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RESUMO
O presente estudo teve como objetivo principal explorar, de entre múltiplas representações
possíveis do psiquismo, uma forma patológica de amar e ser amado na teoria do psicanalista David E.
Zimerman: vínculo tantalizante. Um vínculo de caráter inter-relacional, estabelecido por configurações
vinculares de domínio, apoderamento e sedução. Uma estrutura emocional-relacional que encerra e
cristaliza o desenvolvimento de uma relação amorosa, em que ambos os parceiros envolvidos se
encontram vinculados de forma patológica. Um vínculo que se torna “sufocante”, que causa um grande
sofrimento, um verdadeiro suplício pelo desejo ardente de um amor, que parece prestes a obter-se, mas
que escapa sempre. Um amor de forma distorcida, em que se vai renovando as esperanças desse amor,
num ciclo interminável de um casal que “tantaliza” o outro, preso a uma depressividade e
vulnerabilidade narcísica. O método utilizado foi o estudo de caso, de um sujeito do sexo masculino
em regime de internamento. Os instrumentos de avaliação incluem a Técnica Projetiva de Rorschach
(aplicada no início e no final do tratamento) e o Thematic Apperception Test (aplicado no início do
tratamento). Tendo em conta os resultados obtidos, através do material recolhido em contexto de
acompanhamento individual e dos métodos projetivos, conclui-se que houve uma aproximação ao
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conceito de vínculo tantalizante de Zimerman. No que respeita à prática clínica, esta requer um
posicionamento particular do psicólogo e deverá atender às falhas que o paciente tem ao nível do Self.

Palavras-chave: vínculo tantalizante, amor patológico, vulnerabilidade narcísica
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INTRODUÇÃO

Abordar o tema do vínculo com significado inter-relacional, torna-se relevante para
ampliação dos conhecimentos dentro do campo da Psicologia e, em especial, da Psicologia do
Desenvolvimento. A qualidade da formação de vínculos surge como componente primordial do
desenvolvimento emocional e organização psicológica. Pelo que, o vínculo não é apenas inócuo,
também pode determinar a saúde futura dos sujeitos e participar na ocorrência de patologias e
sofrimento psíquico.
Vincular-se é intrínseco ao ser humano. O ser humano está, de alguma forma, sempre
conectado com os seus semelhantes. Em determinado momento da nossa vida, o ser humano deseja
um amor, movido pelo anseio de se perpetuar e pelo instinto de preservação da própria espécie. A
procura de vínculos equivale à procura da própria vida, pelo desenvolvimento e continuidade. A
necessidade do vínculo aparece através da afirmação “não existe um eu, se não houver um outro,
o outro é necessário como fonte de conhecimento do próprio eu e introdução do novo e da diferença
(Anton, 2002, p.7). Ao longo dos tempos, inúmeros têm sido os estudos acerca do vínculo, pois
este conceito está em constante mudança. Sob diferentes perspetivas e abordagens, diversos autores
propõem olhares diferenciados sobre o vínculo. Autores como Freud, John Bowlby, Mary
Ainsworth, Melanie Klein, Bateson, Baranger, Berenstein e Puget, Ferenczi, Balint, Winnicott,
Kohut, Aulagnier, Mahler, Tustin, Pichon-Rivière, deram um significativo destaque às vicissitudes
do vínculo.
Amar é vincular-se ao ser amado. No entanto, o vínculo que une um homem e uma mulher é
extremamente complexo. É interessante notar que, presentemente, cada vez mais, se assiste à
necessidade de uma compreensão sobre as características dos sujeitos que ocupam com muita
assiduidade os espaços clínicos atuais, nomeadamente pacientes que estabelecem vínculos
precários e frágeis, com relações marcadas pela ambiguidade (Marques, 2004), por um profundo
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desassossego, presenciados de procuras contantes “de estímulos externos que apontam para um
disfarçar do sofrimento, manifestadas por pseudo-vidas, intervindo em pseudo-necessidades,
determinadas em pseudo-relações, emergidas pela complexidade em se estar só e com o seu mundo
interno” (Mesquita, 2013, p.14). Uma presença de um mal-estar vincular, mesmo estando
submetido a possíveis distorções. Considera-se, portanto, que os vínculos suportam
primordialmente a manutenção da estrutura psíquica, pois é a qualidade destes e a vinculação que
os motiva e nutre que realmente importa, e não os factos em si.
Numa pesquisa a respeito do amor patológico, pôde-se perceber uma preponderância dos
estudos psicanalíticos acerca desta temática. Contudo, foi através do trabalho do psicanalista David
E. Zimerman (1930-2014), que se baseou fundamentalmente este estudo. Partindo do constructo
teórico de Wilfred Bion (1897-1979) sobre os vínculos, o autor considera que este tem um papel
preponderante na compreensão da dimensão relacional, e no caso específico deste estudo, no tipo
de vínculo amoroso que Zimerman conceptualiza. Para o autor, as configurações vinculares
assentam fundamentalmente em quatro tipos de vínculos – amor, ódio, conhecimento e
reconhecimento – que concomitantemente consolidam todos os relacionamentos de qualquer
pessoa, tal como é, por exemplo na estruturação normal ou patológica.
O vínculo tantalizante foi descrito e desenvolvido por Zimerman na década de 2004. Da
ampla obra bibliográfica de Zimerman é no “Manual de Técnica Psicanalítica” (2004) e “Os Quatro
Vínculos: Amor, Ódio, Conhecimento e Reconhecimento” (2010), que o autor explora o tema, pelo
facto de considerar “especialmente importante na prática analítica, em certas patologias do vínculo
amoroso” (Zimerman, 2004, p. 449). Na literatura científica portuguesa existem poucos estudos ou
casos reportados que abordem especificamente este tipo de vínculo patológico. Apesar disso, cabe
aqui frisar que na prática, de grande parte dos profissionais, não se pode impugnar que tenham
observado situações semelhantes às descritas por Zimerman, no que toca a este tipo de relação e
que podem acabar na inserção de processos autodestrutivos, no qual o casal passa a viver mal, em
sofrimento, com ansiedades primitivas que interferem na relação (Anton, 2002). Assim, o presente
projeto de investigação mereceu a nossa atenção, mediante um estudo de caso.
Para Zimerman (2004, p.337), o termo tantalizante, define-se como “aquele que tantaliza,
isto é, que espicaça ou atormenta com alguma coisa que, apresentada à vista, excite o desejo de
possuí-la, frustrando-se este desejo continuamente por se manter o objeto fora de alcance, à
maneira do suplício de Tântalo”. De modo que, o vínculo tantalizante trata-se de uma “máscara”
de afeto, que se ocupa de um sofrido amor, prisioneiro de uma situação doentia, consistente com
um contínuo jogo perverso de gestos e promessas, com cíclicos términos e reaproximações que
recarregam continuadamente esse amor patológico. Um modelo de relações repetidas, de
representações narcísicas, que se torna num “entrelaçamento” intricado, pois os sujeitos sentem-se
como que “enclausurados” justamente por negar a sua dependência afetiva. Uma relação amorosa
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com características de uma situação de aprisionamento, que tende à agudização, nas mesmas
matrizes de alguma outra forma de adição. Melhor dizendo, para Zimerman (2010) estas relações
comparam-se ao “suplício imposto a Tântalo” que encontramos na Mitologia Grega, pelo processo
de “dar” e “tirar”, acrescido de uma possessão e de uma supressão do desejo do outro.
Consideramos que este estudo pode contribuir para a compreensão desta forma patológica
tão específica de amar e de ser amado, porque a partir dele procuramos analisar a forma como os
casais estabelecem um vínculo tantalizante patológico na relação, e como é que nesse processo são
reguladas as disposições vinculares. Tomando como referência o caso clínico em estudo, a história
pessoal e personalidade que o parceiro traz dessa relação.
Este estudo encontra-se organizado em duas partes: uma primeira parte constituída por um
capítulo referente à revisão da literatura efetuada e uma segunda parte constituída por quatro
capítulos relacionados com o estudo de caso realizado.
O primeiro capítulo incide sobre o estudo do vínculo, onde de modo mais breve, se faz uma
revisão do conceito e se aborda algumas ideias de autores psicanalistas, de modo a que se consiga
distinguir de outras utilizações e contextos onde este termo é utilizado. Por outro lado, dada a sua
importância para a presente investigação, é imprescindível compreender corretamente a sua
conceção sob a perspetiva do autor Wilfred Bion, sendo que é com este autor que o vínculo adquire
outra dimensão (interpessoal, intrapessoal e transpessoal). Igualmente, considerou-se pertinente
incidir sobre as noções deste autor, visto que David E. Zimerman, se apoia fundamentalmente na
sua obra científica, para a conceptualização do vínculo de amor tantalizante. De seguida, reincidese no estudo desse mesmo vínculo, no qual se elaborou mais concretamente um enquadramento
histórico do mito, uma visão mais detalhada do que é o “suplício de Tântalo”. E por último, recai
o estudo do amor tantalizante, onde de modo mais pormenorizado se aborda a origem deste
funcionamento patológico, as feições narcisistas dos sujeitos entorpecidos nesta relação, bem como
os seus tipos de formas vinculares: “domínio, apoderamento e sedução”.
O segundo capítulo cinge-se ao delinear dos objetivos e o terceiro capítulo diz respeito às
questões metodológicas, ou seja, ao tipo de estudo, à apresentação dos procedimentos de
investigação e dos instrumentos - Método Projetivo de Rorschach (Chabert 2000; 2003) e
(Traubenberg, 1970); Thematic Apperception Test (T.A.T.) (Shentoub, 1999).
O quarto capítulo abrange a apresentação dos resultados, no qual se expõe a análise do caso,
os dados resultantes da entrevista e da aplicação dos métodos projetivos aplicados e a análises
desses resultados.
Por fim, no quinto capítulo apresentam-se, respetivamente, a discussão dos resultados e as
conclusões da investigação realizada, fomentando uma reflexão crítica acerca das noções em
análise, destrinçando caminhos de investigação/intervenção psicológica.
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CAPÍTULO 1 | ENQUADRAMENTO CONCEPTUAL

