criança; essa luta continua 

presente de certa forma pelo resto da vida e pode se tornar fonte de perigo nas relações 

humanas”. 

 Para Piccolo (1981/2011), o controle onipotente faz parte dos mecanismos primitivos 

e responde à impotência do ego ante seus impulsos destrutivos. O controle onipotente faz 

parte de defesas maníacas diante da perseguição e da dor. “O grau de onipotência do ego e do 

objeto idealizado é proporcional ao grau de poder destrutivo do ego agressivo e do objeto 

mau”. (p. 303).  

 De acordo com Hinshelwood (1991/1992), quando a pulsão de morte predomina, a 

fusão das pulsões provoca inveja, masoquismo ou outras formas de perversão, e vários outros 

estados de agressão patológica. A inveja e a pulsão de morte são semelhantes, já que ambas 

atacam a vida e os objetos amados. O autor acrescenta: “Na inveja os impulsos da pulsão de 

morte acham-se fundidos com a pulsão de vida de maneira tal que a pulsão de morte é 

dominante. Está é uma forma patológica de fusão” (p. 67). 

A última participante da pesquisa, Beth, compareceu a entrevista chorosa e cheia de 

incertezas quanto a sua situação conjugal. Verbalizou que não queria se separar do marido, 

apesar de estar cansada da vida que levava durante tantos anos. Mais do que as demais 

participantes, pareceu uma pessoa muito triste e, dentre todas as entrevistadas, foi a única que 

informou não revidar as agressões do marido. Durante a violência perpetrada pelo cônjuge, na 

sua maioria psicológica, moral e patrimonial, preferia ficar calada e não retrucar. 

 Todavia, a atitude passional e subserviente de Beth, pelos seus relatos, pareciam 

enfurecer ainda mais o companheiro. A participante informou que os períodos mais difíceis, 

eram os que o marido ingeria bebida alcoólica, pois ficava ainda mais agressivo. 

 A título de conhecimento, resolveu-se identificar quantos dos companheiros de 

mulheres em situação de violência neste estudo faziam uso de bebida alcoólica. Identificou-se 

que das 05 mulheres atendidas, 03 se queixaram do poder intensificador do álcool nas 

agressões. E dentre as 05, apenas uma faz uso de bebida alcoólica. 



 

 Ainda no que se refere a Beth, pode-se depreender que é uma mulher com marcas de 

uma infância carente. Não só financeiramente, como ela mesma verbalizou, mas também 

psicologicamente. A profunda tristeza registrada no semblante de Beth traduz uma história 

permeada pela ansiedade persecutória. Assim como Wera e Ana, Beth cresceu num lar acuado 

pela violência doméstica. Além disso, pela violência sexual. Os dois irmãos mais velhos de 

Beth aproveitavam-se do engessamento dos pais para violentá-la.   

 De acordo com Melanie Klein (1937/1996), muitas vezes, no decorrer do 

desenvolvimento, a criança sofre influências de várias pessoas no ambiente, que tomam o 

lugar da mãe nas fantasias sexuais e nos sentimentos de amor. A autora complementa: “ao 

levarmos em conta a influência exercida por relações iniciais numa escolha posterior, não 

podemos, é claro, esquecer que é a impressão que a pessoa teve da pessoa amada na época, e 

as fantasias que criou a seu respeito, que ela deseja reencontrar no seu relacionamento 

amoroso posterior”. (p. 365).  

 Com o tempo, Beth fez sua escolha amorosa marcada pelas experiências objetais 

primitivas. Casou-se com um homem que de forma reiterada a fazia rememorar as suas 

experiências com a violência. Como defesa inconsciente, hoje Beth é membro de um grupo de 

mulheres de uma igreja católica que realiza trabalhos filantrópicos para a comunidade carente 

da Grande São Paulo. 

 No TRO da participante, no contexto de realidade predominam histórias que envolvem 

amor, felicidade, proteção, ternura, diversão e oração. De todas as participantes, Beth foi a 

única que não contou histórias, em quaisquer das lâminas, com enredos violentos. 

 No conteúdo humano, o exame dos resultados mostrou que houve alucinação negativa 

em quatro lâminas, ou seja, a participante omitiu personagens. Foram as lâminas C1, C2, C3 e 

CG, todas da série C. Esta série é caracterizada pela inclusão da cor, que aumenta a tensão e 

os sentimentos agressivos entre o indivíduo e o grupo. 

 Na prancha C1, o enredo é pobre, sem contexto de realidade e com cenário interno 

carente. Beth não conseguiu visualizar a pessoa que observa. A solidão não pode ser 

suportada e o ego lançou mão do controle onipotente para lidar com a angústia gerada. 

 Na C2, o ego não teve maturidade para lidar com os conteúdos de perda e de reparação 

que a prancha evoca e utiliza o estado confusional para evitar a ansiedade. Um dos pontos que 

marca na história da prancha é a pessoa sozinha que ora está num quarto, ora está numa sala, 

ora está em contemplação. Contudo, pensando numa grave doença que fará parte de sua vida 

eternamente. Assim pensa Beth a respeito de seu marido. Alguém (uma grave doença) com 

quem permanecerá o resto de sua vida. 



 

 Na lâmina CG, mais uma vez aparece o contexto de tranquilidade, de contemplação. A 

figura de autoridade é negada e mecanismos primitivos de negação maníaca da realidade, 

além do estado confusional, surgem para dar contenção e evitar o desequilíbrio egóico. 

Ademais, a manifestação de Beth diante da lâmina (“Ai, acaba logo!”), traduz a angústia 

diante do estímulo. 

 A lâmina triangular é marcada pela omissão das figuras. Apenas uma é identificada e 

desloca-se de lugar num enredo marcado pelo estado confusional e pela negação maníaca da 

realidade. Nas lâminas de par, prevalecem o desejo de proteção e amparo, algo que, de fato, 

não foi vivenciado por Beth durante sua história marcada pela violência. O ciúme, o controle 

e a possessividade do companheiro provavelmente foi o que Beth encontrou mais próximo da 

proteção, considerando suas fantasias inconscientes de aniquilamento. Assim, além da 

identificação projetiva, em grande parte maciça, presente nas histórias da participante, ela 

recorre à idealização como forma de aplacar a força dos sentimentos devastadores internos 

que a acompanham. 

 Consoante Melanie Klein (1959/2006, p.283), “a agressividade inata está destinada a 

ser incrementada por circunstâncias externas desfavoráveis e, de modo inverso, é mitigada 

pelo amor e pela compreensão que a criança pequena recebe. Esses fatores continuam a 

operar durante todo o desenvolvimento”. Assim, as circunstâncias desfavoráveis em que Beth 

se desenvolveu não lhe ajudaram no controle de sua pulsão de morte que continua a operar em 

sua vida. 

 

De forma geral, o que pode-se depreender a partir das entrevistas, interpretação e 

análise dos TROs das participantes foi que nenhuma apresenta soluções adequadas em suas 

projeções, em que o mundo interno pudesse ser capaz de lidar com a angústia provocada, de 

forma a integrar os impulsos com os objetos externos. As histórias contadas revelaram 

fragilidade do ego por introjeção de objetos persecutórios, levando a relações parciais com os 

objetos. Pode-se perceber que a incapacidade para tolerar frustrações -  exercício que deveria 

ter sido praticado nos primórdios do desenvolvimento psíquico – não possibilitou a integração 

dos aspectos bons e maus dos objetos, não permitindo assim às participantes vivenciarem a 

ambivalência dos mesmos.    

 Dessa forma, considerando a estrutura e a dinâmica psíquicas apresentadas pelas 

participantes nos instrumentos de coleta de dados, pode-se inferir que se encontram 

predominantemente na posição esquizo-paranóide. Duas delas apresentam regressões ainda 



 

maiores à posição gliscro-crárica em algumas lâminas e duas se aproximaram da posição 

depressiva de reparação, todavia, de forma rudimentar.  

 Essas mulheres apresentaram predominantemente defesas primitivas do ego não 

conseguindo alcançar estágios mais evoluídos ou adaptados do desenvolvimento evolutivo. 

De acordo com Piccolo (1981/2011, p.260): 

Fracassos na evolução inicial impedirão o estabelecimento de mecanismos de 

dissociação claros, os quais serão substituídos pelo splitting e pelas identificações 

projetivas excessivas, colocando as bases de processos psicóticos. O fracasso na 

etapa depressiva (o excesso de inveja expresso como desprezo maníaco) favorecerá 

novas regressões ou impedirá o avanço para mecanismos mais adaptativos. O 

diagnóstico deste aspecto dá lugar a determinação do tipo de organização neurótica 

ou psicótica da personalidade. 

 

 Com efeito, podemos dizer que as cinco participantes deste estudo lançam mão 

predominantemente de mecanismos esquizóides de defesa para a sobrevivência psíquica, ou 

seja, mecanismos de cisão do objeto, como forma de se defenderem de temores relativos ao 

medo do aniquilamento e da morte. De acordo com Melanie Klein (1958/2006), as relações de 

objeto esquizoides são artificiais e apresentam falta de espontaneidade. Nesse tipo de relação 

ocorre uma perturbação grave da relação com o self e estão perturbadas a realidade psíquica e 

a relação com a realidade externa. 

 Essa conclusão vai ao encontro dos achados de Jacobucci (2004). A pesquisadora, em 

sua dissertação de mestrado, realizou uma pesquisa com 44 mulheres que efetuaram boletim 

de ocorrência contra seus companheiros da Delegacia da Mulher de Campinas e, através do 

teste do Inventário Multifásico de Personalidade de Minnesota (MMPI), constatou que suas 

participantes apresentaram traços de personalidade esquizóide, com características de 

introversão, isolamento afetivo, ansiedade persecutória e grande dificuldade para resolver 

conflitos através do diálogo. 

 

 Ademais, a partir da interpretação e análise do Sistema Tensional Inconsciente do 

TRO de todas as lâminas de um personagem, percebeu-se a predominância dos desejos de 

evitar a solidão, de proteção e amparo e a busca de aplacar a ira dos objetos aterrorizantes 

externos e internalizados. Os medos emersos foram os da solidão, dos objetos maus externos e 

internos e do aniquilamento. As defesas mais utilizadas pelas cinco participantes para auxiliar 

o ego a lidar com as angústias provocadas pelas lâminas foram a identificação projetiva, a 

alucinação negativa e positiva, o controle obsessivo e a negação.  

 Nas lâminas com dois personagens, predominaram os desejos de união do par, de 

evitar os objetos internos maus e destrutivos e, mais uma vez, de proteção e amparo. Surgiram 

os medos do ataque ao par, da solidão, dos ataques ao objeto amado e dos objetos destruídos 



 

pela fantasia do aniquilamento. Essas fantasias inconscientes motivaram como defesas a 

identificação projetiva e a racionalização. Na lâmina C2 houve uma frequência maior da 

identificação projetiva maciça, controle obsessivo e alucinação negativa. Nessa série de 2, a 

maioria das participantes utilizou a alucinação negativa para omitir o personagem da cama 

que estimula a reparação. Essa dinâmica mental de alteração de juízo de realidade leva à 

ratificação da incapacidade dessas mulheres para alcançar a posição depressiva do 

desenvolvimento. 

 De acordo com Melanie Klein (1952/1986a, p.221): 

Quando a ansiedade persecutória é menos forte, a divisão é menos 

profunda, e o ego é capaz, portanto, de integra-se e sintetizar, em certa medida, os 

sentimentos para com o objeto. Pode muito bem ser que qualquer passo dessa 

natureza, no sentido da integração, só possa concretizar-se se, nesse momento, o 

amor em relação ao objeto predominar sobre os impulsos destrutivos (em última 

instância, o instinto de vida sobre o instinto de morte).  

 

 Nas pranchas de 3, os desejos prevalentes foram os de evitar a exclusão e se sentirem 

incluídas na trama triangular. Surgiram também as fantasias sádicas, presentes nas lâminas B3 

e C3.  

Consoante Piccolo (1981/2011, p.265): 

Nas identificações projetivas que Melanie Klein descreve como típicas da 

posição esquizo-paranóide, as partes projetadas não sofrem maiores alterações e 

seguem certas linhas demarcatórias. Mas, quando o excesso de sadismo, de inveja, 

as falhas da função continente do objeto externo alteram a evolução, a tensão torna-

se esmagadora para o bebê e a identificação projetiva adquire características maciças 

e muito violentas, tendo como consequência a desintegração do objeto (splitting) e 

do ego. 