1. Vínculo: uma estrutura emocional-relacional
A palavra vínculo tem a sua origem no termo latino vinculum que significa “tudo aquilo que
liga, ata ou aperta, é o nó, é o liame, é o que dá nexo e sentido às frases e à própria vida” (Anton,
2002, p.18). Do mesmo modo, provém da mesma raiz etimológica a palavra “vinco”, que se refere
a alguma forma de ligação entre partes que se unem e que são inseparáveis, embora permaneçam
delimitadas entre si (Gutierrez, Castro & Pontes, 2011).
Segundo a teoria psicanalítica, o termo vínculo é atribuído para as relações intersubjetivas,
que possuem um investimento afetivo mútuo, ou seja, para a relação mãe-bebé e todas as interrelações afetivas que o ser humano precisa para se constituir e viver (Vaz & Márcia, 2014).
Freud deixou subentendido o valor que atribuía aos vínculos afetivos (Zimerman, 2010).
Assim, em reconhecidos trabalhos, Freud (1905) evidenciou a importância das primeiras relações
entre a mãe e o bebé como modelo para futuros relacionamentos. Mais tarde, Freud (1940)
menciona a figura da mãe como sendo singular e não idêntica, consistindo como o primeiro objeto
de amor, modelo de todas as relações de amor no trajeto da vida.
Todavia, a representação dos processos de vinculação obteve uma outra importância com o
trabalho de John Bowlby (1969). Este autor contribuiu para o desenvolvimento da “Teoria do
Apego” (Attachment Theory), que postula uma compreensão da natureza da relação da criança com
a mãe. Bowlby estudou os vínculos interativos, baseando-se nos sistemas motivacionais e
comportamentais. Para o autor, a ligação da mãe-bebé alicerça o protótipo de relações futuras do
sujeito, bem como desenvolve expetativas e apreciações acerca do próprio e dos outros, suscetível
de influenciar a competência social e o desenvolvimento emocional durante toda a sua vida. Por
conseguinte, esta situação com a figura de vinculação (a pessoa mais próxima do bebé) é
estruturada em modelos internos dinâmicos, que são reproduções generalizadas do Self, das figuras
de vinculação e das relações (Pacheco, Costa & Figueiredo, 2003).
Por sua vez, Winnicott (1975, p. 153) refere que o “percursor do espelho é o rosto da mãe”,
ou seja, é preciso o olhar da mãe para que o recém-nascido se veja refletido no seu olhar. Segundo
Winnicott (1990) num período inicial, o bebé é de uma dependência absoluta e para progredir nessa
fase necessita de uma mãe suficientemente boa. Por isso, para obter a capacidade de estar só, a
criança necessita de ter incorporado na sua imaginação o objeto ou a pessoa amada como ego
auxiliar, neste caso a mãe. Quando ocorrem falhas no cuidado materno, descerra-se contingências
de esse bebé “não vir a existir” ou a estrutura do seu ego ser atribuída como frágil (Pokorski &
Pokorski, 2013).
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Também Melanie Klein, através da descrição do caso do menino Dick (1930), persiste na
importância do vínculo (Zimerman, 2010). Percursora dos conceitos de Bowlby, e outros que
surgem posteriormente, classifica o vínculo como elos de ligação entre mãe e a criança
(Hinshelwood,1992). Para Klein as relações do bebé com a mãe são muito mais que, apenas, uma
satisfação de necessidades fisiológicas. Assim, persevera a importância da maternidade e das trocas
interpessoais precoces, uma vez que a prematuridade e a qualidade da relação corporal da criança
com a mãe são a primeira manifestação da aptidão para se relacionar e vincular. Neste sentido, esta
situação precoce em direção ao objeto de amor é igualmente uma defesa. Apesar disso, bemsucedida, em oposição a uma ansiedade persecutória (Klein & Rivière, 1937).
Contudo, coube a Bion o mérito de ter ampliado e aprofundado a importância das múltiplas
formas de como os vínculos se apresentam nas relações humanas e de como elas se combinam
entre si, determinando as inúmeras e variadas formas de configurações vinculares. Então, é através
do seu livro “Learning from Experience” (1962), que o vínculo ganha outra dimensão, ao estender
o seu conceito “a qualquer função ou órgão que, desde a condição de bebê, esteja encarregado de
vincular objetos, sentimentos e ideias, uns aos outros” (Zimerman, 1999, p. 164). Para o autor,
“vínculo é um estado emocional que relaciona continente e conteúdo com características de L, H
ou K e com uma natureza comensal, simbiótica ou parasitária” (Dias, 1992, p. 86). Desta forma,
Bion sugere uma estrutura emocional para o conceito de vínculo, incutindo a noção de que é o
vínculo interno que regula muitos dos aspetos externos:

Para Bion, o vínculo configura uma estrutura dinâmica, em movimento contínuo, acionada por motivações
psicológicas, originando uma determinada conduta, que tende a repetir-se tanto na relação interna como na
relação externa com o objeto. Podemos, então, conceber dois campos psicológicos nos quais o vínculo se
expressa: o interno e o externo (Oliveira, 2000, p.164).

Por conseguinte, Bion (1962) considera que uma relação emocional (um vínculo) surge
quando existe uma ligação entre duas pessoas ou entre uma pessoa e um objeto. Assim, as
experiências emocionais não podem existir sem ser na relação entre duas pessoas. Para o autor a
organização dos vínculos tem a forma de rede, tal como se apresentam de forma combinada, no
qual distintas partes se reúnem nessa base de funcionamento único. De modo que, o conceito de
vínculo requer as seguintes características: “(1) são elos de ligação que unem duas ou mais pessoas
ou duas ou mais partes de uma mesma pessoa; (2) são sempre elos de natureza emocional; (3) são
imanentes (isto é, são inatos, existem sempre como essenciais em um dado indivíduo e são
inseparáveis dele); (4) comportam-se como uma estrutura (vários elementos em combinações
variáveis); (5) são polissémicos (permitem vários significados); (6) comumente atingem as
dimensões inter, intra e transpessoal; (7) um vínculo estável exige a condição de o sujeito poder
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pensar as experiências emocionais na ausência do outro; (8) os vínculos são potencialmente
transformáveis; (9) devem ser compreendidos por meio do modelo da inter-relação continenteconteúdo” (Zimerman, 2004, p.398).
Através de Bion é possível deduzir que haja na mente uma função vinculadora que dê sentido
e significado às experiências emocionais, isto é, que se organizam numa estrutura e, este, concebe
um conjunto de partes dependentes uma das outras, no qual um deles domina e é dominado pelos
outros, logo existe uma ligação entre todos os elementos, os vínculos são inerentes ao sujeito.
Assim, as interpretações das emoções são o núcleo da questão e o desenvolvimento da
personalidade depende do pensar sobre as emoções, que são as que vinculam as relações. Daqui,
podemos depreender que esta compreensão da vinculação, permite reconhecer que o vínculo físico
e emocional unificado são os pilares de onde assentam as bases para um desenvolvimento, em
conformidade com as capacidades inatas do indivíduo (Bleichmar & Bleichmar,1992).
Neste sentido, sendo que as emoções vinculam as relações íntimas, o autor sugere descrever
três vínculos inerentes à relação e que reúnem todas as condições emocionais possíveis. Estes são
os vínculos amor (L de love), ódio (H de hate), conhecimento (K de knowledge) e os respetivos
negativos (representados por –L, –H e –K). De acordo com Bion (1962), L, H e K dependem
sobretudo da capacidade rêverie da mãe. Com tal característica, o desenvolvimento da
personalidade obedecerá à possibilidade que o bebé tem de estabelecer vínculos de amor, ódio e
conhecimento com os objetos e consigo próprio (Delgado, 2006).
O termo rêverie significa sonho, e segundo Zimerman (1999) representa a condição pela qual
a mãe é capaz de captar o que se passa com o seu filho, que por sua vez é muito mais através de
um estado de sonho e intuição, do que propriamente através dos órgãos dos sentidos. Uma mãe
que “exerce uma função vicariante, uma função de ser tudo para a criança, a fim de que ela
sobreviva” (Ocariz, 2002, p.22). A mãe rêverie é aquela que consegue acolher, conter, em fazer
repercutir com o que é projetado dentro dela, dando sentido aos elementos beta (maciçamente
projetados) e desenvolvendo elementos alfa (nomeados e significados) (Fochesatto, 2013).
Segundo Zimerman (1995), ao explicar a “Teoria do Pensamento” de Bion, esclarece que a
função alfa acontece quando o ódio (consequente de frustração) não ultrapassa a capacidade do
ego, deliberando a saudável formação do pensamento e incorporação das sensações oriundas dos
órgãos dos sentidos, com as respetivas emoções. Deste modo, se essa aquisição for possível, a
criança irá investir a função K da mãe (cria-se a via para o conhecimento). Todavia, se a capacidade
de rêverie da mãe não for suficiente para conter a angústia do filho (se não se desenvolver uma
relação continente-conteúdo significativa), o ódio poderá tornar-se excessivo, transformando-se
em elementos não integrados, ou elementos beta (experiências sensoriais primitivas e caóticas que
não puderam ser pensadas), que encontram uma saída por meio do alívio imediato da descarga,
que é feito através da agitação motora ou somatizações, mas que sempre utiliza a identificação
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projetiva como mecanismo (Fochesatto, 2013). Neste caso, o bebé vai entrar num ciclo vicioso de
projeções de elementos, que por sua vez vão procriando mais angústias e ódio, dando princípio à
formação de um vínculo –K. O recurso cada vez mais intenso à identificação projetiva acaba por
provocar um esvaziamento gradual das capacidades do ego: perceber, pensar e conhecer
(Zimerman, 1995). Assim, em virtude deste vínculo, o afeto é elaborado pela relação objetal, quer
através da sua ampliação afetiva, quer por interrupções e deformações nesta relação (Coimbra de
Matos, 2012).
O vínculo K é aquele vínculo, através do qual o sujeito procura conhecer um objeto, que se
presta a ser conhecido ou procura conhecer a verdade sobre si próprio. Para Bion (1962) a procura
da verdade é uma das primordiais forças impulsivas. Contudo, este processo da procura da verdade
pode ser doloroso, gerando uma tendência para evitar o sofrimento que acompanha a necessidade
de conhecimento, a menos que esta verdade original seja alterada de forma a poder ser tolerada:

O vínculo do conhecimento o qual está diretamente ligado à aceitação, ou não, das verdades, particularmente
as penosas, tanto as externas, como também as internas, e que dizem respeito mais diretamente aos problemas
da autoestima dos indivíduos (Zimerman,1999, p.164).

Desta maneira, pode-se dizer que –K pode constituir uma forma de evitar a dor associada às
verdades intoleráveis, conduzindo a uma não verdade ou à mentira. Quando o ego não quer
conhecer a verdade, constrói uma estrutura falsa, substituindo a função K “pela omnipotência e
pela omnisciência arrogante, uma curiosidade intrusiva e sádica, uma estupidificação da
inteligência, e pela formação de um superego que cria e impõe aos outros a sua própria moral e
ética – ataques contra a busca da verdade” (Zimerman, 1995, p. 113).
Relativamente ao vínculo do amor, este também se manifesta como uma possível oposição
(-L) à emoção do amor (L). Bion (1962) postulou que “menos amor” (- L) não é o mesmo que
sentir ódio e, muito menos, sentir “menos ódio” (- H) significa amor. Um exemplo de um vínculo
– L seria o caso de uma mãe que ama intensamente o filho, mas concretiza esse amor de uma forma
simbiótica, possessiva e sufocante, de forma que, embora sem ódio, esse amor é, então, prejudicial,
ao impossibilitar a criança ao processo de separação e individuação. É, assim, a partir da formação
deste vínculo, que os indivíduos se apresentam perante as relações com os objetos e com as relações
objetais (que estão internalizadas), e com todas as pessoas com quem convive mais intimamente
(sempre tendo em conta que os vínculos interpessoais, em grande parte, reproduzem os
intrapessoais). Consequentemente, é a partir da maneira como o sujeito ama e é amado, que
determina as complexas composições vinculares amorosas (Zimerman,1999).
Nos mesmos moldes do vínculo do amor (L), encontra-se o vínculo do ódio (H), no sentido
de que é qualidade dos cuidados maternos que determinará, por um lado a veemência dos
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sentimentos de ódio na criança, e por outro a sua capacidade de tolerar frustrações. As falhas
maternas, quando graves, promovem a constituição de “vazios” no psiquismo, e o ódio em excesso
poderá originar partes psicóticas da personalidade, pois dificulta o desenvolvimento da função do
pensar e da formação de símbolos (Bion,1962).
Todavia, a partir da teoria de Bion dos três vínculos (K, L, H), Zimerman (2010) sugere
acrescentar um quarto vínculo: o vínculo do reconhecimento. Na sua perspetiva todos eles
interagem reciprocamente entre si, e considera-os tanto como sadios, como patológicos. Embora
não conste na terminologia psicanalítica, o autor acredita que a sua compreensão é de extrema
importância, pelo facto de que, durante a vida, qualquer indivíduo vive continuadamente em
interação, necessitando de obter, de alguma forma, o reconhecimento:

Vimos que a conceção de vínculo considera as ligações entre as diferentes partes intrapsíquicas, as quais,
interagindo entre si, tanto podem estar em harmonia, como também elas podem estar em estado de
dissociação, contradição, oposição, ou até de uma franca beligerância. Partindo daí, é fácil depreender a
importância de o indivíduo reconhecer (voltar a conhecer) aquilo que já preexiste dentro dele (Zimerman,
1996, p. 166).

O vínculo do reconhecimento dá-se em três dimensões: (1) reconhecimento de si mesmo
(voltar a conhecer aquilo que já preexiste dentro dele); (2) o reconhecimento do outro (como sendo
uma pessoa autónoma e diferente dele); (3) ser reconhecido aos outros (como uma demonstração
de capacidade de gratidão). Em relação ao reconhecimento de si mesmo, este aparece quando o
bebê principia a distinção entre eu e não-eu, na etapa narcísica. Mas quando não há a diferenciação,
pode deixar traços na vida do sujeito, nomeadamente a não distinção entre o outro diferente de si
mesmo, ou esse reconhecimento do outro pode ficar com uma deformação na perceção dos objetos
(que são assinaladas na identificação projetiva), que são projetadas dentro do outro as lembranças
da infância (com os primeiros objetos) e que ocupam o psiquismo de quem projeta. Por outro lado,
o ser reconhecido aos outros, refere-se à superação da etapa mais primitiva, referenciada por
Melanie Klein, a passagem da posição esquizoparanóide à depressiva. O terceiro e último vínculo,
ser reconhecido pelos outros, expressa a representação do investimento do outro, isto é, de ser
visto, nomeado, amado, diferenciado pelos outros (Zimerman, 2004).
Para o autor não é possível criar qualquer relação humana em que não esteja presente a
necessidade de um mútuo reconhecimento. De modo que, é nomeadamente através desse
reconhecimento que há a possibilidade de uma estrutura de personalidade e a manutenção da
autoestima. Também Pio-Abreu (2001, p.80) confirma este facto, ao afirmar “que quem nunca
estabeleceu vínculos com outros, quem não conhece os outros como pessoas, também não se
reconhece como projeto futuro”. Por isso, o que enferma a pessoa não é o amor, mas a falta ou a
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falha no reconhecimento. Para o autor são as formas psicopatológicas, que incluem as questões de
“autoestima, de sentimento de identidade e o da relação com a realidade exterior”; “que ocasionam
a falência desse tipo de necessidade do sujeito em ser reconhecido” (Zimerman, 2010, p. 212).

2. Vínculo Tantalizante: um labirinto amoroso de funcionamento patológico

O termo tantalizante é pouco conhecido, mas é escolhido pelo autor para esta forma mais
específica de patologia de relação amorosa, porque se inspira no “suplício de Tântalo” que
encontramos na Mitologia Grega, na qual a personagem deu o nome e sentido a este tipo de vínculo:
Tântalo. Desta forma, torna-se pertinente esclarecer as raízes do princípio conceptual do autor, que
alude ao enredo de um amor tão difícil de encontrar saída.

2.1 O Mito do Suplício de Tântalo: “Tão perto e ainda assim, tão longe”
O nome Tântalo (em grego: Τάνταλος) tem a sua origem no termo tela, que significa
“suportar, sofrer”. Para Platão, Tântalo (ταλάντατος) deriva de “o mais provado, o mais infeliz”
(Coríntios 15: 19).
Várias são as versões que se contam da personagem1 e do mito. Extremamente rico e muito
prezado pelos deuses, era convidado para todos os banquetes no Olimpo, nos quais partilhavam
com ele o divino néctar e a ambrósia (alimentos divinos que distinguiam aqueles que o ingerissem
com o poder da imortalidade), tornando-se no único mortal admitido à mesa dos olímpicos
(Brandão, 1986). Genericamente, na versão de alguns autores, Tântalo não satisfeito por ser o
predileto entre os deuses e ao ambicionar transmutar-se num “deus”, ousa roubar os manjares
divinos do Olimpo, partilhando com os mortais o alimento e os demais segredos dos deuses que
foram falados na sua presença durante os banquetes, sofrendo o castigo de contemplar a ruína do