 

Os medos apresentados nas pranchas triangulares foram os da união do par, de ver o 

par unido e serem excluídas dessa triangulação e, assim, consequentemente, de atacar e serem 

atacadas por esse par que provoca angústia e ansiedades persecutórias. Dessa forma, os 

enredos das pranchas foram marcados pela violência que traduz não só as histórias de vida 

dessas mulheres, mas também as fantasias inconscientes de que serão aniquiladas pelo par do 

contexto triangular que a prancha evoca, e, por conseguinte, pelos conteúdos internos maus 

internalizados. Os enredos alinhavados por histórias violentas, agressivas, de horror foi o mais 

identificado nessas mulheres que puderam projetar nas lâminas as suas histórias perpassadas 

por esse fenômeno destrutivo. Como defesas para lidar com os conteúdos, foram utilizadas a 

identificação projetiva maciça, a negação, a idealização e, na C3, os estados confusionais. 

Este último mecanismo utilizado em função da intensa angústia provocada pelas lâminas, que 

levou as participantes a organizarem histórias confusas, com distorções, sem soluções 

maduras ou integradas.   



 

 Nas pranchas de grupo, surgiram os desejos de evitar a perda do objeto em todas as 

lâminas AG, ou seja, o medo da solidão e da perda de algo que, na fantasia, apesar de mau, 

faz parte do seu self (eu). Nas demais, foram evocados os desejos de proteção e amparo, de 

evitar os ataques dos objetos destrutivos e evitar a exclusão.  

Na CG, a maioria das participantes omitiu a figura de autoridade da prancha, 

evidenciando a dificuldade para lidar com o personagem de autoridade que a lâmina evoca, ou 

seja, o ego não conseguindo integrar o id e o superego, excluiu o superego da cena graças à 

angústia gerada pelas fantasias de destruição. Sendo assim, Melanie Klein (1934/1996, p. 

298) explica: 

A criança pequena alimenta impulsos e fantasias agressivas contra os pais, 

que depois projeta para eles. É assim que ela desenvolve uma imagem distorcida e 

fantástica das pessoas à sua volta. No entanto, o mecanismo da introjeção entra em 

ação ao mesmo tempo, de modo que essas imagos irreais são internalizadas. Como 

consequência, a criança se sente governada por pais cruéis e fantasticamente 

perigosos – o superego dentro de si mesmas. 

 

 Assim, como essas mulheres não conseguiram desenvolver mecanismos internos que 

lhes auxiliassem na contenção da ansiedade provocada pelos pais cruéis, esses pais continuam 

a fazer parte de suas organizações mentais inconscientes e provavelmente os sentimentos que 

despertam foram transferidos para a figura do companheiro destrutivo. Para Melanie Klein 

(1937/1996, p.367), “o processo de deslocamento do amor é da maior importância para o 

desenvolvimento da personalidade e dos relacionamentos humanos – ou até mesmo, pode-se 

dizer, para o desenvolvimento da cultura e da civilização como um todo”. 

 As lâminas em branco foram marcadas pelo desejo das participantes em encontrar 

objetos bons em suas vidas e o medo dos objetos maus externos. Algumas participantes, 

exclusivamente nessa lâmina, conseguiram aproximar-se da posição depressiva e fantasiar 

reparações, todavia, sem sucesso. 

 Em síntese, essas mulheres projetam em seus companheiros, que foram cindidos, 

clivados, aspectos maus. Porém, junto com essa dinâmica mental, através da identificação 

projetiva, identificam-se com esses aspectos projetados e todos os seus representantes 

aterrorizantes, pois é o que prevalece dentro delas, em virtude das suas relações primárias 

repletas de experiências objetais carentes e devastadoras. Assim, elas veem neles, aspectos 

seus e, por conseguinte, não conseguem se desvencilhar do que na verdade é um pouco delas, 

do próprio self, pois, como abrir mão de si próprias sem serem destruídas? Marcadas por essa 

fantasia, permanecem em suas relações conjugais violentas sem conseguir abandoná-las, 

caracterizando uma dinâmica psíquica imatura e dependente. 



 

Para Adamo (1999), nesse tipo de dinâmica conjugal, os objetos não operam de forma 

autônoma, pois estão ligados uns aos outros e ao self. Assim, a separação torna-se difícil, pois 

a união conjugal, na esfera da fantasia, torna-se um lugar que livra essas mulheres do 

desamparo e do vazio. A separação implica em perceber e reconhecer que as vivências más 

são provenientes do próprio self. Como essa percepção provoca grande gama de angústia, a 

solução é manter-se na relação. 

De acordo com Heimann (1952/1986b, p.157-158): 

A fantasia inconsciente é um processo dinâmico. O objeto oral não só é 

mantido na boca, mas também engolido e incorporado, ou cuspido e expelido, e os 

mecanismos de introjeção e projeção encontram-se ligados às sensações e fantasias 

experimentadas no contato com o objeto. Devido a esses mecanismos, o objeto do 

bebê poderá também ser definido com o que está dentro ou fora do seu próprio 

corpo, mas, ainda quando está fora, é mesmo assim uma parte dele e refere-se a ele 

próprio, uma vez que “de fora” resulta de ter sido ejetado, “cuspido”; assim, as 

fronteiras do corpo tornam-se indistintas.  

 

 No que concerne a avaliação quantitativa das três séries (A, B e C), gráficos I, II e III, 

nenhuma das participantes atingiu pontuação superior a 3, ou seja, as respostas oscilaram 

entre 1, equilíbrio não mantido, predominando a ansiedade, com relações muito negativas; 2, 

equilíbrio não mantido, predominando a ansiedade, com relações negativas; e apenas nove 

respostas, dentre as 60 consideradas – 60 porque as cinco lâminas brancas não fizeram parte 

desse cômputo -  tiveram pontuação 3, ou seja, tendência adaptativa com resultante negativas. 

As respostas com pontuação 3 aproximaram-se de uma possibilidade de reparação, todavia, 

não foram amadurecidas o suficiente para alcançar pontuação 4, que seria equilíbrio mantido 

podendo dar liberdade para relações positivas. 

  De forma geral, prevaleceram as respostas com pontuação 1 e 2 nas três séries. Na 

série A as participantes não apresentaram equilíbrio adaptativo e o ego apresentou 

dificuldades para lidar com a solidão e a separação dos objetos. Wera foi quem apresentou 

melhor resultado nesta série, obtendo duas respostas com pontuação 3. 

 Na série B, se comparadas às outras séries, foram as respostas que obtiveram melhor 

pontuação, contudo, nenhuma participante conseguiu ultrapassar o 3. O medo e os objetos 

internos maus mais uma vez se fizeram predominantemente presentes nas respostas e a 

frequência do controle onipotente foi o diferencial em comparação à série A. 

 A série C teve um número maior de respostas comprometidas. Caracterizada por 

apresentar o vínculo emocional do sujeito com os objetos e favorecer o aumento da tensão e 

da agressividade, foi a série que motivou 13 respostas com pontuação 1 (equilíbrio não 

mantido, predominando a ansiedade, com relações muito negativas). Nesta série os objetos 



 

aparecem como parciais e prevalecem os sentimentos de angústia intensa de natureza 

persecutória e as defesas esquizoides surgem para proteger o ego do aniquilamento.  

 Pela avaliação das séries, ratifica-se a interpretação de que a identificação projetiva foi 

o mecanismo de defesa primitivo mais utilizado, além da negação, idealização e 

racionalização, numa tentativa do ego de se desfazer de toda a percepção de realidade interna 

e externa tida pelas participantes como persecutórias. As possibilidades egóicas de reparação 

são mínimas, a maioria não as apresentam, levando essas mulheres a manterem de forma 

cíclica, retroalimentada os sentimentos de impotência e paralização diante da violência 

reiterada. 

 O medo do aniquilamento está sempre presente nas projeções dessas mulheres e as 

cenas primárias são vistas com intolerância, associadas a fatores primitivos. As pulsões 

agressivas coexistem com as pulsões libidinais e são fortes o suficiente para em muitos 

momentos anularem essas pulsões de vida. 

 Para Klein (1933/1996), com base na teoria freudiana, no início da vida a pulsão de 

morte é combatida pela pulsão de vida. Há uma fusão entre as duas pulsões que dá origem ao 

sadismo. Para evitar ser destruído pela própria pulsão de morte, o organismo põe em marcha 

sua libido narcisista, com o intuito de jogar para fora essa energia e dirigi-la contra seus 

objetos. Paralelo a esse desvio pulsional, uma reação de defesa intra-psíquica se ergue contra 

a parte da pulsão que não pôde ser externalizada, pois esse processo provoca grande 

quantidade de ansiedade.  

 A autora complementa: 

Aparentemente, está é a primeira defesa criada pelo ego. Ela constitui, 

creio, a pedra fundamental do desenvolvimento do superego, cuja violência 

excessiva nesse estágio inicial seria aplicada pelo fato de ele ser o resultado de 

pulsões destrutivas muito intensas, contendo, além de certa proporção de impulsos 

libidinais, grandes quantidades de impulsos agressivos. (p. 288). 

 

 Desse modo, podemos depreender que houve uma falha na dinâmica pulsional dessas 

mulheres, e a libido de defesa intra-psíquica não conseguiu conter a pulsão de morte ao ponto 

de diminuir as ansiedades persecutórias vivenciadas. Por conseguinte, essas pulsões 

agressivas continuam sendo projetadas para os objetos, assim como permanecem assolando 

suas organizações psicológicas e influenciando suas relações objetais internas e externas. 

 Sendo assim, este estudo atreve-se a dizer, a partir do todo apresentado, que essa 

operação pulsional carente, apresentada pelas cinco mulheres participantes desta pesquisa, é 

constitucional e foi desencadeada por suas primitivas relações objetais deficitárias, que as 



 

engessaram numa fase também primitiva do desenvolvimento, a posição esquizo-paranóide.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS:  

 

A violência conjugal reiterada é um fenômeno de saúde pública que atinge as mais 

diversas camadas da sociedade e mobiliza diversas áreas do conhecimento, que de forma 

integrada ou não, tentam entendê-la, explicá-la e encontrar mecanismos que possam auxiliar 

em seu combate. Assim, o objetivo desta pesquisa foi analisar a estrutura e a dinâmica do 

funcionamento psíquico de cinco mulheres envolvidas em violência conjugal reiterada. Para 

tanto, se utilizou como instrumentos de investigação a entrevista semidirigida, a escala 

ABIPEME e o TRO.  

Com base no que fora analisado, constatou-se que Wera, Ana, Carmem, Joseana e 

Beth são mulheres que apresentam estruturas psíquicas marcadas por egos frágeis e superegos 

rígidos e esse tipo de estrutura psíquica as impossibilita de se desvencilharem de suas relações 

conjugais violentas. Os resultados indicam que o ego dessas mulheres não utiliza os 

mecanismos de introjeção e projeção de forma adequada e suas fantasias inconscientes geram 

persecutoriedade. Parece que ocorre o predomínio da pulsão de morte que se sobrepõe à  

pulsão de vida. Dessa forma os objetos maus predominam no mundo interno dessas mulheres. 

As cinco participantes foram marcadas, desde o início do desenvolvimento psíquico, 

por experiências carentes de gratificação (amor, afeto, cuidados) e atravessadas pela própria 

violência doméstica, perpetrada pelos pais e/ou irmãos. As experiências gratificantes 

desenvolvem na mente do bebê a noção de objeto bom originário. O objeto bom internalizado 



 

constitui o núcleo do ego, em torno do qual o ego se desenvolve. Todavia, como esses objetos 

bons não foram internalizados por essas mulheres, os objetos maus originários prevaleceram 

em suas arquiteturas psíquicas e passaram a intervir nas suas escolhas e manutenção de 

relações objetais destrutivas. 

O bom êxito nos processos fundamentais de introjeção e projeção, na integração entre 

pulsão de vida e pulsão de morte são fundamentais dentro do enfoque psicodinâmico para que 

o sujeito possa ter o ego integrado e fortalecido, o que parece não ter acontecido com 

nenhuma dessas cinco mulheres. Os processos primários de cisão foram muito violentos, 

devido a predominância de impulsos destrutivos. Assim, o ego se tornou frágil e, na vida 

adulta, essas mulheres não conseguem realizar a integração e síntese de objetos, o que as 

impossibilita de alcançar de forma adequada a fase depressiva do desenvolvimento.  