1

Segundo a mitologia grega, Tântalo era filho de Zeus e da ninfa Pluto. Rei da Frigia (ou da Lídia), sobre o monte
Sípilo, era casado com Díone, mas segundo outras versões a sua esposa era Eurianassa (Hacquard, 1996).
Pertencendo à linhagem de Giges, era pai de Pélops e Níobe, avô de Atreu e bisavô de Agamémnon. Contudo,
segundo outras versões, Tântalo era filho de um deus associado à montanha com o mesmo nome, o Rei Tmolo da
Lídia (Jesus, 2009).
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seu reino e morrer às próprias mãos de Zeus (Jesus, 2009). Para outros autores, Tântalo tinha
recebido de Zeus, na sua infância, um cão mágico em ouro. Quando Zeus quis reaver o animal,
Tântalo assegurou, sob juramento, que nunca o tinha tido à sua guarda. O rei dos deuses puniu-o
pela dupla falta, cobiça e perjúrio (Hacquard, 1996).
As tradições variam no que concerne à sua morte, mas foi a pena propriamente dita, que
tornou Tântalo tão célebre na mitologia, uma punição terrível, reservada aos crimes sem expiação
(Pouzadoux, 2001), o referido “suplício de Tântalo” que é descrito na grande obra lírica de
Homero, a “Odisseia”.
Certo dia, Tântalo convidou os deuses do Olimpo para um banquete no monte Sípilo. Ao
organizar tal festividade, desejando experimentar a clarividência dos imortais, com o fim de ver se
eles eram capazes de identificar a carne humana, teria oferecido à sua mesa o seu próprio filho
Pélops, preparado num guisado. Todavia, não restou muito tempo para que os deuses presentes
tomassem conhecimento da natureza brutal de tal manjar. Repugnados ao reconhecerem que o que
comiam não era um animal, recusaram tal oferta. Exceto a deusa Deméter que comeu o ombro
esquerdo da vítima. Sob as ordens de Zeus, Hermes juntou e cozinhou todos os membros de Pélops
e com a colaboração de uma certa magia ressuscitou-o (Graves, 1990). Assim, conseguiram trazer
Pélops de volta à vida, mas o rapaz guardou para sempre um vestígio desse banquete fatal: “o
ombro devorado foi substituído por um pedaço de marfim” (Pouzadoux,2001, p.27). Com efeito,
Zeus pune-o, por este sacrilégio, atirando-o para o Tártaro (o profundo abismo de Hades) e ao mais
refinado dos suplícios: com uma fome e uma sede eternas. Num vale mergulhado por água fria até
aos ombros, com uma árvore carregada de frutos em cima dele, Tântalo não conseguia humedecer
os lábios, nem chegar ao ramo carregado de frutos que roçava sob a sua cabeça (Brandão, 1986).
As tentativas de Tântalo para beber água ou para comer eram ineficazes. Sempre que se debruçava
para beber água ela desaparecia ou quando tentava manter a água sobre as suas mãos ela escorialhe entre os dedos. Sob a robustez do vento, perpetuamente os ramos erguiam-se quando este
estendia a mão numa tentativa de se aproximar deles. Por conseguinte, o mito do suplício de
Tântalo revela o sofrimento daquele que deseja algo aparentemente próximo, porém inalcançável.
A mitologia foi criada por povos primitivos com o intuito de explicar o mundo físico e as
relações humanas. “O mito é uma realidade cultural extremamente complexa, que pode ser
abordada e interpretada através de perspetivas múltiplas e complementares.” (Eliade, 1972, p. 9).
Em diversos momentos, muitos autores psicanalistas utilizaram-se da mitologia grega para a
construção de conceitos e tentativas de explicação do psiquismo humano, como o Complexo de
Édipo (Freud) e os Arquétipos (Jung). Para alguns autores, como Gutfreind (2010), o mito
compreende-se como um potencial conto para o contacto com os mais profundos afetos, vínculos
e identificações, mencionando que Freud e psicanalistas contemporâneos atribuem às narrativas
uma função organizadora do psiquismo, do mesmo modo que Bion (1957) ao referir que o mito
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oferece uma representação da estrutura mental do indivíduo, sujeita às vicissitudes que se
associam, não só à eventualidade de reparação, mas à possibilidade de crescimento infinito,
figurando um universo psíquico em desenvolvimento.
Portanto, da mesma forma, Zimerman recorreu à origem, a referências e metáforas
mitológicas gregas, tanto para abordar e explicar as características do que ele observava no
presente, tal como para preencher conceções teóricas, para além do que parecia formalizado
conceptualmente (Winograd & Mendes, 2012). Com efeito, o mito do suplício de Tântalo reflete
uma análoga comparação com o vínculo patológico entre duas pessoas, que se caracteriza por uma
relação, em que um dos pares (sedutor), ao jurar uma vindoura “felicidade paradisíaca”, assegura
no outro (seduzido) uma posse que o avassala a um verídico suplício, “na base de um “dá” (que
carrega as pilhas da esperança) seguido de um “tira” (submerge a vítima num profundo e doloroso
desamparo), situação essa que, às vezes, numa repetição cíclica, se pode prolongar pela vida
inteira” (Zimerman, 2004, p.260). Assim, sedentos de amor, não conseguem libertar-se do jogo
torturador que vivem com o seu parceiro, sob um disfarce de um “grande amor”.

2.2 Uma Escolha Patológica do Objeto de Amor: Vínculo Tantalizante

O vínculo tantalizante trata-se de uma patologia vincular narcisista e de caráter interrelacional, que se evidencia pela semelhança do labirinto dessa forma de amar e ser amado. Na
verdade, são relações pautadas pela repercussão de um ciclo interminável (Steiner, 1993),
encadeadas de separações e reaproximações, recarregadas de desilusões de um casal que tantaliza
o outro. O início destas relações consagra-se e apoia-se, fundamentalmente, num compromisso
baseado em encantamentos e promessas, embora ilusórias (Bollas, 1997), nas quais os sujeitos são
bons amantes, cuidadores, protetores e deslumbrantes, que seduzem o outro. Vivendo um começo
repleto de felicidade, criando sonhos e comprometimentos, acreditando serem amados, mas numa
forma tão distorcida que velozmente se deteriora. O que caracteriza este tipo de relações, como
referido anteriormente, é o continuado jogo de gestos e promessas de um “dar” (que indica uma
nova crença na relação), seguido de um “retirar” (que vai desmoronar a aparente realimentação).
Isto é, através do processo de dar (às custas de preces, juras de amor e veneração) e tirar, acrescido
de uma possessão e de uma supressão da vontade do outro (Joseph, 1985). Muitas vezes, estes tipos
de relações podem perdurar no tempo. São, portanto, relações duradouras que tornam a separação
muito difícil, em que o casal não se consegue “desenlaçar”, enquanto se renovam as esperanças.
Estas resultam em deceções e desencantos consecutivos, em que o domínio e o poder são exercidos
tanto de forma psicológica como física, em que o casal se encontra preso a uma depressividade e
vulnerabilidade narcísica (Zimerman, 2010). O que deve ficar esclarecido, é que a patologia
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vincular tantalizante, apenas se fundamenta nos casos em que visivelmente predomina um círculo
vicioso de relações dependentes e enclausuradas, por sintomas que tendem a se tornar crónicos,
porque o que está realmente doente é a relação.
Estamos a falar de relações que têm como ponto de intersecção comum a organização
vincular de “domínio, apoderamento e sedução”, que se efluem simultaneamente, isto é: “ora
predominando um deles, ora se confundindo e complementando entre si.” (Zimerman, 2004,
p.338). São relações disfarçadas, na qual o sujeito se coloca numa posição de ideal do eu (Bergeret,
2000), ao apropriar-se de um domínio e de uma sedução para com o objeto, na qual, este, vai
acreditar profundamente num amor eterno. Mas que, em tempo algum, lhe será devolvido, uma
vez que o narcísico não tem a possibilidade de amar verdadeiramente, pois foi isso que vivenciou
na sua infância, a desafeição, a privação e a inaptidão de se amar. Para Winnicott (1975), não sendo
integrada na sua organização uma imagem equilibrada como objetos totais (como bom e mau), o
sujeito acaba por ficar prejudicado no seu sentimento de ser, na constituição de um si e de um
reconhecimento como tal.
Por conseguinte, primordialmente de origem nas primeiras experiências, este vínculo
patológico adquire as suas raízes na relação com os primeiros objetos de amor, quando pais
reproduzem na relação com a criança particularidades tantalizantes, de forma análoga ao “suplício
imposto a Tântalo”, num processo de “dar” e “tirar”:

Na situação mencionada, de pais obsessivos que exerceram sobre os filhos pequenos uma sedução de tipo
tantalizante, isto significa que eles tanto lhes davam carinho, proteção e elogios, quanto também impunham
rígidas condições e suplícios, como a de que as crianças devessem pensar, desejar, sentir, valorar e agir
estritamente de acordo com eles, pais (ou, pelo menos, com um deles, o dominador), sob pena de castigos
severos, às vezes físicos, ou de um corte na comunicação verbal, ameaça de expulsão de casa, etc. Outras
vezes, o suplício é praticado com castigos mais dissimulados, sabotando, obstaculizando ou desqualificando
qualquer iniciativa do filho que não estivesse de acordo com o pai, ou mãe, dominador(a) ou que não tivesse
provindo da iniciativa deles (Zimerman, 2010, p. 67).

Um suplício que discorre por detrás de uma presença de um sentimento de falhas vivenciadas
aquando ainda era criança, e que, de certo modo, a qualidade, desta, determina preponderantemente
a escolha e a relação com o objeto amoroso. Desta forma, a tónica destas relações é colocada na
forma como a criança vivenciou os principais objetos, como foram internalizados e vivenciados ao
mesmo tempo, “como imagens e representações internas deles perduram nas vidas inconscientes
dos adultos” (Mcwilliams, 2005, p. 54). Segundo Zimerman (2004), tais representações ficam
inscritas na mente do sujeito sob uma forma de “peça teatral no psiquismo”, como um determinado
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“script”, que de forma patológica vão sendo repetidas e representadas sempre com mesma
essência, mas com atores externos diferentes. Os relacionamentos amorosos de tipo tantalizante,
são, assim, relações que podem ser comparáveis às relações precoces, devido ao “espelho
deformador” dos objetos primários, que não lhe reconheciam as suas características de criança
muito sensível. Quando um objeto primário, que nunca foi capaz de dar um amor suficiente
(Malpique, 1993), de características tantalizantes, e que desqualifica os esforços do filho, este,
pode crescer reprimido e esconder alguns dos seus traços. Devido aos ataques desses objetos (que
são vistos como fonte de sofrimento), estes, podem remeter o filho para uma falha narcísica, em
que a pessoa tem de mostrar algo de diferente daquilo que sente, para poder defender-se daquilo a
que foi remetido na relação inicial com os seus primeiros objetos de amor: “uma representação de
uma criancinha mendigando para a mãe tantalizante provas de que é amada pela mãe, que não vai
ficar repudiada, desamada, desamparada e abandonada em uma solidão para sempre” (Zimerman,
2004, p.338). Devido a isso, podemos pensar, na instauração de um falso Self, que funciona como
instância maternal substitutiva, protetora de um Self autêntico que tem de ser preservado das
agressões de um meio não suficientemente bom (Farate, 2003).
Destarte, estas relações “são vividas e jogadas a dois” (Bergeret, 2000, p. 139). Ambos os
parceiros (tantalizado e/ou tantalizador) se “completam”, porque um e outro foram vítimas de uma
demarcação perversa e repetida. Seja para o tantalizado, porque o seu núcleo do ego se fixou numa
representação de um triângulo sadomasoquista (centralizado numa dor e num ódio), que irá
funcionar como uma atração irresistível, isto é, que o “obriga” a repetir a mesma experiência
emocional frustrada (numa tentativa de preencher o vazio que se formou desde criança). Seja para
o tantalizante, um sujeito esmorecido e assustado, que nele ocupa uma “parte oculta do seu
psiquismo”, como forma de se desviar, tanto de um receio de uma “dependência má”, como de
uma rejeição, que proeminou na sua infância, construindo, um “escudo protetor”, uma “falsa
fortificação”, consolidada em “fetiches substitutos” e, especialmente, com uma facilidade para
conquistas amorosas, apesar de serem superficiais (Zimerman, 2004). Melhor dizendo, são relações
em que somente se pretende a manutenção de uma imagem utópica do próprio através do outro
(Mcwilliams, 2005), assente numa ligação em que só se pretende preencher as falhas e as
fragilidades sentidas ao nível do Self.