Ademais, pode-se perceber que são mulheres que apresentam dinâmica psíquica 

predominantemente marcada pela posição esquizo-paranóide do desenvolvimento. Ou seja, na 

esfera da fantasia, seus objetos relacionais são cindidos em bons e maus, provocam amor e 

ódio de forma ambivalente. As experiências negativas e carentes vividas por essas cinco 

mulheres no início da vida (perdas, abandono, violência doméstica) foram interiorizadas e se 

transformaram em representações psíquicas e modelo relacional, protótipo para as relações de 

objeto no mundo interno e externo, que inclui, principalmente, seus companheiros. 

Além disso, nos resultados foram identificados mecanismos esquizoides de defesa, 

próprios da posição esquizo-paranóide como identificação projetiva, negação, idealização, 

paralização, controle onipotente, utilizados como meio de aplacar a intensa carga de angústia 

e ansiedade persecutória provocadas pelos estímulos do TRO. As defesas caracterizadas como 

primitivas parecem ser os mecanismos que auxiliam essas participantes na manutenção do 

equilíbrio psicológico, ao ponto de impedi-las de terem o ego desintegrado ou entrar no 

mundo das psicopatologias. Apesar do contexto violento em que estão inseridas, os 

mecanismos defensivos são utilizados maciçamente para amenizar as angústias geradas pelo 

medo do abandono, da solidão, do contato com os objetos internos aterrorizantes. Assim, 

essas mulheres “sobrevivem” às suas representações mentais devastadoras, bem como ao 

contexto de violência no qual, pela identificação projetiva, não conseguem se afastar. Pela 

esfera da fantasia, elas se mantém aglutinadas a esses parceiros, se identificando com esses 

homens, pois é o modelo de relação objetal que elas internalizaram. O ego frágil e o superego 

rígido reforçam a manutenção dessa relação, considerando a dificuldade para alcançar a fase 

depressiva.  



 

Portanto, apesar das inúmeras agressões psicológicas, morais, patrimoniais, físicas e 

mesmo ameaças de morte, essas mulheres se apresentam paralisadas e imobilizadas neste 

contexto violento.  Elas até conseguem identificar os riscos que correm, inclusive de morte, 

sentem medo da fragmentação, dos objetos destrutivos externos e internos, mas não 

conseguem lançar mão de mecanismos próprios da Posição Depressiva ao ponto de 

conseguirem reparar os objetos internos estragados.  

Sendo assim, sem dúvida, muito ainda se tem a estudar e pesquisar sobre a estrutura e 

dinâmica psíquica de mulheres envolvidas em violência conjugal reiterada. Este é apenas um 

contingente dentre tantos a se investigar com o intuito de fomentar iniciativas para uma maior 

compreensão dessas mulheres. Espera-se com esse trabalho provocar inquietações ainda 

maiores para a análise do fenômeno e sinalizar aos profissionais, principalmente da área da 

saúde mental, que essas mulheres não estão imersas nessas relações por que querem, por puro 

desejo consciente, mas porque não apresentam estrutura e tampouco dinâmica psíquicas com 

desenvolvimento adequado capazes de lhes impedir de vivenciarem de forma reiterada essas 

relações conjugais. São mulheres que precisam de apoio psicoterapêutico que lhes auxiliem 

em suas reestruturações de representação mental de objeto, lhes fornecendo mecanismos para 

o alcance adequado da fase depressiva do desenvolvimento.  
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APÊNDICE -  Roteiro de Entrevista   
 

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 a convivência: 

 

Número de filhos Todos da mesma união? 

Trabalha? (    ) Sim (    ) Não 

Ocupação: 

Ocupação do companheiro: 



 

Naturalidade: 

(  )Região Norte   (  )Região Nordeste (  ) Região Centro-Oeste 

(  ) Região Sudeste (  ) Região Sul (  ) Estrangeiro: 

Motivo da mudança: 

Encaminhado por:   (   ) Delegacia (    ) Serviço Social (    ) Assistência Social 

(   ) Outros (  ) Solteiro (  ) Casado/União 

Estável 

(  ) 

Separado/Divorciado 

(  ) Viúvo 

Escolaridade:   

(  ) Ensino Fundamental Completo  (  ) Ensino Fundamental Incompleto 

(  ) Ensino Médio Completo  (  ) Ensino Médio Incompleto 

(  ) Ensino Superior Completo   (  ) Ensino Superior Incompleto 

(  ) Analfabeto 

Porque parou de estudar? 

Moradia 

Quantas pessoas vivem na mesma casa e quem são? 

 

Casa:  (  ) própria (   )alugada (  ) cedida, por quem? 

As pessoas dormem em quartos separados? Por que? 

 

Dinâmica Atual (motivo pelo qual veio ao atendimento) 

 

Há quanto tempo passa por esta situação? 

 

O que você acha sobre o que está acontecendo com você? 

 

Dados da história de vida anterior (família de origem: histórico de agressão, composição, relacionamentos; 

trabalho, lazer, aspectos orgânicos): 

 

O que você espera do atendimento? 
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ANEXO A – TRO Completo Wera 

 

Lâmina 1 (A1) - Um homem observando o céu, acho que é água. Tá pensando na natureza. 

Acho que ele fez alguma coisa assim... que ele saiu pra fora pra tá meditando. Acho que ele 

fez alguma coisa de bom. Pra ele sair assim pra ver as paisagens... Dá pra ver que ele tá 

vendo, meditando. Alguma coisa de bom, porque eu não tô vendo nada de mau ai. Depois dai 

ele vai voltar e vai pensar o que ele pode fazer, ou coisa boa ou coisa ruim. Acho que é isso. 

 

Título: observando a natureza 

 

Lâmina 2 (A2) - É um casamento? Dá pra ver que é um homem e uma mulher. Ou eles estão 

dando a mão... (pausa). Acho que eles estão pedindo em namoro pra ser feliz. Isso que dá pra 

ver. Acho que ele tá pedindo a mão dela em casamento. Acho que eles tiveram um namoro 

muito bom ao ponto de ele pedir ela em casamento e ser feliz, ter família. 

 

Título: Pedindo em casamento 

 

Lâmina 3 (C3) - (Pausa longa) acho que é uma mulher e um homem. Acho que ele tá 

violento, né?! (Pausa longa) tô vendo 3 pessoas, 02 homens, a mulher tá um pouco assustada. 

E ele, se eu não me engano, tá com alguma coisa assim... fazendo ameaça, tá agressivo. 

Tavam tomando café juntos. Ele chegou, muito violento e acabou com o café, vamos dizer 



 

assim, violência, né?! No meu ponto de vista é uma violência aqui. Esse aqui tá xingando esse 

(da direita). Essa agressão... não foi uma traição. Deve ter sido algum mal-entendido. Alguma 

coisa assim que... algum ciúme. Nada de traição, não dá pra ver que é traição. Alguma coisa 

que ele não gostou. E eu não sei falar o motivo. Isso vai dar em violência, em guerra. 

 

Título: Vingança 

 

Lâmina 4 (B3) - Tá noite, eles estão se amando, conversando, se amando. Esse aqui... eu não 

sei... aparentemente eu vi que, pela essa menina aqui deve ser uma violência sexual, então não 

é. É uma violência sexual. Ele tá querendo agarrar... ele tá querendo alguma coisa a pulso 

com ela, e ela não tá querendo. Ela tá se retraindo e ele tá agarrando ela a pulso e o menino tá 

assustado. Deve ser violência doméstica. Deixa eu ver...Violência doméstica! O marido 

querendo ter relação a pulso com a mulher. É esse o meu ponto de vista. Com certeza ele vai 

violentar ela sexualmente. Tem uma criança aqui, então... É muito triste a gente ver o marido 

e a mulher... acontecendo essas coisas na frente do filho.  

 

Título: Abuso 

 

Lâmina 5 (AG) – Tá parecendo que eles estão numa... É um monte de gente, bastante gente. 

Será  que eles estão num enterro?! Acho que é num enterro ai, num velório. Aparentemente 

num velório, num enterro de alguém que foi morto pela violência né. O que a gente ta vendo 

hoje é a. violência. Só isso. O que deu pra entender assim. Tava parecendo uma cachoeira, 

mas não é uma cachoeira. Esse aqui tá pedindo justiça, que resolvam o problema dessa pessoa 

que morreu. É isso. A pessoa já perdeu a vida. 

 

Título: Justiça 

 

Lâmina 6 (B1) - Essa ai dá pra ver que é uma violência doméstica. Deixa eu ver... Da pra ver 

que o homem chegou em casa e tava tudo vazio, as portas sem ninguém. E eu acho que ele ta 

ai pensando: o quê que eu fiz com a minha família. A minha família... Eu cheguei em casa e a 

casa tá praticamente vazia. Acho que é isso. E ele tá lá no canto pensando, tá arrependido 

pelas coisas que ele fez com a família e agora tá sozinho. Tem uma cama, com uma coberta, 

não tá forrada. Tem uma cômoda, uma televisão. Dá pra ver que ela levou tudo, deixou só a 

cama com uma coberta. 



 

 

Título: Não vale a pena bater na família por violência. 

 

Lâmina 7 (CG) -  Tá parecendo um estádio de futebol. Tô conseguindo ver que tá torcendo 

por algum time. Tá parecendo um estádio de futebol. O quê que tem haver...não é?! Só 

consigo ver o estádio de futebol e algumas pessoas...gritando, torcendo pelo time que tá 

ganhando, só isso. Diversão, divertido. 

 

Título: Diversão 

 

Lâmina 8 (A3) – Tá difícil...um casamento?! (Pausa) Isso é um casamento. Dá pra enxergar 3 

pessoas aqui. Tá parecendo um casamento ou que eles estão numa floresta. Tão assim...numa 

cachoeira, descendo água. Tô em dúvida se eles tão num casamento ou numa cachoeira. Mas 

não é um casamento. Deve ser uma cachoeira. Uma cachoeira! Parece umas águas, as pedras, 

as águas caindo e umas pessoas lá dentro tomando banho. E esse aqui tá observando (Pausa). 

Ai, ai...deixo ver..., deixo ver mesmo... Eles estavam passeando na floresta, em busca de 

aventura e de repente encontraram a cachoeira e foram tomar banho. Acho que foi isso. 

 

Título: Banho na cachoeira. 

 

Lâmina 9 (B2) - Um pé de árvore e um casal de baixo e ali a casa. E acho que eles estão 

vendo ali, olhando, pensando...aí...se casar e ser feliz. Observando as coisas, pensando, 

meditando no que eles podem fazer no futuro. É isso. São um casal de namorados. Pensando 

no futuro, como é que vai ser, casar ter filhos, planejar uma boa família. Deve ser isso. Não 

sei. 

 

Título: Ser uma família feliz. 

 

Lâmina 10 (BG) - Deve ser uma escola. Aqui os alunos, aqui uma criança que deve ter 

sofrido alguma agressão em casa, e ele voltou, foi pra escola. Tá sem ação no momento, ele tá 

muito triste. Ele ficou ali parado, pensando...Todo mundo sorrindo, feliz, conversando e ele tá 

ali sozinho. Acho que pra ele, ele acha que não tem futuro...ir pra escola...apesar de tudo o 

que ele passou em casa...sofreu muito...então é isso. Pra ele a vida dele não tem solução. Ele 

tá muito triste. Todo mundo feliz ali do lado e só ele ali sozinho, de canto. Com certeza ele 



 

sofreu alguma agressão...emocional, física. Acho que ele não vai continuar...vai desistir da 

escola. Do jeito que ele tá ali...num vai pra frente. A vida dele vai mal a pior se ele não tomar 

uma providência. Só isso. 

 

Título: Triste realidade. 

 

Lâmina 11 (C2) - Um homem bem violento, muito agressivo. Dá pra ver que ele é um 

homem muito violento e dá pra ver que ele tá sozinho né?! Mas uma vez. Que ele se 

encontrou sozinho por causa da violência dele, da arrogância dele. Ele chegou em casa mais 

uma vez não tem ninguém em casa. Tá sozinho e vai continuar sozinho se ele continuar 

fazendo o que ele está fazendo. É uma casa. Aqui tem uma cama, aqui tem uma porta, aqui 

tem um quadro. As paredes dá pra ver que tão sujas. Parece que jogou um café, igual ao meu 

fazia comigo lá. Sujava as paredes com café, com água. Quebrava as portas, quebrava tudo. 