O que importa destacar é que os filhos, educados nessa atmosfera emocional, tornam-se fortes candidatos a
se identificarem tanto com o agressor (por exemplo, o pai) quanto com a vítima (por exemplo, com a mãe),
ou com ela própria, criança, vítima de suplícios, assim reproduzindo na vida adulta relações amorosas com
configurações análogas ao do modelo que os pais tiveram entre si e com ela, a criança (Zimerman, 2004,
p.337).
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Deste modo, a representação da “peça teatral” inscrita na mente, pode ocorrer com tanta
intensidade e precisão de enredo, que exerce um processo de “íman” para o sujeito, “colorindo com
as mesmas cores emocionais”, as futuras experiências afetivas (Zimerman, 2010). Mas o objeto
amoroso desempenha uma função que é mais do que a de “colorir” o Self, é a de proporcionar a
sua contenção: “é como se o objeto estivesse lá para colmatar a falha deixada pela relação com o
objeto primário, está lá para cumprir a função e não para uma relação de troca madura e de
reciprocidade” (Mesquita, 2013, p.165). Segundo Kohut (1971) a base de uma estrutura psíquica
estável, encontra-se através da criação de vínculos interpessoais seguros, que estabelecem uma
autoestima segura e o suporte nas relações posteriores. Mas quando a autoestima está diminuída e
a representação do Self é frágil, estes relacionamentos rapidamente se “despedaçam”, devido à
desilusão e ao confronto com o ideal do eu falhar (Khan, 1984).
O que realmente importa para estes sujeitos narcísicos é unicamente a conquista do objeto
pela sedução, pois a maior insígnia do narciso é o encantamento no outro (Zimerman, 2010).
Coimbra de Matos (2012, p.154) refere que “no investimento segundo um modo narcísico do
objeto, a relação é profundamente egoísta; tudo aquilo que o indivíduo faz pelo objeto é na intenção
de receber”. Assim, com severas complexidades em amar verdadeiramente, procuram apenas, no
outro, a exteriorização do impulso sexual (Manzano & Espaza, 2008). Ao adotarem jogos de
atração (com uma sinuosidade infantil), sustentam o objeto através de uma ilusória promessa de
satisfação, que nomeadamente são conduzidas sob o ponto de vista sexual, mas que não implicam,
de forma alguma, proximidade, revelando assim uma sexualidade operatória (Mesquita, 2013).

No plano erótico, essa sedução consiste no facto de que o corpo de um encontra a ressonância, um eco no
corpo do outro, como estivesse havendo um reencontro com uma primitiva fusão do corpo do bebe com o da
mãe. Isso pode remeter à época em que a criança fazia uma colusão da criança com um dos progenitores, pai
ou mãe, enquanto o outro ficava excluído (Zimerman, 2004, p. 337).

O sedutor representa um papel de um “duplo” (Zimerman, 2010), como um alter-ego
seduzido. Digamos, este atua com os desejos do próprio seduzido, indagando um autodomínio e
uma possessão pelo objeto, para que este possa manusear a seu favor as suas faltas narcísicas,
sempre em espelho sedutor (Mesquita, 2013). Um investimento que visa um ganho narcísico
(Coimbra de Matos, 2012). Este ao colocar em prática a sua estratégia narcisista, provoca no
seduzido um estado de deslumbramento que é irresistível ao sujeito enfeitiçado e encegueirado
pela sua própria imagem, espelhada no outro (Zimerman, 2004). Nas formas patológicas, o sedutor
pode adquirir os mais diversos meios para subjugar o amor do outro:
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Nos casos em que a configuração vincular do par sedutor-seduzido esteja alicerçada em bases
predominantemente narcisísticas, o personagem no papel de seduzido colocará o sedutor-tantalizante no lugar
de seu ideal de ego, o qual, por definição, implica em uma demanda de expectativas grandiosas, por isso
passando a agir como um objeto interno insaciável, devorador, que exerce um efeito de sucção e de
consequente vácuo, com permanentes incertezas e sobressaltos, prisioneiros do telefone, à espera de um
chamado do amado, que teima em não chamar, tudo isso exaurindo todas as energias do sujeito seduzido
(Zimerman, 2004, p.338).

O objeto idealizado é geralmente uma pessoa que se deixar dominar e que o “alimenta” pela
contemplação e anseio ao narcísico. São, como Mcwilliams (2005, p.54) refere “objetos-do-self
que nutrem um sentido de identidade e amor próprio através da afirmação e aprovação”. Mas, uma
vez alcançado o êxito, o desejo para com o objeto desaparece, e o sujeito tanto pode procurar novas
relações que se tornam passageiras, como pode manter uma relação de longa duração doentia.
Tanto pode desprezar e abandonar a vítima seduzida para imediatamente sair à caça de outra conquista – caso
típico dos don-juans –, como também é frequente a manutenção de um vínculo com características doentias
que conduzem a pessoa seduzida para a doença, para um entorpecimento que pode se tornar crónico e, muitas
vezes, até incurável (Zimerman, 2004, p.336).

É um tipo de vínculo amoroso que se forma pelo símbolo do abandono, numa relação em que
os parceiros se complementam, do tipo abandonante-abandonado (Zimerman, 2010). Uma relação
a dois, “que se trata de ser amado pelo outro, sem deixar de estar ao mesmo tempo separado dele
como objeto distinto, e simultaneamente "apoiando-se contra ele" (etimologia do termo
anaclitismo)” (Bergeret, 2004, p. 228). Sempre que o tantalizado e/ou tantalizante tenta a
desvinculação ao parceiro(a), é de certa forma incapaz de se separar, uma vez que “deve apenas
permitir-se a existir enquanto continuidade do próprio (Symington, 2006), o que falta ao próprio
para se sentir um todo” (Mesquita, 2013, p. 180). Para estes, “a perda do objeto é acompanhada de
uma dor dificilmente reparável, pois o individuo duo perde (com ele) uma parte de si próprio; é
uma dor propriamente dita, pois o sujeito é como que amputado” (Coimbra de Matos, 2012, p.155).
É, portanto, uma relação que se vai mantendo pela dependência de ambos, embora seja negada
pelo casal (Mancia, 1990). Uma condição disto, no ser humano, “configura-se na clássica equação
“ter é igual a ser” e vice-versa, de modo que a melhor forma de ter aquilo ou aquele(a) de que se
necessita e deseja é a de possuí-lo(a) e ter poder sobre ele(a)” (Zimerman, 2004, p.336). Todavia,
são sempre objetos frustrantes, que se dececionam e fazem uma incursão ao bem-estar narcísico
(Mesquita, 2013). Como Coimbra de Matos (2012, p.328) diz “interessa-lhes mais ser admirado
do que ser amado e desejado”.
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Os indivíduos “presos” a esta ligação (sob uma vulnerabilidade narcísica) organizam-se sob
uma “mutilação do espaço psíquico”, podendo adotar na relação um domínio sobre o outro e/ou a
submissão (Gear, Hill & Liendo, 1981). É um vínculo sadomasoquista, de uma relação dominadordominado, que não é estanque, mas sim concomitante, ou seja, todo o dominador tem um lado de
dominado (Zimerman, 2004). Numa relação afetiva ou amorosa da ordem da pré-genitalidade, em
que o possuidor é “completo” de presumíveis qualidades que faltam ao outro, e o possuído que se
dispõe a uma posição submissa de idólatra, muitas vezes sem anseio (Robins, 1982). Segundo a
teoria psicanalítica, o dominador é aquele que faz uso de uma possessão, sob o parceiro, que
aprisiona o desejo, a autonomia e as diferenças do outro, através de um caráter perverso
(Zimerman, 2010). Na verdade, são perversos polimorfos, de tipo infantil, porque a satisfação,
destes, é deslocada sobre um prazer preliminar, sobre uma pulsão parcial, sobre um objeto parcial
(o prazer e a tensão permanecem confundidos), pois “não existe neles a queda de tensão
correspondente à satisfação total do desejo genital” (Bergeret, 2000, p. 216).
São indivíduos que se resignam dos bens afetivos e que constroem uma relação de tirania
com o outro, que atentam à liberdade do parceiro. Ao inibirem-se da exteriorização de afetos e
emoções, por considerarem sinónimos de vulnerabilidade nas relações, utilizam o objeto para uma
exibição de uma tirania de natureza obsessivo-paranoide (Zimerman, 2004). São sujeitos que
“precisam da proximidade de outras pessoas para que estes sejam depositárias das suas tendências
sádicas renegadas” (Mcwilliams, 2005, p.302). Para Bergeret (2000, p.204) “um outro resultado,
procurado pela agressividade subjacente, é de desamparar, de dominar o objeto de maneira a tê-lo
próximo”, podendo aproximar-se, em casos extremos, a agressões físicas que consagram marcas
de domínio e da posse que exerce sobre o outro, ou seja, à apropriação sob o outro (Zimerman,
2004), São, deste modo, sujeitos com um ideal do ego patológico e dominador, que exerce uma
opressão sobre o outro (Bergeret, 2004). Para Kernberg (1995), isto ocorre quando há uma falha
na assimilação das relações objetais internalizadas - totalmente boas e totalmente más – (remetendo
à idealização primitiva), que não permite a ambivalência e que é destruída pelo aparecimento da
agressão no relacionamento, de maneira que é uma idealização quebradiça e insuficiente, que não
proporciona o surgimento do reconhecimento entre parceiros.
O narcísico exerce este domínio nas relações devido ao seu objeto interno sugador, insaciável
e usurpador, criador de inseguranças e de dúvida de afeto (Mesquita, 2013). Quando, na infância,
os seus objetos primários falharam, prejudicaram-no no desenvolvimento de estruturas psíquicas,
impedindo-o de conseguir preencher as suas expetativas arcaicas, ao não conseguir reduzir as
frustrações causadas pelo fracasso dos pais (Winnicott, 1975). Quando uma mãe é tantalizante, há,
aos olhos da criança uma perda de confiança e uma consequente perda do amor do objeto. Assim
sendo, quando atitudes desnarcisantes são criadas pelos pais, estes sujeitos com vulnerabilidade
narcísica experimentam um “sentimento de vergonha e inveja” (Mcwilliams, 2005, p.203), uma
vez que se sentem vítimas da desobediência do poder dos pais quando, estes, eram submissos, e
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devido a isso nas relações amorosas adultas, quando algum episódio despoleta esse sentimento,
têm propensão para, segundo Freud (1920, cit. por Mesquita, 2013) metamorfosear o passivo (o
que sofreram na relação com o objeto inicial) em ativo (uma resposta agressiva, aplicando no outro
as feridas narcísicas que o próprio teme sofrer) (Kohut, 1972, cit. por Mesquita, 2013).
Quando as ansiedades infantis não foram assimiladas e o sujeito narcísico não consegue
alcançar a posição depressiva, “esconde-se” na inveja, de modo a que consiga proteger o seu ego
frágil contra as ansiedades mal estruturadas causadas pelos objetos, encerrando-se numa
necessidade de sentir uma sensação de controlo (Mcwilliams, 2005), pela omnipotência,
omnipresença, prepotência, que surgem no “ato do fazer” (Zimerman, 2010). A escola Kleiniana,
partindo da postulação de instinto de morte de Freud, diz-nos que no narcisismo patológico as
pulsões destrutivas fixam-se na omnipotência do Self (Mancia, 1990). Quando o “Self é idealizado,
os outros são desvalorizados e vive -versa” (Mcwilliams, 2005, p.204). Um “Self grandioso”, no
qual o sujeito demanda “objetos do Self especulares” que lhe conferem um sentimento de
plenitude, que se transformará numa supositícia autoestima e autoconfiança (Kohut,1971). Estes,
segundo Bion (1967) representam a parte psicótica da personalidade assinalada pela inveja
desmedida, intransigência às frustrações e uso desproporcionado de identificações projetivas, que
resultam de um ódio excessivo às realidades internas e externas, dando lugar à omnipotência no
lugar do pensar (Sanchéz, 2003). Portanto, este espectro narcísico, em funcionamento de falso Self,
pode também ser inerente a uma estrutura psicótica, “quando a angústia depressiva for sobretudo
evitada” (Bergeret, 2004, p.234), e principalmente se as ações tantalizantes da mãe forem
suficientemente violentas.
Posto isto, confirma-se que as qualidades das ligações de vinculação que a criança
estabeleceu, constituem um papel essencial na qualidade das relações íntimas que o indivíduo irá
desenvolver durante a sua vida (Berlin & Cassidy, 1999). Isto significa que a representação do
estilo parental não difere dos esquemas que o próprio sujeito desenvolveu e que não foi capaz de
transformar os esquemas interiorizados na mente. De modo que, o objeto de amor nas relações de
tipo tantalizante é um objeto de Self, é um prolongamento do próprio, que não é escolhido pelas
verdadeiras características e qualidades do outro, mas como um complemento do vazio das falhas
que faltam ao próprio.
O vínculo tantalizante é, como vimos, um labirinto que tem no seu centro a dependência
relacional mascarada de amor. Os sujeitos presos a este labirinto repetem, vezes sem conta, e
percorrem compulsivamente o mesmo caminho, sem, no fundo, perceberem que já o percorreram,
com atores diferentes, mas sempre com o mesmo cenário. É no fundo uma reprodução de uma
película de imagens intermináveis, que são projetadas infindavelmente, muitas vezes
acompanhadas com o mesmo fundo “musical”. Assim, pode-se dizer que estas relações são
revestidas de uma emulsão à luz de um sofrimento “asfixiante” pela privação de uma sede e de
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uma fome de amor, que simplesmente não pode ser sentido no seu pleno ser, acreditando sempre
ilusoriamente que ao ligarem-se a um outro, conseguem lidar com a sua realidade interna dolorosa
(unificando o seu Self frágil e debilitado), configurando-se, nestes, um paradoxo “complexo de
Cinderela”, que eternamente esperam o seu príncipe ou princesa encantada, portador(a) “de todas
as maravilhosas condições de perfeita beleza, sabedoria, amor, fidelidade” (Zimerman, 2004,
p.450), mas que na realidade é um verdadeiro intricado: o indivíduo necessita do outro, para gostar
de si próprio.

Quero ser amado por você e farei tudo para conseguir e perpetuar esse amor, porém quero lhe advertir que
isso deverá ser à minha moda de amar, que eu não quero perder a liberdade de continuar procurando a minha
princesa (ou o meu príncipe) encantada(o), de modo que ao mesmo tempo eu também farei de tudo para não
ser amado por você e, mais ainda, que corre o risco de passar fome e sede por um amor acenado e recusado,
e de vir a ser destruída(o) por mim (Zimerman, 2004, p.338).

CAPÍTULO 2 | OBJETIVOS

A pesquisa científica em Psicologia não pretende, apenas, uma constatação direta de
resultados, mas sim, que se circunscreva um percurso que proporcione um sentido à realidade, ou
seja, ao processo estudado. Neste sentido, o presente estudo visa explorar o conceito de vínculo
tantalizante, a partir da descrição e do estudo exaustivo de um único caso, explicando a dinâmica
e a patologia vincular considerada em contexto prático.
A partir deste pressuposto, este estudo implica a exposição do conhecimento do fenómeno
estudado, focalizado na realidade de forma contextualizada, através da análise e correlação do
material trazido pelo sujeito às sessões de acompanhamento psicológico (observação e registo do
discurso e comportamentos do sujeito) e do material resultante da aplicação do Método Projetivo
de Rorschach e Thematic Apperception Test (T.A.T.).

Deste modo, podemos considerar cinco objetivos iniciais de investigação:
I-

Analisar se o modelo de relações tantalizantes conceptualizado por David E. Zimerman
é uma adequada via para o entendimento e explicação desta forma patológica de amar;

II-

Estudar se o papel da intervenção na prática clínica que toma em consideração os
aportes de Zimerman é uma opção viável ou aplicável;
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III-

Assumir que a partir do estudo, deste caso particular, pode-se alcançar um
conhecimento mais profundo sobre esta forma específica de amar e ser amado, uma vez
que o estudo de caso possibilita uma compreensão do caso, além da pessoa específica;

IV-

Possibilitar uma reflexão crítica acerca do caso e do conceito em estudo, permitindo
uma análise do processo e da relação entre eles;

V-

Delimitar caminhos de investigação/intervenção psicológica.

CAPÍTULO 3 | METODOLOGIA

3.1 Tipo de estudo
O método usado nesta investigação é o estudo de caso. Geralmente é uma investigação
longitudinal, na qual se pretende estudar um único caso ou múltiplos, durante um determinado
período de tempo. Este tipo de estudo assenta numa “investigação empírica que investiga um
fenómeno contemporâneo dentro do contexto da vida real, especialmente quando os limites entre
o fenómeno e o contexto não estão claramente definidos” (Yin, 2001, p. 32). Ou seja, é considerado
como uma pesquisa que possibilita uma explicação sobre ligações causais de situações singulares.
O tipo de estudo de caso define-se por descritivo, uma vez que representa uma elucidação completa
de um insigne acontecimento inserido no seu contexto (Meirinhos & Ousório, 2010). Nesta
pesquisa, o investigador, que neste caso tem o duplo papel de investigador e psicólogo (estagiário),
orienta na recolha, na análise e na interpretação da informação. Os dados recolhidos são designados
por qualitativos, que são ricos em fenómenos expositivos relativamente ao participante (Bogdan &
Bilken, 1994). Este estudo, originalmente adscrevido na prática de intervenção psicológica em
contexto de consulta é, por isso, uma adaptação da prática para a investigação, por forma a reeditar
o percurso de David E. Zimerman.

3.2 Participante
O participante em estudo é Pedro (nome fictício), tem trinta e quatro anos, sexo masculino e
de nacionalidade Angolana. Pedro foi acompanhado em regime de internamento numa clínica de
saúde mental, de caráter privado, e teve intervenção psicológica em consulta individual, durante o
período de 23 de outubro de 2015 a 28 de julho de 2016.

3.3 Materiais/Instrumentos
Neste estudo tornou-se preponderante recolher o máximo de informação possível acerca do
sujeito. Entendeu-se que reunir todo o tipo de material de avaliação, informação, registo,
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comunicação, expressão do participante seria fundamental para a construção da exposição do caso
em estudo e temática em questão.

3.3.1 Entrevista não-diretiva
Com o objetivo de avaliar e recolher a informação, recorreu-se à técnica de entrevista nãodiretiva nas primeiras consultas. Este método desenvolvido por Carl Rogers em 1950, visa
possibilitar respostas livres, através das quais é possível compreender os sentimentos, emoções e
dificuldades sentidas pelo sujeito. Deste modo, o participante “tem inteira iniciativa na
apresentação do seu problema e no caminho que queira seguir” (Mucchielli, 1979, p. 17). Este
procedimento permite adquirir um amplo número de elementos acerca do sujeito (e.g., dados de
anamnese, dificuldades prévias e atuais, motivo de internamento, informação individual, história
clínica, etc.).

3.3.2 Intervenção psicológica em consulta individual
As consultas tiveram por base o modelo de intervenção psicodinâmica. Pedro foi
acompanhado duas vezes por semana, com duração média de cinquenta minutos a uma hora cada
sessão, perfazendo um total de cinquenta e sete sessões. Destas sessões, três foram dedicadas à
aplicação das provas projetivas, no início e final do acompanhamento, designadamente o Método
Projetivo de Rorschach e o Tematic Apperception Test (T.A.T.).