Deve ser isso. Vai continuar abandonado, cada vez pior. Casa suja, bagunçada...Num vai ter 

mudança aí. Se ele não tomar uma decisão... A família dele já abandonou. 

Título: Solidão. 

 

Lâmina 12 (C1) - Aí legal né! Tô vendo que é um lar mais alegre, tem uma mesa, um café 

ali... Dá pra ver que as pessoas saíram, deixaram a casa bem arrumadinha. Provavelmente 

uma casa feliz, quem mora aqui é uma pessoa feliz. Tão trabalhando e tão esperando o 

momento de chegar em casa e curtir a casa e ser feliz. Dá pra ver...deve ser isso. Aqui uma 

máquina de lavar, uma janela, aqui a porta... E dá pra ver que é organizada né?! Apesar que 

não tem ninguém. 

 

Título: Lar feliz 

 

Lâmina 13 (Em branco) - Um vazio, um vazião. Pra preencher esse vazio temos que lutar 

pelas coisas boas. Lutar é...como eu né! Tô começando do zero. Graças a Deus e pela força 

que eu tenho, eu tenho conseguido muitas coisas. Pela força e a coragem que eu tenho, to 

conseguindo preencher esse vazio. 

Título: Preencher o vazio.  

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO B - TRO Completo Ana 

 

Lâmina 1 (A1)- Contar uma história! Complicado! Vejo uma sombra, a sombra de uma 

pessoa, acho que um homem. Tá pensando na vida. Se tá com algum problema, tá pensando o 

que fazer. Umas dívidas, contas de casa, coisas que ele não pode pagar. Só vai acabar quando 

ele achar uma solução pro problema dele. A melhor solução é ele ensinar aos filhos dele o que 

ele pode dar e não ter tantas dívidas. (O que fez ele ter tantas dívidas?) O conforto que ele 

precisa. As vezes ele tá num lugar que não é viável pra ele e ele tem que mudar, quer ir pra 

outro lugar melhor e acaba contraindo dívidas. 

 

Título: As dificuldades da vida. 

 

Lâmina 2 (A2)- Aqui é um homem e uma mulher! (O que eles estão fazendo?). Eles estão 

olhando pra baixo! Estão pensando neles, na vida deles juntos. Pode ser boa. Depende deles, 

da atitude de cada um. Não adianta um se esforçar e o outro não num relacionamento. Porque 

num primeiro momento você não conhece as pessoas, você vai conhecer depois de um tempo 

que consegue viver junto. Quando você tem um relacionamento mais intenso, aí que você 

começa a conhecer as pessoas. Porque num primeiro momento, ela pode mostrar uma coisa, 

mas ele pode representar outra pessoa. (Como chegaram a essa situação?) A convivência. A 

convivência leva a isso, mostra quem é. Cada sentimento verdadeiro mostra como são as 

pessoas verdadeiramente. (E como vai terminar essa história?) Numa decisão. Eles decidindo 



 

o futuro deles. Se dará certo ou não dá os dois viverem juntos. (É possível ter um bom 

relacionamento?) Acho que sim, tendo diálogo você tem um bom relacionamento. 

 

Título: O amor não tem dificuldades. 

 

Lâmina 3 (C3)- Aqui é uma pessoa! E aqui é outra. E aqui é outra! Parece que tão 

conversando. Tristes. (Como estão se sentindo? O que os deixou tristes?). Aconteceu alguma 

coisa na família deles. Uma notícia ruim. (Que notícia). Algum familiar morreu. (Quem era 

esse familiar?). O pai, a mãe, um irmão. Termina com sentimento ferido, porém, com a 

família unida. Porque muitas famílias só se unem na hora da dor. 

 

Título: A tristeza 

 

Lâmina 4 (B3)- Essa é o quê? (Pausa longa). Eles estão se olhando né! (Quem?). Um adulto e 

aqui é o quê? Uma criança? (O que conversam?). Pode ser...tão falando como foi o dia deles. 

Perguntando como eles estavam...A criança pode ser o filho deles. Quer saber como a criança 

tá, como foi o dia dele, como foi na escola, como ele tá se sentindo. O dia dele foi bem, 

levantou, foi pra escola. Estão se sentindo...feliz. Porque o filho dele o compreende. Se abre 

com ele. O final da história vai ser o pai e o filho juntos. 

 

Título: Amor de pai e filho 

 

Lâmina 5 (AG)– Um monte de gente. Tão conversando. (O que estão sentindo?). Pode ser 

felicidade. Estão conversando sobre o dia a dia deles. Tem dias bons e dias ruins. Tem dias 

em que você está feliz e dias que você está triste. Aqui estão felizes porque estão todos 

unidos. (Por que estão juntos?). É um dia de festa. Estão festejando um aniversário. O 

aniversário do filho. Foi convidada toda a família pra festa. Eles só se veem quando é dia de 

festa. Ao contrário disso, eles não conversam. (Por que?). Porque têm pensamentos diferentes 

e agem de modo diferente. Eles precisam demonstrar uns pros outros o amor que eles têm um 

pelos outros. (Como termina essa história?). A festa acaba e cada um vai pro seu lado. 

 

Título: União só existe em dia de festa. 

 



 

Lâmina 6 (B1)- Uma pessoa parada e uma porta aberta? (O que ela está fazendo?). Ela vai 

ver se o filho tá na cama dormindo. (O que ela tá pensando?). Se o filho tá bem, e ele está. 

(Como ela está se sentindo?). Ela tá feliz por saber que o filho tá bem. Ela ficou parada na 

porta porque tá preocupada com o filho. Porque ninguém dá o amor pro filho que ela dá. Ela 

se preocupa com o que ele sente. (E ele precisa do amor de mais quem?). De um pai. (E ele 

sente a falta desse amor?). Sente. O pai precisa enxergar que o filho existe. Ele vai e compra 

uma roupa, mas na hora de um carinho, de uma atenção, tá sempre conversando. (Como 

resolver esse problema?). Não sei, só o pai pode resolver. (O que ele precisa fazer?). Ela pode 

conversar com o pai, ela pode dialogar. (Vai resolver?). Só se ele querer. (Será que ele quer?). 

Eu não sei. As vezes ela não tem tanto contato com ele. Não tem intimidade. As vezes ele 

acha que ser pai é só na parte financeira e na hora de corrigir. (o que ela sente em relação a 

isso?). Ela se sente triste Acha que pode ter sido uma falha dela. Se ela tivesse escolhido outro 

caminho, ela não taria sofrendo tanto. É uma mãe que sofre vendo o filho sofrer. (Como 

termina?). Com uma criança triste. (O que fazer para reverter isso?). Acho que a mãe já faz 

bastante, agora o pai... Devia enxergar o filho que tem e dar mais valor. Porque amanhã ou 

depois,  ele pode se arrepender e pode ser tarde pra ele. 

 

Título: A preocupação de uma mãe 

 

Lâmina 7 (CG)-  Parece que as pessoas estão brigando, tão discordando de alguma coisa. As 

vezes a pessoa não tá fazendo a coisa do jeito que ela quer, do modo que ela quer. Ela quer as 

coisas do jeito dela. (Como estão se sentindo?). Tristes. Vai acontecer uma briga. (Vai sair 

alguém machucado?). Se a outra pessoa não souber relevar, pode. Se tiver uma pessoa 

nervosa e a outra também começar a discutir, aí sai um machucado. Mas se a pessoa continuar 

de costa como ela tá e relevar, aí não sai machucado. (Como vai terminar?). Com uma pessoa 

mais triste do que ela já era, uma grande mágoa no coração. (O que fazer para ajudar?). A 

outra pessoa precisa enxergar que as coisas podem ser resolvidas no dia a dia. Numa 

conversa, sem a outra pessoa gritar. 

 

Título: A briga destrói a vida. 

 

Lâmina 8 (A3)– Tem três pessoas. Elas estão esperando alguma coisa. Pode ser alguém. 

Duas estão juntas e uma tá separada. Um pode tá nervoso e tá distante. Esse nervoso pode ser 

um homem. (O que ele tá pensando?). As vezes ele briga com alguém, ai ele se sente sozinho 



 

porque ninguém acha certo brigar. Ai ele preferiu se distanciar das pessoas. As duas pessoas 

que estão juntas estão pensando qual a solução que seria pra ajudar essa pessoa pra que ela 

mudasse o jeito de ser, pra que ela fosse melhor. (Qual a conclusão que elas chegaram?). Elas 

chegaram a conclusão que se continuasse assim, ela vai precisar de tratamento psicológico pra 

ver o que faz ela ficar assim, porque ela briga, xinga... As duas que estão juntas estão se 

sentindo tristes, porque a outra chega a machucar e acha que é só pedir desculpas e tudo 

muda. Mas sempre fica dentro da gente. Ele precisa querer mudar. Se a pessoa não querer, ela 

não vai mudar nunca. Ela diz que quer mudar, mas ao mesmo tempo...parece que não, porque 

ela age do mesmo modo, comete os mesmos erros. (Como vai acabar a história?). Com duas 

pessoas tristes tentando ajudar, mas tomara que não seja em vão. 

 

Título: O amor de uma família pode ajudar uma vida. 

 

Lâmina 9 (B2)- Duas pessoas. Um homem e uma mulher. Eles estão juntos, passeando. Eles 

estão aparentemente bem. Eles não estavam bem. A mulher até pensou em ir embora, mas ela 

relevou, porque ele disse que ia mudar e ela acreditou. Ela relevou, deu a volta por cima e 

continuou. (Ela está feliz?). Ela tá tentando, reconstruindo o relacionamento, a confiança. Ela 

tá se sentindo como se ela tivesse numa luta com os sentimentos dela. Sentimentos que ao 

mesmo tempo falam que ele pode mudar de verdade e, ao mesmo tempo, diz que não, que vai 

ser só uma promessa. (O que ele tá sentindo?). Vitorioso. Porque ele fez tudo, toda a 

discussão, toda briga e ela ainda tá do lado dele. (Por que eles brigaram?). Porque ele não 

confiava nela. Hoje ele demonstra menos ciúme, mais confiança. (Como ela se sente?). Ela se 

sente bem. Porque antes ela não podia respirar. (E como termina?). Vai terminar na tentativa 

de união. 

 

Título: Se supera. 

 

Lâmina 10 (BG)- Aqui tem seis pessoas. Cinco juntas e uma separada. Cinco tão 

conversando e uma tá se sentindo sozinha. Ela tá próxima àquelas pessoas, mas é como se ela 

não tivesse ninguém. Porque ninguém concorda com ela, ninguém é a favor dela. (Quem não 

concorda?). Pode ser amigos, parentes. (O que aconteceu pra chegar nessa situação?). As 

vezes ela faz as coisas, vê as coisas e diz, e as pessoas não gostam. Ela fala o que tá errado. A 

pessoa que tá sozinha é uma mulher. Ela tá pensando que mesmo sozinha, ela tem que agir do 

mesmo modo. Agradando ou não as pessoas que estão perto dela. Porque se ela passar por 



 

cima do que ela pensa, ela vai agradar os outros e desagradar a si mesma. (Como a história 

acaba?). Ela tendo que viver a vida dela longe dessas pessoas, porque as vezes só gostam dela 

quando ela tem dinheiro. 

 

Título: Ser sozinha é difícil 

 

Lâmina 11 (C2)- Uma pessoa que tá olhando pra dentro do quarto. Tá pensando o que vai 

fazer da vida dela. A vida dela é tão cheia de obstáculos. Ela tá vendo que caminho seguir. 

Ela tá decidindo tentar fazer do lar dela feliz, pra que amanhã ou depois os seus filhos não 

tenham problemas, não sejam crianças que se revoltem, que sofram com uma separação. (E 

ela quer isso?). Acho que ao mesmo tempo que ela quer, ela pensa o que é bom ou ruim. (E o 

que depende dela?). Não se submeter a outra pessoa, e sim dialogar, tentar entender porque a 

outra pessoa age de um modo que a deixa triste, que a magoa. (O que fez com que chegasse a 

essa situação?). É que a outra pessoa não tinha confiança, tinha ciúmes que aquela pessoa 

queria a pessoa só pra ela. Não queria que ela tivesse um mundo. Queria que ela vivesse no 

mundo dele. (Como termina a história?). Vai terminar com ela enxergando que o mundo é 

mais, além do que ela pensa. 

 

Título: Pensar faz a diferença 

 

Lâmina 12 (C1)- Essa não tem ninguém! (O que aconteceu aqui?). Uma briga! Era um casal. 

Quando ela chegou, ele tava esperando ela, ai eles discutiram e ele agrediu ela, machucou. 

Hoje as feridas  de fora cicatrizaram, as de dentro estão expostas e não é fácil curar. E difícil... 

Qualquer discussão, qualquer briga ela sente, ela lembra. Acho que ele devia ter mais calma 

com ela, entender mais ela. Porque se ele entendesse mais ela, não tinha acontecido tudo isso. 

(Como vai terminar?). Vai terminar com uma grande tristeza no coração dela. 

 

Título: O amor também fere. 

 

Lâmina 13 (Em branco)- Era uma vez uma menina muito pequena, que só sonhava quando 

crescesse em ter uma vida feliz. Ela foi crescendo, foi morar com a mãe. Depois que foi morar 

com a mãe, ela conheceu uma pessoa. Ela teve dois filhos e não deu certo, aí ela seguiu o 

caminho dela. Quando o seu filho tinha uns dois ou três anos, ela conheceu outra pessoa. No 

começo, parecia um príncipe. Atencioso, carinhoso, ajudava a cuidar da sua filha, ajudava 



 

tudo. Mas da noite pro dia se modificou. Começou a tratar diferente. Tiveram filhos, ai que 

modificou mais ainda. A pessoa já não era mais a mesma, já não tratava do mesmo jeito, 

existiam agressões, tanto verbais quanto de outros tipos. Ai essa pessoa foi ficando triste, 

mesmo tando junto. A outra pessoa até sente que o relacionamento não é mais o mesmo, mas, 

mesmo assim, a pessoa quer tentar Porque ela vem de uma família já assim, que o pai agredia 

muito a mãe dela e ela queria que a vida dela fosse diferente. Por isso hoje em dia ela luta pra 

ter um futuro melhor, pra que os filhos dela não venham a sofrer o que ela sofreu. (E como 

vai acabar a história?). Vai acabar com essa pessoa lutando, até o fim, até ela não ter mais 

forças. Pela mudança da outra, que os filhos tenham a vida que ela não teve.  

 

Título: A menina que pensava que tudo era felicidade. 

 

 

ANEXO C - TRO Completo Carmem 

 

Lâmina 1 (A1)- Vejo uma sombra de um homem e a caricatura de uma mulher bem apagada. 

A mulher tá mais a direita, bem abaixo do homem. E o homem tá no centro do desenho 

escuro, mas na claridade, uma espécie de luz. (Pausa) Posso pegar? Eles estão...pra mim, um 

tá de braço cruzado e ele tá atrás dela. Ela tá na frente dele. Agora o quê está fazendo 

especificamente, fica mais difícil de eu entender. A menos que eles estejam discutindo. Coisa 

que eu não estou ouvindo (risos). Se está um breu entre eles, pra mim eles estão debatendo, 

discutindo sobre a relação. Se tem uma nuvem negra sobre a minha cabeça é sinônimo de 

alguma coisa errada, não é verdade?! O desenho é todo escuro. Eu não vejo positividade nele. 

Eu vejo negatividade. Não entendo muito esse desenho, mas...Acho que houve um problema 

pessoal, sei lá. Um fato ocorrido entre eles. Algo que venha desgastando e se torne em vez de 

um paraíso, uma sombra. É o que eu acho. Depois disso? É muito negro o desenho pra ver 

coisas futuras entre eles. 

 

Título: O breu 

 

Lâmina 2 (A2)- Um homem em frente a uma mulher com a cabeça baixa e um reflexo claro 

entre os dois. Mas sobre eles...um desenho preto escuro. Só dá pra definir porque tá... A 

caricatura das faces tá... É a única parte que tá em claro. Duas pessoas cabisbaixas. Estão 

pensando na vida, coisas da vida. Como qualquer pessoa, casal tem que pensar. Estão 



 

cabisbaixos por problemas pessoais, conjugais talvez. Ele tá com a mão na costa dela. Vamos 

supor...uma casal abraçado. Pra mim, tá. E (pausa) pode ser que não estejam mesmo 

discutindo. Estejam debatendo assuntos pessoais. Falando sobre problemas conjugais, filho, 

marido, finanças. Qualquer um desses fatos. Eu não posso definir...se é sobre a morte de um 

ser, se sobre uma atitude de felicidade. Mas pra pessoa estar de cabeça baixa, pra mim é de 

tristeza. Não defino totalmente o desenho. Por ele tá com a mão sobre as costas dela... Pra 

mim vai acontecer uma espécie de entendimento entre os dois, vamos dizer. 

 

Título: Reflexão  

 

Lâmina 3 (C3)- Posso pegar? (Pausa). Aqui eu vejo um abajur, uma pessoa sobre uma mesa, 

um homem. Aqui uma mulher, o cabelo...ou uma poltrona? Uma mulher. Aqui tem um 

homem entre os dois. Aqui tem um homem sentado na mesa. Aqui tem uma mulher...certo? 

Aqui tem um braço, um ombro, um braço. Aqui debaixo dela tem alguma coisa. Não sei se é 

uma criança, uma mochila...Aqui tem o enfeite de uma mesa. E aqui tem uma sombra de outra 

pessoa, que é um homem. Tá acontecendo uma discussão?! Por traição, talvez. Não sei se é 

uma discussão. Eu vejo uma cena de três. Um casal e uma outra pessoa. Pode ser parente. Sei 

lá. Só sei que tem outro. E aqui tem uma pessoa. Se não for a poltrona onde ele tá sentado. É 

difícil ver. Tão bebendo num bar? Não! Tem um abajur, tão em casa? Tá abrindo um freeser, 

sei lá. Tão jantando num restaurante, não sei. Não sei! Planejando alguma coisa pra beber, pra 

comer. Aqui é um freeser, não é? Não sei. Tão debatendo, conversando. Tão em três. Tão em 

trio. Dois tão sentado e um tá em pé abrindo algum local. Não sei se é um freeser...Com 

alguma coisa na mão, suspensa. Indefinido isso aqui! Não consigo compreender. (Pausa 

longa). Acho que eles foram jantar em algum lugar. Antes da cena? Não sei! Depois? Vão pra 

casa, não sei. Talvez aconteça alguma coisa. Esse aqui faça alguma coisa contra um deles. 

Todo lugar tem alguma coisa. O lugar onde você realmente tá, não é o mais seguro. Não sei se 

tem alguma coisa haver entre os dois. Essa imagem...Ele tá com o pensamento ruim?! Tem 

sangue, sei lá! Não consigo definir também.  

 

Título: O trio.  

 

Lâmina 4 (B3)- Essa aqui é uma imagem de uma família, ou de um homem, uma mulher, 

mais uma mulher. Onde tem coadjuvante numa parte escura e a principal junto ao homem. 

Acho que é isso. Não sei se é o pai, o filho e a mãe que está na parte mais escura, ou se é um 



 

homem, a amante e a mulher, a esposa. Tão reunidos. Aparentemente estão bem. Se você 

conversa com outro olhando nos olhos dele, você está bem, você consegue encarar a pessoa e 

olhar para ela de igual para igual. Enfim...Mas onde tem uma pessoa acompanhando tudo, de 

lado, meio que escondido. Então pra mim não é uma cena muito positiva. Parece que a pessoa 

tá pegando um erro do casal. Talvez ela que está mais ao canto, no escuro, esteja com alguma 

coisa em mente, pois não se apresentou totalmente para os dois. Tá meio que escondido, 

querendo resgatar informações sobre os dois. Talvez os dois não estejam tão corretos. Se for 

pai e filho ela está apenas admirando a convivência do pai e do filho. Será?! Talvez tenha 

acontecido problemas. Vamos supor... Talvez aqui esteja o pai e o filho conversando sobre 

um acontecimento do dia. Vamos supor... Chamou pra uma conversa e a mãe tá de lado. Se 

não for família, tá o cara, a amante  e a mulher descobriu onde estão. Se não for parente, é 

alguma coisa errada. O que vai acontecer? Separação?! Não. Uma convivência melhor entre o 

pai e o filho que esteja conversando, palavra de apoio da mãe... Difícil! Não dá pra entender o 

desenho completamente. Sei que a intenção do desenho é essa. 

 

Título: A incógnita. 

 

Lâmina 5 (AG)– (Pausa longa). Uma atmosfera de nuvens. Como seres, sombras. Seres 

diante de uma imagem divina. Vamos supor...no paraíso, no céu diante dessa imagem 

superior. A imagem de Cristo com seus apóstolos. Estão reunidos em grupo. Talvez refletindo 

sobre alguma coisa, conversando sobre espécies de regras do local. Seja o orientado. Se é que 

é pessoas, porque eu só vejo sombras. Mas tem a aparência de pessoas e de uma atmosfera, 

né?! De nuvens. Talvez sejam espíritos de pessoas que já faleceram. Subiram ao céu e estão 

falando com Jesus. Talvez um vai pro céu e o outro pro inferno (risos). Não sei, é indefinido o 

desenho. É o que eu penso. Eu penso que é sombras de pessoas que tem um superior no centro 

e as pessoas ao redor. Ou há um dia de julgamento, certo?! Acho que já está acontecendo 

nessa imagem. 

 

Título: O juízo final 

 

Lâmina 6 (B1)-  Ai fica mais fácil! (Pausa longa). É um ambiente de dormitório. Dá pra 

perceber claramente que tem um cobertor em uma cama, onde a cama tá forrada, uma colcha, 

alguma coisa... uma toalha. Um cobertor nessa área, na cabeça da cama, na cabeceira. Tem 

uma cômoda, três gavetas, seis puxadores. O quarto está um breu, e em cima da cômoda tem 



 

algo luminoso. Não sei se é um papel ou uma televisão. Descendo a escada tem uma... a porta 

do quarto tá aberta e descendo a escada tem uma figura, de uma imagem de um ser. Não sei se 

é um homem, aparentemente um homem por não ter cabelos compridos na caricatura. Tem 

uma pessoa saindo ou entrando no local. Se a porta está aberta talvez ele esteja entrando. 

Como a luz bateu pra cá, talvez ela esteja entrando pra dormir. Se parou, foi porque pensou. 

Ele viu alguma coisa talvez, ou ela. Talvez não tenha visto nada, está descansando pela subida 

da escada. Se for uma pessoa idosa ou novo. Não sei. Ta pensando sobre o dia a dia dele 

como qualquer um pensa. Na atitude que pode vir a tomar, assim como eu penso  (risos). Não 

sei. Talvez ele esteja saindo. Talvez essa pessoa esteja saindo do quarto ou ela esteja 

entrando. Se estiver entrando, ela está pensando no amanhã, ou está pensando em alguma 

coisa que vai fazer aqui dentro. É um quarto, não é verdade?! Agora a atitude... é meio difícil. 

Poderia tá pensando em assistir televisão, em escovar meus dentes, em tirar meus chinelos, 

pôr meu pijama ou várias atitudes ruins ou boas. Enfim...  

 

Título: O pensador 

 

Lâmina 7 (CG)-  Vejo uma raia. Uma piscina... ou não! (Pausa longa). Onde tem torcedores 

ao lado, mas aí a pessoa deveria estar correndo em sentido horizontal! Mas em sentido... certo 

com as raias, não em sentido contrário. Um nadador, um desportista. E aqui parece pessoas 

torcendo, ou furiosas, sei lá! Eu vejo como se fosse uma grade de madeira, a sombra 

indefinida. Dá pra ver pessoas com o braço, fazendo assim, torcendo. Um arbusto ou pessoas. 

Pra mim ele tá fazendo uma competição, mas não sei. Por ele estar no sentido contrário das 

raias, fica difícil definir o que ele está fazendo realmente. Se tivesse numa competição, ele 

tava completamente perdido, não é verdade?! E esses aqui estariam torcendo pra ele. Não sei. 

Remando contra a maré. Pra mim eles estão torcendo pra ele. Se não estão torcendo, tão 

indignados, eufóricos, sei lá! Pra chegar aqui? O começo que é complicado. A gente não 

consegue distinguir nem pra onde a gente vem, nem pra onde a gente vai. Difícil saber esse 

desenho! (risos). Houve uma inscrição, uma competição, não sei. É um campeonato, num 

local, mas tá estranho pra ser uma piscina. O que vai acontecer depois, não sei. 