3.3.3 O Método Projetivo de Rorschach
O Método Projetivo de Rorschach é um instrumento de avaliação psicológica de grande
notoriedade, do tipo qualitativo e bastante usado como objeto de investigações e publicações
(Chabert, 2003). Desenvolvida por Herrman Rorschach em 1921, esta técnica projetiva fornece
elementos estruturais e dinâmicos da personalidade do sujeito. Após a teorização de Herman
Rorschach, houve diversas sistematizações diferentes nos Estados Unidos, conhecidos pelos nomes
dos seus autores: Samuel Beck, Bruno Klopfer, Marguerite Hertz, Zygmunt Piotrowski, David
Rapaport e John E. Exner. Em Portugal, salienta-se os autores como Luiz de Pina com a primeira
publicação em data de 1938, António Abel Pires com o primeiro estudo normativo para a população
portuguesa sobre Rorschach em 1987 e os estudos de Maria Emília Marques (1994; 1996; 1999).
Segundo Chabert (2003), o Rorschach revela o espaço de mediação, de ligação, de
transformação e recriação entre aquilo que é interno e externo, entre aquilo que é presente e
passado, intrínseco ao sujeito. Esta prova é constituída por um conjunto de dez pranchas com
manchas de tinta negras, cinzento-escuras e coloridas (vermelho e negro, bicolor ou pastel). Cada
cartão representa um conteúdo simbólico latente e faz uma diligência a certos conflitos psíquicos
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do sujeito. Por conseguinte, tem por objetivo avaliar e descrever o funcionamento mental do
sujeito, a estrutura da personalidade e os registos conflituais que possam estar isentos à observação
e entrevista clínica.

3.3.4 O Thematic Apperception Test (T.A.T.)
O Thematic Apperception Test é um instrumento de avaliação psicológica que surgiu em
1935 pelo autor Henry Murray. Desde essa altura, tem sido estudado por diversas escolas e autores
como Bellak, Balken, Rapaport, Hartmann, Schafer, Holt, Lagache, Shentoub, entre outros. O
T.A.T. é considerado como privilegiado na “rediscrição dos factos, um instrumento auxiliar de
observação, para fins de diagnóstico ou, somente, embora muito mais fundamental, para a
constituição de elementos descritivos e compreensivos do funcionamento mental, que devem ser
tomados como complementares ao que o Rorschach revela” (Shentoub, 1999, p. 12).
Esta técnica projetiva, de paradigma qualitativo e de construção do conhecimento psicológico
do sujeito (na sua dimensão relacional e intersubjetiva), é composta por trinta e um cartões.
Geralmente o clínico escolhe entre oito a doze imagens, de acordo com as problemáticas do sujeito
em avaliação. A ordem de apresentação dos cartões deve ser respeitada, ao invés do cartão 16 que
deve ser apresentado no fim da aplicação.

3.4 Procedimentos da investigação
Como supramencionado, o acompanhamento deste caso teve início a 23 de outubro de 2015
e finalizou-se no dia 28 de julho de 2016, sendo que foram realizadas 57 sessões entre 50 a 60
minutos. De seguida apresenta-se os procedimentos utilizados no levantamento da informação
pertinente para a avaliação deste caso.

3.4.1 Primeiro contacto
O propósito fundamental de um contacto inicial é de “avaliar as condições mentais,
emocionais, materiais e circunstâncias da vida do paciente” (Zimerman, 2004, p. 58). O contacto
preliminar e o pedido de internamento foram realizados em conjunto com a família, em outubro de
2015. Pedro nunca teve nenhum acompanhamento psicológico/psiquiátrico anteriormente.
Apresentou-se na clínica por iniciativa própria e demonstrou uma atitude colaborante e um
contacto cordial e adequado.
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3.4.2 A entrevista e o estabelecimento de uma aliança terapêutica
O passo seguinte foi a criação de uma relação entre técnico e paciente, tal como a recolha de
dados para a anamnese. Os registos de cada sessão e dos elementos do participante foram realizados
de forma escrita. A obtenção desses mesmos dados, segundo a entrevista não-diretiva, permite ao
sujeito traçar o seu caminho na exposição do problema. A atitude de não-diretividade por parte do
técnico e a posição espacial – entrevista face a face – favorece a impressão de igualdade das
pessoas e de cooperação (Mucchielli, 1979).
Procurou-se estabelecer, em cada sessão, uma relação terapêutica segura, empática, neutra,
para que o paciente se sinta, desta forma, compreendido e possa falar dos seus medos, angústias e
mundo interno com segurança. Esta relação terapêutica é de extrema importância para que o
técnico seja considerado um objeto continente/protetor. Em cada sessão de acompanhamento
psicológico registou-se as observações do discurso e comportamentos do sujeito por escrito.

3.4.3 Aplicação de instrumentos de avaliação psicológica
Aquando da aplicação dos instrumentos de avaliação psicológica ao sujeito, foi entregue e
assinado pelo participante a declaração do consentimento informado para o presente estudo. O
sujeito foi esclarecido acerca dos objetivos e metodologias do estudo, assim como da garantia da
confidencialidade e anonimato. Os testes aplicados num local favorável às circunstâncias de
avaliação, permitem evidentemente uma melhor escuta e diminuição de uma tensão ansiogénica
inerente à situação teste. Portanto, esse espaço com luminosidade, sem ruídos externos e
interferências possibilitou um ambiente acolhedor à ocasião. O participante deve estar à esquerda
do técnico, assim como ambos devem formar um ângulo de 90º graus, de modo a que o psicólogo
possa examinar melhor os comportamentos. Adota-se uma postura neutra e compreensiva, apesar
de contida. É necessário anotar em ambos os instrumentos o discurso integral, respeitando todas as
suas características.

Após o estabelecimento de uma provável adesão ao tratamento, procedeu-se na quinta sessão
à primeira aplicação do Método Projetivo de Rorschach. A segunda aplicação realizou-se na
quinquagésima terceira sessão (próximo do final do internamento). Na aplicação usou-se os cartões
originais, na sequência padrão e colocados de acordo com as posições certas (Λ), por ordem de
apresentação, virados para baixo e distante do sujeito. O tempo de latência e de resposta é
cronometrado de forma discreta. É o psicólogo que entrega e recolhe os cartões, de modo a que
seja possível controlar a sucessão da progressão do sujeito.

A prova decorre em três momentos distintos na aplicação:
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(1) Resposta espontânea – na primeira etapa, quando se entrega o primeiro cartão, é dada a
instrução “o que é que isto poderia ser para si? (“não existem respostas certas nem erradas)”. É um
momento em que o participante divulga o conteúdo das respostas;
(2) Inquérito – consiste numa solicitação ao sujeito “vou-lhe voltar a apresentar cada um dos
cartões para que me possa mostrar como foi vista cada resposta”, por forma a conhecer como cada
mancha foi percecionada e o que determinou a construção associativa;
(3) Prova das escolhas – nesta última fase é requerido ao sujeito a escolha de duas pranchas
que mais gostou e das duas que menos gostou.
Neste estudo, as normas de aplicação, classificação e interpretação do protocolo de
Rorschach do participante foram utilizadas sob os princípios da Escola Francesa, baseado em
Chabert (2000; 2003) e Traubenberg (1970).

A aplicação do Thematic Apperception Test (T.A.T.) foi concretizada na sexta sessão. A
seleção dos cartões foi realizada de acordo com os dados de anamnese. Os cartões, no início da
prova, encontram-se voltados para baixo de forma ordenada, à vista sobre a mesa e afastados do
sujeito. Apresenta-se separadamente e sucessivamente cada cartão. A instrução concedida pelo
técnico “imagine uma história a partir do cartão” é transmitida no início da situação teste. À
semelhança do procedimento anterior, no Método Projetivo de Rorschach, o psicólogo entrega e
recolhe as lâminas selecionadas. Têm-se em conta o tempo da prova, medindo o tempo de latência
(tempo que decorre entre a exposição do cartão e o momento em que o participante começa a
descrever) e o tempo total por cartão (tempo que decorre entre a apresentação da lâmina até ao
término da narração contada pelo sujeito). O tempo é cronometrado através de um relógio e de
modo discreto. Após a aplicação do instrumento, utilizou-se os princípios da Escola Francesa para
a sua cotação e interpretação, baseadas no modelo de Shentoub (1999).