 

Título: Complicado 

 

Lâmina 8 (A3)–  Três seres. Um céu claro. Estão parados. Um dum lado da rua e dois do 

outro lado. Uns arbustos, sei lá. Um canteiro, uma montanha. Um tá indo em direção, no 



 

sentido...quase de costas. E duas pessoas olhando o movimento dessa outra pessoa que tá 

seguindo. Estão pensando...não sei. Se fosse filho, vamos supor... Eu tenho um filho hoje. 

Mais pra frente, meu filho vai crescer. Ele não vai viver a vida inteira comigo. O casal pode tá 

pensando na saída do filho. Pode tá deixando os dois, não sei.  Pra mim é um casal, um 

parente, um pai, uma mãe, ou então, sei lá. Ou então sejam dois homens vendo o outro 

parente seguir pra outro local. Depois, os dois vão ficar e o outro vai seguir. Uma rotina 

normal pra mim.    

 

Título: A despedida. 

 

Lâmina 9 (B2)-  Olha que interessante! (Pausa longa, pegou a prancha). Pra mim é uma 

árvore comum com duas pessoas em baixo. Um arbusto ou uma pedra. Eles estão analisando a 

paisagem local. Tem um prédio, um condomínio, com portas, bastante janelas. Uma, duas, 

três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove portas. O que eles estão fazendo? Duas pessoas estão 

juntas em baixo de uma árvore. Tão refletindo sobre a paisagem. Talvez tenham viajado, 

tenham ido pra um local diferente, estejam fazendo um pique-nique, sei lá. Mas se tivessem 

fazendo um pique-nique teria uma toalha sobre o local! Talvez eles sejam os donos da casa, 

ou tenham ido comprar o local. Não percebi que tenha alguém na casa. (Pausa). Acho que tem 

alguém, uma cortina, e a janela tá aberta. Parece, ou não. Talvez eu esteja vendo imagens 

demais. Não sei. Acho que não tem ninguém não. O que vai acontecer depois? Se compraram 

a casa, vão morar nela, se estão passeando, vão voltar pra casa deles. 

 

Título: A árvore. 

 

Lâmina 10 (BG)-  Uma pessoa sozinha e uma porta vazia, mas do outro lado existe várias 

pessoas, bem acompanhadas e do outro lado uma pessoa solitária. Eles estão em uma 

ferroviária. Estão plantados esperando talvez um veículo chegar...Difícil. Eles estão 

conversando. O grupo tá conversando e tem um ser, só, virado. Eles estão pensando em fazer 

alguma festa, balada, viagem juntos. Ou vão comemorar em algum local, porque estão numa 

via de trem, metro. Tão querendo se reunir, talvez, ou brigar. Não defíni-se. Vieram de suas 

casas e marcaram nesse local. Depois, cada um volta para o mesmo local de onde saiu, ou, 

nem todos voltarão. Depende do que acontece no seu dia a dia. Geralmente sai cinco e volta 

quatro. Saem cinco e não volta nenhum. Enfim... Se esse se junta a esses, se esse faz maldade 

com esses, não sei. 



 

 

Título: A volta 

 

Lâmina 11 (C2)- Uma imagem de um ser, indo pra uma cama, onde parece ter alguém 

coberto. Um cobertor. Tem uma porta fechada, branca. Tem um quadro, talvez um cofre, um 

quadro de luz, do outro lado da cama, pra cima da cômoda, pra lá da cama. Uma pessoa 

atravessando a porta de entrada do quarto, ou vai atravessar, aparentemente. O que está 

acontecendo? Tem uma pessoa dormindo e uma entrando. Essa tá dormindo inocentemente. 

Essa tá dormindo e essa tá acordada. Pode ocorrer muita coisa, não é verdade?! Vamos supor: 

se for parente, aí vai dormir com ele, vai deitar numa boa. Se for ladrão, que vai invadir o 

local quando espera a pessoa dormir, pode ocorrer qualquer fato, ou roubo, ou agressão, ou 

crime. Se for um casal que tenha brigado, essa não deveria tá dormindo, (bate o dedo 

indicador em cima da figura) nesse caso não sou tão leiga. Tem que estar despertado, porque 

pode acontecer qualquer fato quando uma pessoa está dormindo. Eu penso assim...Ou...se é a 

mãe levando um café pro filho de manhã. Qual situação mais provável? Não sei. (Pausa). Um 

casal dormindo, na verdade, um tá dormindo e o outro tá acordado. O clima entre eles? Não 

sei. Esse foi dormir primeiro, ou veio cansado e estão brigados. Talvez estejam num clima 

bom. Tem tantos casais que um dorme primeiro e o outro vai por último por estar fazendo 

outro tipo de coisa, outro afazer. Não sei se é um homem ou uma mulher, na verdade não sei 

nem se tem alguém aqui. Mas pela altura do cobertor, se não for um travesseiro, tem alguém. 

Os pés de alguém. Não dá pra ver se tem alguém, pois não to vendo claramente o rosto da 

pessoa. É difícil. Se aconteceu alguma coisa? Uma convivência normal. Talvez tenha 

acontecido. Se esse for mulher ou esse for mulher, ou esse tá doente e esse tá vindo aqui pra 

dormir, pra trazer alguma coisa pra esse. Ou esse já jantou, esse já fez alguma coisa pra ele. 

Não sei o que ocorreu entre os dois pra chegar até aqui. É difícil. Não consigo definir nem o 

meu problema direito (risos). Da imagem é mais difícil, que é escura, não é verdade? É o que 

eu penso. 

 

Título: O cansaço 

 

Lâmina 12 (C1)- Uhm! To vendo uma cena de terror. Vamos supor. (Pausa longa), pegou a 

prancha. Tem um local, onde está vermelho. Provavelmente tenha acontecido algum fato 

violento. Tem uma toalha sobre a cadeira com manchas vermelhas, provavelmente seja 

sangue, ou katchup, molho de tomate. Não tem nada quebrado, tudo no lugar, aparentemente. 



 

Num to vendo nada quebrado. Não que eu perceba. O local...É uma pia, uma mesa, uma jarra, 

um prato, uma xícara, sei lá. Uma janela de vidro. Uma cortina, uma espécie de livro aqui. O 

que tá acontecendo? Talvez tenha acontecido alguma coisa nesse local. Uma coisa pesada, um 

crime por ter manchas vermelhas no local. É o que eu percebo. O que vai acontecer depois?! 

(Risos). Não sei. Cada um vai pra um lado, volta ao normal ou volta ao mesmo inferno. 

Ou...vem a perícia analisar o ambiente. 

 

Título: O crime. 

 

Lâmina 13 (Em branco)- (Pausa longa) Aqui, o que eu vejo aqui? Um começo. Como é esse 

começo? (Pausa) Uma folha em branco traz várias oportunidades. Você pode escrever uma 

boa redação, você pode fazer uma certidão de uma pessoa que nasceu hoje, você pode 

escrever sobre sua história de vida inteira nela e guardar pros seus próximos. Uma folha 

branca pra mim não significa o nada. Ela significa tudo. É melhor uma folha branca do que 

uma folha manchada. 

 

Título: O começo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO D - TRO Completo Joseana 

 

Lâmina 1 (A1) – Um vulto de um homem. Não é?! E aqui me parece uma criança, do sexo 

feminino. (O que eles estão fazendo?). Me parece que o senhor aqui em pé tá olhando pro 

nada, pra alguma coisa na frente dele e a menina querendo a atenção dele. (O que aconteceu 

até chegar a essa cena?). Pode ter sido uma situação complicada assim como a minha, 

inclusive. De o pai sempre desprezar os filhos e eles querendo atenção e ele não dar. Tá 

sempre longe, sempre distante. (E o que o que pode acontecer depois disso?). Pode acontecer 

o seguinte... infelizmente essa criança vai ter problemas psicológicos como os meus filhos 

tiveram, e se manterem distantes desse pai. Ela se afastar desse homem. 

 

Título: Tristeza (porque me parece uma imagem muito triste). 

 

Lâmina 2 (A2) -.Vejo o vulto de duas mulheres, pode ser a mãe e a filha. (O que elas estão 

fazendo?). Elas estão aproximadas, talvez tentando conversar a respeito do que já aconteceu 

na vida delas, a mãe dando um conselho pra filha, alguma coisa assim. É o que eu vejo. (O 

que elas estariam  pensando?). Numa solução pra vida difícil que elas estão tendo. Porque elas 

estão de cabeça baixa, então não estão felizes. Estão tentando achar uma solução. (O que pode 

ter acontecido pra chegar nessa situação?). Muito sofrimento causado por alguém, que, no 

caso, eu vejo esse alguém como o marido. O cara que vive com essa mulher, independente de 

ter se casado no papel ou não. Ela teve uma mágoa aqui, alguma coisa e elas tão conversando. 

(E o que pode acontecer depois?). Pode ter uma separação da mulher com o marido, ou a filha 

sair de casa, por tristeza, desgosto, se afastar. E ela (a mulher) continuar junto sofrendo. Não 

vejo mais nada! 

 



 

Título: (Ai meu Deus que difícil) Mágoa. 

 

Lâmina 3 (C3) – Aqui tem um senhor sentado, um em pé, aqui uma senhora, uma mesa de 

café. Eles estão tomando café. Esse homem me parece autoritário e essa submissa. Esse aqui 

com certeza é o filho que tá fora do contexto, inclusive, pela cara do rapaz. (O da mesa seria o 

autoritário?) Sim, eu acho. E aqui a mulher. E um filho infeliz. (Tá acontecendo alguma 

coisa?). É... Eu acho que ele tá falando alguma coisa a respeito do filho pra esposa e o filho 

não tá gostando. Parece que o filho quer pegar alguma coisa aqui, ou já pegou. (E o que 

seria?). Pra mim...alguma coisa com que ele pudesse agredir alguém. (E quem ele agrediria?). 

O pai, tenho certeza. (E o que eles estão pensando?). Os três? A mãe tá com medo, com 

certeza, tanto do filho fazer uma loucura e acabar preso, como talvez do pai reagir e acabar 

ferindo o filho. (E como acabaria essa história?). Eu acho que nada feliz. Alguém aí ia ser 

muito ferido, com certeza. Nem que fosse só psicológico. Mesmo que não tivesse agressão 

física.  

 

Título: Medo. 

 

Lâmina 4 (B3) – Um casal feliz. Estão num quarto. Estão se amando, estão abraçados. E ele 

me parece carinhoso com ela. Duas pessoas. Aqui me parece um vulto, mas não tenho certeza. 

Aqui é um casal e eles estão felizes. Chamaria de felicidade. (E o que eles estão pensando?). 

Em progredir na vida, num filho, de ser feliz, pro resto da vida. (Aconteceu alguma coisa 

antes dessa cena?). Ah! Aconteceu muito carinho. Um cedendo de um lado e o outro também. 

E eles se entendendo muito bem. Se tratando, se respeitando. É isso, felicidade. 

 

Título: Felicidade. 

 

Lâmina 5 (AG) – São três pessoas, acho. Eles estão num campo. Essa árvore aqui. Aqui me 

parece uma montanha, mas ao mesmo tempo me parece o formato de pessoas, sentadas. 

Talvez seja mesmo três pessoas sentadas e três em pé, tendo alguma conversa, alguma coisa 

assim. (O que elas estão fazendo?). Estão só conversando. (Sobre o quê?). (Pausa) Não sei 

dizer, não consigo. (E aconteceu alguma coisa até chegar a essa cena?). Ah!, com certeza, 

porque senão, não estariam conversando, acertando algumas coisas. (O que teria acontecido?). 

Talvez uma vida difícil, sofrida e resolveram conversar num lugar mais aberto e colocar os 

pingos nos ís. (O que pode acontecer depois?). Pode dar certo e ficar todo mundo bem.  



 

 

Título: Harmonia. 

 

Lâmina 6 (B1) – Aqui é um quarto, aqui me parece ser um berço e aqui um homem, saindo 

do quarto. (Por que ele está saindo desse quarto?). Talvez a bebê dele esteja aqui e ele saiu, 

simplesmente. (Ele está pensando em alguma coisa?). Pra mim ele é uma pessoa tranquila e 

que tá pensando numa vida normal. Deve ter uma harmonia dentro dele. (O que aconteceria 

depois?). Ele ia conversar com a esposa e depois ia trabalhar, porque pode ser pela manhã. Ia 

despedir dela com muito carinho e ia trabalhar. É o que eu vejo. (Joseana começa a chorar e 

para de responder). (O que foi que você viu ou sentiu que lhe fez chorar?). (Chorando 

respondeu). Meus filhos não tiveram isso, nem eu. Eu queria voltar atrás, pra fazer tudo 

diferente pros meus filhos. Ser mais severa com ele pra fazer meus filhos mais felizes. Eu 

sentia muito medo. Esse medo não existe agora e não tem volta. É isso. Essa (o da prancha) é 

uma pessoa boa. (E essa pessoa que você queria ter tido na sua vida?). É isso! (E possível 

mudar isso Joseana?). É...com uma separação, mas o que ficou doído no meu coração e no 

dos meus filhos? Não tem como voltar e começar de novo. É muito triste. Essa é a vida que eu 

queria (apontando para a prancha). Ele nunca foi pra dentro do quarto dizer tchau pras 

crianças. Ele vai dizer que foi. Mas não. Ele só ia pra dar bronca mesmo. (Joseana chorou 

mais um pouco, enxugou as lágrimas, respirou fundo e perguntei se ela gostaria de parar. Me 

respondeu que não, que queria continuar. Então continuamos com as demais pranchas.) 

 

Título: Amor. 

 

Lâmina 7 (CG) – Aqui me parece o beiral de uma casa, um muro, aqui pode ser uma 

persiana, não sei. Aqui várias pessoas no caso, tentando sair, fugir. Não estão felizes. (O que 

está acontecendo?). Uma briga, uma ameaça, um sequestro com reféns, mas não é bom. ( o 

que pode ter acontecido antes de chegar a essa cena?). As pessoas ignorantes, sem 

sentimentos, brigando. Se é um sequestro, algum louco, psicopata, fez isso, aterrorizou essas 

pessoas. E depois pode ter saído morte, ou não. (Essa pessoa está na cena?). Não. Essa pessoa 

estaria aqui atrás. E vejo essa com medo. (O que vai acontecer depois?). Essas pessoas teriam 

traumas. Poderiam sair feridas ou até mortas e um aprendizado, porque até das coisas ruins a 

gente aprende alguma coisa. É isso. 

 

Título: Prisão. 



 

 

Lâmina 8 (A3) – Três homens, talvez numa estrada, num caminho. Esses aqui vivem bem 

juntos e esse aqui não, não se dá bem com esses dois. (Por que você acha que esse não se 

daria bem com os outros?). Por esse aqui, talvez, seja uma pessoa bruta, que não pense pra 

falar e ai não dá pra ficar perto, não dá pra ficar junto. Até anda pela mesma estrada, mas não 

dá pra ficar junto. Então se mantém afastado. (O que eles estaria pensando?). Esses dois, com 

certeza, estaria pensando em coisas boas, e ao mesmo tempo com tristeza a respeito desse 

aqui, porque é uma pessoa dura, fria. Esse aqui taria pensando em algo ruim pra esses dois 

aqui. Desejando mal. É isso. (O que teria acontecido antes dessa cena?). Eles eram amigos, se 

conheceram, por um tempo ficaram bem. Aí esse foi mostrando quem ele é. E foram se 

afastando aos poucos e eles se afastando dele. (e o que pode acontecer depois?). Esse aqui 

morrer sozinho, pelo egoísmo dele. 

 

Título: Hipocrisia. 

 

Lâmina 9 (B2) – Uma casa, árvores, um casal debaixo da árvore, conversando com carinho e 

felicidade. (O que estão conversando?) Talvez no futuro deles, dos filhos, dos netos, na vida 

feliz, morrerem velhinhos e felizes. É isso que eu vejo. Essa casa ou é deles ou eles estão 

pensando em comprar. (O aconteceu antes?). Eles se conheceram, namoraram, talvez estejam 

casados e estão muito bem, tão felizes. 

 

Título: Alegria 

 

Lâmina 10 (BG) – Esse grupo aqui são de pessoas boas, amigas, e essa pessoa aqui é uma 

pessoa muito só, muito fria, como eu disse na outra foto. Que está sempre atento, escutando 

tudo, de longe, o que as pessoas falam porque tem uma mente perturbada. Essas são pessoas 

boas e essa pessoa escutando de longe. (O que estão pensando?). Talvez numa viagem, numa 

empresa que vão abrir, uma festa que vão fazer, num churrasco, todos juntos. E esse aqui com 

inveja, com ódio, tudo o que é ruim. (O que aconteceria depois?). Eles iam ser felizes de 

alguma forma, em qualquer lugar, e esse ficaria sozinho, isolado, dentro de casa. (Aconteceu 

alguma coisa antes de chegar essa cena?). Aconteceu! Eles ficaram juntos, mas aí 

descobriram que ele não era bom. Então eles conversam baixo e longe, afastado dele. E ele se 

põe ali pra escutar.   

 



 

Título: Amizade. 

 

Lâmina 11 (C2) – A porta de um quarto, uma cama, um quadro. Acho que essa pessoa é uma 

mulher. (O que ela tá fazendo?). Ela vai entrar no quarto pra arrumar. (Como ela tá se 

sentindo?). Triste, porque esse quarto é triste. (Por que você acha que esse quarto é triste?). 

Porque tá escuro, a cama tá meio que fora do lugar, aqui parece que tem uma cômoda atrás, e 

a cama não tá condizendo com a cômoda aqui. E eu não gostei do quarto. Essa pessoa é uma 

mulher infeliz que vai arrumar esse quarto. (Aconteceu alguma coisa até chegar a essa cena?). 

Pode ter acontecido, não uma coisa muito ruim. Ela não tem nenhum pânico, nenhuma 

depressão, mas ela é uma pessoa infeliz, pouca alegria. Não chega a ser depressiva, mas é 

triste. Ela arrumaria o quarto, ia cuidar da casa toda, talvez trabalhar pra fora, ganhar um 

dinheiro. Porque essa casa é pobre, tem pobreza. 

 

Título: Pobreza. 

 

Lâmina 12 (C1) – Uma cozinha, mesa, pia. Essa casa tem tudo pra pessoa ser feliz, mas 

existe solidão. Não tem ninguém à mesa, nem na pia, solidão. Cada um tá pra um lugar e não 

tem ninguém junto. (Por que chegou a esse ponto?). A pessoa tem até uma certa posse, tem a 

jarra, tem enfeites, tudo bonitinho, mas eles não se deram bem, foram se afastando, não teve 

conversa, e cada um toma um lado da casa e fica assim, tudo separado. Talvez um venha 

comer, talvez o outro. É isso o que eu vejo. 

 

Título: Solidão 

 

Lâmina 13 (Em branco) – Ah meu Deus! Ah Jesus! É... Talvez nessa prancha eu contaria a 

minha história, porque o meu coração é assim, vazio. Porque eu sonhei com um grande 

amor... Dizem que não existe, mas eu acredito que existe e tirando a dor, meu coração partido, 

tendo o amor dos meus filhos dentro dele, há um vazio na minha vida. É essa minha história. 

Tristeza, vazio, solidão, angustia. Tá tudo aqui. (E aponta para a prancha). (Joseana volta a 

chorar) Sinto falta da felicidade, entende. É isso, é a minha história.. Com ele nunca vou ser 

feliz, mas talvez termine com ele. (Você acha que mesmo não sendo feliz, não tem outra 

alternativa?). Não , não tenho. Já tentei de tudo. Vai ser assim, sempre com esse vazio. 

 

Título: Angústia. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO E – TRO Completo Beth 

 

Lâmina 1 (A1) – Vejo um homem, mas não tô conseguindo entender o que é. É uma 

paisagem?! Uma cachoeira, não sei. Tá difícil. Tô em dúvida. Ou é uma paisagem ou uma 

cachoeira. Uma pessoa numa paisagem ou numa cachoeira. (O que ele tá fazendo?). Tá 

orando, um homem orando. Tá de costa, talvez olhando a paisagem, mas parece que tá 

orando. (O que aconteceu para chegar aqui?). A situação dele, o problema que ele tá sentindo 

no momento. (O que vai acontecer depois?). Ele vai sair mais calmo. Porque se for uma figura 

numa cachoeira, numa paisagem, era assim que eu sentiria, mais calma. 

 

Título: (Não consigo dizer um título, tá difícil). 

 

Lâmina 2 (A2) -.Imagem de duas pessoas? Uma masculina e uma feminina. Ele tá com o 

braço na cintura dela. Eles estão pensando, sei lá, no amor. Por estarem juntos, acho que não 

estariam pensando em problemas, estão pensando no amor. Acho que pela figura eles se 

amam, se gostam. (O que aconteceu antes da cena?). Eles se encontraram, gostaram um do 

outro. Aqui dá a impressão que estão bem. (E depois?). Se eles estão felizes, vai acontecer um 

beijo. Eu sou romântica viu! (risos).  

 

Título: Um romance. 

 

Lâmina 3 (C3) – Complico aqui! Um ponto vermelho lá em cima. Uma imagem. Tá 

indicando alguma coisa. Uma pessoa, parece que tá segurando alguma coisa, um homem que 

tá segurando alguma coisa ali. Não sei...ou apoiando alguma coisa ou segurando. Apoiando 

num tronco de madeira. (É um lugar externo?). É. Aqui também é uma mesa, uma pessoa 



 

tomando um chá, alguma coisa. É só, tá bom! (As pessoas estão fazendo o que?). Não dá pra 

ver. Acho que é uma pessoa que tá aqui comendo ou bebendo alguma coisa e que depois 

aparece aqui. Tem mais uma imagem aqui. Mas essa não seria a mesma pessoa. Dá a 

impressão que tá rezando, de braço cruzado. Não sei. (O que está acontecendo?). Uma pessoa 

sentada, outra apoiando algo, ou rezando. (Existe alguma interação entre eles ou não?). Eu 

acredito que não. (Aconteceu alguma coisa pra chegar a essa cena?). Se ele tá pedindo ajuda é 

porque aconteceu alguma coisa. (Pra quem ele tá pedindo ajuda?). Pra um santo, pode ser. (O 

que vai acontecer depois?). Quando eu peço ajuda, depois eu fico tranquila. Vou na missa, 

converso comigo mesma e fico tranquila. Então acho que ele vai ficar tranquilo. 

 

Título: (Ai que difícil! Um título? (Pausa longa). Não sei. Não consigo dar um título. Tem 

que dar? Não vem nada na cabeça. Não consigo). 

 

Lâmina 4 (B3) – Aqui dá a impressão que tá um pai e um filho. Tão conversando, tão se 

olhando. Aqui dá a impressão que tem uma pessoa. Tá olhando pra frente, pra mim (risos). Dá 

a impressão que tá no colo do pai e estão se olhando, com ternura, amor, conversando. Ou ele 

dizendo alguma coisa pro filho. (O que teria acontecido pra chegar a essa cena?). Não sei. 

Será que o menino fez alguma coisa errada e o pai pegou ele no colo pra dar bons conselhos? 

Pode ser. Foi o que me veio a cabeça. Porque seria o certo isso né?  Quando o filho faz 

alguma coisa errada, ter autoridade, conversar. Na bronca, você saber fazer com amor, com 

carinho. (Só?). (Pausa). Aqui tem uma pessoa também de frente. (Alguma relação entre 

elas?). Não sei. Uma família? A mãe, a mulher dele? Pode ser né. Ela tá deixando o pai 

conversar com o filho. ( O que vai acontecer depois?). Eles vão dar um abraço, o pais e o 

filho. Ela depois vai juntar a eles. Uma família unida. 

 

Título: Família unida. 

 

Lâmina 5 (AG) – Ai meu Deus, que complicado! O que eu vejo aqui? Uma paisagem. Pra 

mim isso aqui é uma árvore. Tem um monte de pessoas de baixo da árvore rezando também. 

Essa a impressão. Agora aqui não sei. Umas pedras...(O que estaria acontecendo). Se tão 

rezando tão pedindo ajuda ou agradecendo. (O que aconteceu pra chegar aqui?). A situação é 

difícil falar. Quando a gente pede ajudar é porque alguma coisa aconteceu, mas o quê? A 

gente só pede ajuda quando precisa, não é? (risos). (O que vai acontecer depois disso?). a 



 

gente fica feliz né? Pela graça, ajuda que teve. É assim que eu me sinto. Agradeço todos os 

dias. Se eu me sinto levantando bem, eu já agradeço. Não sei se tô certa, se tô errada... 

 

Título: Todos felizes. 

 

Lâmina 6 (B1) – Nossa senhora! Um quarto. Tô vendo uma cama. Um senhor saindo do 

quarto e uma porta aberta. (Por que ele está saindo?) Acordou, amanheceu. (O que ele está 

pensando?). Sei lá, no trabalho. A gente entra no quarto por vários motivos. As vezes pra 

pegar uma roupa, sei lá. Mas ele tá saindo do quarto. Depois vai pro trabalho. Vai tomar café. 

Ë isso. 

Título: Amanheceu. 

 

Lâmina 7 (CG) – Ai, acaba logo! O que que é isso?! Parecem figuras e estão sentadas em 

algum lugar, que lugar? Um banco? Tão olhando? Você vai me perguntar o que eles estão 

olhando! Eu tô te adiantando (risos). As vezes a gente fica só pensando na vida... esse aqui tá 

encostado na pessoa. Ah! Pensando na vida! (risos). Varias pessoas pensando na vida. É o que 

estou vendo. (Aconteceu alguma coisa?). Ah! Eles podem tá de bobeira, pensando, tranquilos. 

É assim que estou vendo. (O que vai acontecer depois?). Se eles estão tranquilos, vão embora 

pra casa.  

 

Título: Tranquilos. 

 

Lâmina 8 (A3) – Ah essas imagens! Também umas três pessoas. (pausa longa). Dois aqui, 

um aqui. Será que eles vão fazer alguma coisa? (O que?). Sei lá! Pular! Se for uma represa, 

um rio. Vão pular em algum lugar. Os três amigos, colegas, foram dar um passeio. É isso. 

Depois de pular vão pra casa. Vão pular num rio, num lago pra se divertir.  

 

Título: Divertindo. 

 

Lâmina 9 (B2) – Nossa! Que lugar é esse? Uma casa, uma árvore, duas pessoas. Um casal 

feliz, passeando. É isso. Estão passeando num jardim, felizes. Pela figura são casados. Estão 

juntos, abraçados. (Estão pensando em alguma coisa?). Não. Tão só abraçados. (O que vai 

acontecer depois?). Vão pra casa felizes. Pode ser essa casa aqui. (Essa é a casa deles?). 

Acredito que sim. Tem um quintal, um jardim. Vieram tomar um ar fresco. 



 

 

Título: O Casal feliz. 

 

Lâmina 10 (BG) – Onde que é isso? ( O que você acha?). Ah, o local não sei onde é isso. 

Uma pessoa sozinha e um pessoal aqui, olhando alguma coisa. Dá a impressão que é uma 

ponte e um rio. Eles estão de costa e esse parece tá de frente. É uma mulher, parece. Olhando 

também alguma coisa. Estão olhando o rio. Se for um rio. Ela tá olhando para a frente. 

Olhando para a frente. Eu, quando fico olhando para a frente, fico pensando na vida. Ela tá 

pensando na vida dela. (O que poderia ser?). Não sei. Não é porque estamos pensando na vida 

que há problemas. Pode ser porque tá feliz. Preocupada com alguma coisa sem importância. 

Não sei. Ou tá ali só por estar. O lugar é bonito. (E os demais, estão pensando em quê?). 

Também um grupo de amigos, meninos, rapazes, crianças. Eles tão conversando. Agora o 

que? Não sei. Um olhando para o outro. (Por que eles estão em lugares diferentes?). Não sei. 

Ela pode tá tomando conta deles. Olhando, protegendo. (E depois?). Vão embora pra casa. 

Como uma mulher pode estar ali sozinha e eles estão aqui? Não sei. 

 

Título: Uma família. 

 

Lâmina 11 (C2) – Ai, você tá complicando! Deixa eu ver. Um lugar... Essa pessoa tá olhando 

pra alguma coisa. De novo um quarto? Não pode ser! Uma sala né? Tá olhando pra uma 

paisagem? É, tá olhando pra uma paisagem. Um jardim. (O que ele tá pensando?). Ah, tem 

tanta coisa pra pensar! O que se pode pensar num jardim? Na situação dele. (Qual é a 

situação?). Aí complica. Sei lá, uma doença, um problema grave de saúde. (que vai 

acontecer?). Ele vai tentar conviver com o problema. 

 

Título: Força. 

 

Lâmina 12 (C1) – Uma sala ou uma cozinha. Essa é uma mesa, uma cadeira. (que está 

acontecendo?). A espera de alguém. (Quem?). A família, os donos da casa. É isso. Uma casa 

vazia. 

 

Título: Uma casa vazia. 

 



 

Lâmina 13 (Em branco) – Mas tá em branco! Ai meu Deus! O que eu vejo ai? Vejo 

esperança. Vejo um dia melhor. É o que eu espero. O que mais! Que eu consiga vencer os 

meus obstáculos, que eu seja forte, mais um pouco. Que eu seja feliz lá na frente. 

 

Título: Momentos melhores virão. (Essa é minha esperança!). 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO F - Escala da Associação Brasileira de Institutos de Pesquisa de Mercado 

(ABIPEME) 
 

Sistema de Pontos Conforme Escala da Associação Brasileira de 

Institutos de Pesquisa de Mercado (ABIPEME) 

Quantidade de Itens 

Posse de itens 0 1 2 3 4 ou + 

Televisão em cores                                                                            0 1 2 3 4 

Rádio                                                                                                                                                                0 1 2 3 4 

Banheiro                                                                                                                                                          0 4 5 6 7 

Automóvel                                                                                                                                                      0 4 7 9 9 

Empregada mensalista                                                                                                                                 0 3 4 4 4 

Máquina de lavar  0 2 2 2 2 

Videocassete e/ou DVD  0 2 2 2 2 

Geladeira  0 4 4 4 4 

Freezer (aparelho independente ou parte da geladeira duplex)  0  2 2 2 2 

 
Grau de Instrução do chefe de família  

Analfabeto / Fundamental 1 Incompleto 0 

Fundamental 1 Completo / Fundamental 2 Incompleto 1 

Fundamental 2 Completo / Médio Incompleto 2 

Médio Completo / Superior Incompleto 4 

Superior Completo  8 



 

CORTES DO CRITÉRIO BRASIL  

A1 42 – 46 C1 18 – 22 

A2 35 – 41 C2 14 – 17 

B1 29 – 34 D 8 – 13 

B2 23 – 28 E 0 – 7 

 

 

 
 

 

 

 

 

ANEXO G – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Você está sendo convidada a participar da pesquisa intitulada Análise da Estrutura 

Psíquica (que corresponde à organização, a um arranjo estável e definitivo da personalidade) e 

Dinâmica do Funcionamento Psíquico (aspectos psicológicos que levam a pessoa à ação 

observável, ou seja, a agir e reagir no dia a dia), de Mulheres Envolvidas em Violência 

Doméstica. O objetivo da pesquisa é conhecer a complexidade das questões envolvidas na 

dinâmica da violência contra as mulheres. 

Para a realização desta intervenção serão utilizadas: 1) Entrevista: com perguntas 

abertas e fechadas, que possibilitará colher dados mais diretivos quanto aspectos sócio-

demográfico e a violência conjugal sofrida pelo participante da pesquisa; 2) Escala da 

Associação Brasileira de Institutos de Pesquisa de Mercado (ABIPEME): tem o objetivo de 

classificar a classe socioeconômica em que o individuo está situado; 3) Escala Diagnóstica 

Adaptativa Operacionalizada – EDAO: é aplicada por meio de entrevista e busca analisar a 

qualidade da adaptação do sujeito. Envolve aspectos afetivo-relacional, produtividade, Sócio-

Cultural e orgânico. Eles são definidos como: Afetivo-Relacional – conjunto dos sentimentos, 

atitudes e ações do sujeito em relação a si e ao semelhante; Produtividade – conjunto dos 

sentimentos, atitudes e ações do sujeito relacionado ao trabalho, estudo, ou qualquer atividade 

produtiva, seja de natureza artística, filosófica ou religiosa, considerada como atividade 

principal no período considerado; Sociocultural – conjunto dos sentimentos, atitudes e ações 

do sujeito relativo à sociedade, recursos comunitários, pressões sociais e aos valores e 



 

costumes da cultura ou ambiente que vive; e Orgânico – compreende o estado e 

funcionamento da totalidade do organismo do sujeito, bem como seus sentimentos, atitudes e 

ações em relação ao corpo; 4) Teste das Relações Objetais de Phillipson: busca analisar as 

relações objetais das participantes. O teste explora aspectos conscientes e inconscientes da 

dinâmica do aparelho psíquico humano e poderá possibilitar às participantes projetar nas 

pranchas sua realidade interna e externa, de acordo com suas relações ; 5) Teste das Pirâmides 

Coloridas de Pfister : é um teste projetivo que busca verificar a estrutura de personalidade do 

sujeito. Apoia-se nas impressões subjetivas que as cores produzem nas pessoas, destacando 

principalmente a dinâmica afetiva e indicadores relativos a habilidades cognitivas. 

A coleta de dados da pesquisa realizar-se-á na Organização não Governamental 

Promotoras Legais Populares (PROLEG), na cidade de Santo André, e seus dados serão 

resguardados e não identificados, embora pretenda-se gravar as entrevistas e o inquérito dos 

testes de personalidade para posterior transcrição.  

A sua participação nesta pesquisa poderá trazer algum desconforto, mas não riscos 

para sua saúde, mas no caso de desconforto emocional, em função das perguntas realizadas 

durante as entrevistas e testes, você poderá imediatamente interromper sua participação nesse 

estudo. No caso de eventuais danos decorrentes da pesquisa, você terá o direito de solicitar 

indenização. Cabe lembrar que esta pesquisa segue as normas aprovadas pela resolução 

466/12, para pesquisas com seres humanos. 

Quanto aos benefícios, espera-se que os resultados possam trazer contribuição para o 

desenvolvimento do conhecimento científico, bem como ações de prevenção e promoção da 

saúde de mulheres envolvidas em violência doméstica. Você tem a garantia de que os dados 

deste estudo serão publicados somente para fins acadêmicos e científicos e que será mantido o 

sigilo sobre sua identidade. 

Caso você tenha qualquer dúvida a respeito desta pesquisa, você poderá a qualquer 

momento solicitar esclarecimentos a pesquisadora sobre qualquer um dos itens descritos 

acima. Você, também, tem assegurado o direito de recusar-se a participar desta pesquisa ou 

retirar o seu consentimento, em qualquer fase da pesquisa, sem nenhuma penalização. 

Sua participação nesta pesquisa não lhe acarretará quaisquer custos, despesas ou ônus 

de nenhuma natureza. Também, não haverá quaisquer formas de ganhos, ressarcimentos e 

indenizações. Este documento será entregue em duas vias. Uma ficará com o participante e a 

outra será arquivada pela pesquisadora responsável.  

Este estudo é de responsabilidade da pesquisadora Adriana das Chagas Oliveira 

Pacheco, telefone (11) 98322-9648, mestranda no curso de Psicologia da Saúde da 



 

Universidade Metodista de São Paulo, sob orientação da Prof. Dra. Maria Geralda Viana 

Heleno, Coordenadora do Programa de Psicologia da Saúde. Em caso de dúvida a respeito 

deste estudo, você poderá, também, entrar em contato com o 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 adrianaoliveira1975@bol.com.br. 

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 – 

Campus Rudge Ramos, localizado na Rua do Sacramento, n. 230, Ed. Capa – São Bernardo 

do Campo – SP, CEP: 09640-000, telefone 4366-5814.  

Tendo em vista o estabelecido acima, eu 

___________________________________________________________, RG n° 

________________________, declaro que consinto de minha livre e espontânea vontade, em 

participar desta pesquisa.  

 

 

Santo André, _______ de ____________________ de 2014. 

 

_______________________________________________ 

Assinatura do participante da pesquisa 

 

 

_________________________________________________ 

Adriana das Chagas Oliveira Pacheco 

Psicóloga responsável pela pesquisa 

CRP 10ª/01478 

Inscrição 6ª/000519-IS 

 