CAPÍTULO 4 | RESULTADOS

4.1 O caso de Pedro
Pedro (nome fictício), tem 34 anos, é do sexo masculino, normolíneo, com pele de tonalidade
mulata e cabelo escuro. Apresenta uma imagem cuidada, postura adequada, expressão facial
expressiva, e contacto cordial e adequado. Fruto de uma união de facto, é o terceiro filho mais
velho e o único homem de uma fratria de seis irmãs (três já faleceram). O pai é empresário (57A)
e a mãe é doméstica (57A). É de nacionalidade angolana e é gerente de uma empresa com o pai.
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Chegou a frequentar o 12º ano. No entanto, no fim desse mesmo ano letivo acabou por desistir da
escola, iniciando aos 20 anos a sua carreira profissional na firma do pai.
O primeiro contacto foi feito pela família em outubro de 2015. A família procurou-nos devido
aos efeitos que uma recente separação com a ex-companheira, tinha tido no agravamento do seu
comportamento, tendo esta situação despoletado uma enorme agressividade face à família, bem
como o abuso de álcool e substâncias.
Pedro atribui a S. (ex-companheira) a culpa do fim do relacionamento devido a presumíveis
“traições” e “mentiras” e reconhece que o motivo do seu internamento foi a sua anterior relação
amorosa. Identifica que o consumo “exagerado” de estupefacientes se iniciou quando começaram
as suas dificuldades na relação. Começou o seu primeiro consumo de cocaína durante a relação
com a ex-companheira, mas afirma já ter consumido outro tipo de drogas na adolescência (16A),
como cannabis e seus derivados. Menciona, ainda, que tem poucos amigos (“tenho poucos amigos,
são os que basta”), demonstrado alguns défices relacionais, mesmo nos relacionamentos prévios
(“anteriormente nunca tive uma relação que durasse muito tempo”).
Apesar da família nunca ter concordado com a relação de ambos, apoiou-o durante e após a
separação. Deste modo, quando o relacionamento terminou, foi morar com a família, deixando a
casa que partilhava com S.. Nesta altura, os comportamentos de Pedro face às substâncias foramse agravando. Refere que após o término da relação “não conseguia lidar com a situação” e que o
“álcool e cocaína” era como que um “sossego psicológico” momentâneo (“tirava-me dos
problemas”). Mas que, apesar disso, não o desviava da “dor” (“os pensamentos a que tentava fugir,
desviar, voltavam”; “sofria muito em estar nesta situação, pensava muito no que passei, no que
sofri, nas coisas que devia ter feito e não fiz”).
O isolamento social e familiar foi progredindo (“chegava a estar duas semanas trancado no
quarto a consumir e a pensar em S.; “já não convivia, isolava-me do mundo”), assim como os
episódios de agressividade e falhas mnésicas (descreve perdas de memória). Pedro e a família,
relatam acessos de cólera (“atirava com tudo o que aparecia à frente”; “destrui o telemóvel,
aparelhos eletrónicos, móveis”; “batia nas paredes e gritava com a minha família”) e um
acontecimento hostil, no qual em sua casa, apesar dos já diversos pensamentos suicidas, apontou
uma arma a ele e à sua família (“não aguentava mais, queria matar a minha família e depois me
suicidar”; “sentia que já não fazia nada neste mundo, desaparecendo era o melhor para todos”).
Ostenta, igualmente, comportamentos ordálicos. O excesso de velocidade levou a que tivesse
alguns acidentes. O acidente mais grave foi de carro, enquanto perseguia S., que consequentemente
lhe deixou uma marca no rosto, e igualmente, como relata um episódio mnésico (“não me
recordava de nada, não sabia porque ali estava”; “dirigi-me para a casa onde anteriormente vivia
com S., como que se ainda estivesse a morar lá”).
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Pedro demonstra à vontade com a minha presença nas primeiras consultas. Com bastante
educação e uma crítica razoável, mantém um discurso organizado, uma atitude colaborante e um
humor sintónico. As informações recolhidas, na consulta de anamnese, feita junto da família acerca
das suas experiências precoces, revelam que nasceu de uma gravidez a termo e de parto eutócico.
A mãe descreve que o filho teve um desenvolvimento psicomotor “normal”. Durante a infância,
com padrões de sono regulares, teve enurese noturna pouco frequente, não sendo na altura
considerada pela família um motivo de preocupação. Contudo, aos 5 anos de idade apresentou
alterações da linguagem. Altura em que começou a sofrer de “gaguez” devido a um “trauma” de
infância, que se deveu a uma situação em que Pedro estaria sozinho e trancado no carro ao escuro
e se assustou com uma luz ao longe, que seria para ele o “bicho papão”. Refere que após esse
acontecimento, esteve “dois dias sem conseguir falar” e que tinha “pesadelos” constantes.
Iniciou a escola com 6 anos de idade e teve uma reprovação no 8º ano de escolaridade.
Considera que devido ao seu problema de gaguez foi “uma criança reservada na escola, não era
participativo” e que “era gozado quando a professora pedia para ler e não conseguia”. Sofreu de
alguns episódios de bullying passivo, de natureza física e verbal, na sua infância e adolescência.
Como resultado, perante estas situações, a opinião acerca de si próprio ficou “diminuída” (“fiquei
afetado por não acreditar nos potenciais que tinha”; “senti uma enorme tristeza e revolta”;
“influenciou na autoestima, era pouco participativo e recusava a ir à escola”). Alude à adolescência
como um “período solitário”, em que “tinha poucos amigos”. Relatou, ainda, que nesta altura
iniciou os primeiros relacionamentos, mas que “duravam muito pouco tempo”, uma vez que não
queria envolver-se (“era inseguro, tinha receio que me deixassem”). Ao longo das consultas, foi
demonstrando a falta de confiança em si próprio, considerando-se como uma pessoa que “não tinha
valor” (“sempre me vi como o mais fraco”, e que “encarava as coisas com negatividade”). Descreve
que devido a essa insegurança, nunca pediu nenhuma mulher em namoro e que terminou sempre
os relacionamentos, chegando mesmo a constatar que escolhia retirar-se antes que o
“abandonassem” (“tinha receio de ficar sozinho”).
Durante o internamento, por vezes, Pedro mostrou pouco à vontade em situações sociais,
tendo ele próprio, dificuldades de adaptação ao meio ambiente. Muitas vezes, como relata
“combinava encontros ou viagens com amigos e desistia à última da hora”. Facto que ocorreu,
igualmente, na clínica por algumas vezes. Circunstâncias que ocorrem, como ele diz: “devido à
falta de segurança em mim próprio”.
Relativamente ao núcleo familiar, descreve a relação que tem com os pais como inflexível
(“os meus pais foram muito rígidos”; “nunca tive um berço de ouro”) e afirma ter muitas discussões
com a mãe e com o pai.
Descreve a mãe como “intolerável” e “invasiva” (“quando me dá muita atenção irrita-me,
farto-me dela, mas não ter atenção nenhuma também não suporto, ela exagera”). Mas, ao mesmo
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tempo, relata uma relação em que ambos são muito dependentes (“os dois somos dependentes um
do outro, não fazemos nada um sem o outro, ela é muito protetora”). Pedro, chega a comparar a
relação que tem com a mãe com as companheiras (“com as outras mulheres também sou assim,
quando me dão muita atenção irritam-me”).
Ao longo do acompanhamento, verifica-se que fala pouco sobre a mãe. Ao contrário do pai,
que o descreve como “muito ausente e autoritário, mas “sempre um bom pai e amigo”. Pedro parece
identificar-se com ele, afirmando as qualidades do pai como notáveis (“é o meu herói, o meu
ídolo”). Relembra-se, muitas vezes, em consulta de várias passagens marcantes na sua infância
com o pai, devido a este realizar viagens de trabalho, por longos períodos de tempo, na qual
lamentava sempre a sua partida (“chorava o dia inteiro parecia um óbito”). O pai, segundo Pedro,
não lhe demonstra grande relação de afetividade e proximidade com ele, sentindo-se como ele diz
“desamparado” (“acabo sempre por sentir mais falta do meu pai”). Salienta, ainda, em bastantes
momentos, que quando sair o “objetivo é ganhar a confiança do pai”, sentindo uma grande
necessidade de admiração da parte dele (“ele nunca aceitou as minhas ideias na empresa”; “deixei
de inspirar confiança e essa é a minha prioridade”).
De destacar, ainda, que no próprio seio familiar, o próprio sobreleva que na sua infância
presenciou alguns episódios de agressão entre pai-mãe, altura em que se sentiu “triste e revoltado
por não conseguir fazer nada”. E que, por sua vez, sofreu igualmente de alguns episódios de
agressão pela mãe, nos quais um deles se evidência e repercute na sua vida (“fez-me marcas no
corpo que, ainda hoje, quando as vejo recordo-me logo”). Assim, pode-se dizer que evoca várias
memórias de infância. Recordações essas que poderão ser hipoteticamente as recordações mais
dolorosas para o próprio.
Quanto às relações com as irmãs, embora as considere como “sólidas”, tem uma maior
ligação com a mais nova (26A). Quando este tinha 4 anos faleceu uma irmã (7A) com quem
mantinha uma relação “muito próxima” (“não fazíamos nada sem o outro”; “estávamos sempre
juntos”). Neste sentido, acabou por criar uma ligação mais forte com a irmã que nasceu um ano
depois. Ligação, essa, que descreve como que uma “reparação” desse vínculo (“passou a ser a
minha melhor irmãzinha, senti que tinha que cuidar dela”) que tinha sido quebrado com o
falecimento da irmã. Poderia supor que este acontecimento e o falecimento de mais duas irmãs por
doença – a quinta filha (2A) e a sétima filha que faleceu quatro dias após o seu nascimento - talvez
tivessem levado a um afastamento emocional da mãe e do pai reativo a esta perda, uma vez que o
próprio diz que “deixou um vazio muito grande na família”, principalmente na mãe que “sofreu
muito” e entrou em “depressão”.
Atualmente, há indícios de um afastamento emocional tanto da parte do pai, devido ao
escasso envolvimento do mesmo no processo terapêutico do filho (nunca teve contacto presencial
e telefónico com os técnicos da clínica durante o tempo do internamento), como da mãe (embora
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tenha havido, de facto, dois contactos presenciais, mas nunca telefónico). Apenas havia
comunicação com as duas irmãs e a tia de Pedro.
A dada altura, a relação com a ex-companheira passa a ser um elemento muito presente nas
consultas. Contrariamente aos últimos relacionamentos, de “pouca duração”, o relacionamento
mais “duradouro” foi aos 29 anos com S. (26A), na qual depositou uma “grande expetativa”.
Todavia, tiveram uma relação conflituosa, em que se sentiu “traído e desiludido” por S.. Admite,
que no princípio não conseguiu ultrapassar a “dor causada pela perda de S.”, podendo supor-se que
não concretizou o luto dessa mesma relação. Diz que o que sentia em relação a S. era “amor” (“não
via mais nada que me agarrasse a ela, a não ser amor”). Mas que no final do relacionamento só
conseguia sentir “um grande ódio” (“sinto ódio por tudo o que me fez passar, por tudo o que me
prometeu”).
Pedro e S. tiveram um relacionamento de quatro anos e por cinco vezes estiveram à beira de
uma separação. Durante os dois primeiros anos mantiveram uma relação de namoro (enquanto ele
construía a casa onde iriam viver posteriormente) e nos dois últimos anos viveram em união de
facto. Menciona que se “encantou” por S. “à primeira vista”. Esta era colega de uma das suas
melhores amigas. Refere que antes de pedir à amiga para lhe a apresentar, quis primeiramente
“saber tudo acerca dela”. Informações essas, como o próprio cita que: “enfeitiçaram”; “era tudo o
que os meus olhos conseguiam ver”; apaixonei-me por ela pela sua beleza”; “vi nela uma
oportunidade, pois era uma mulher abandonada pelo ex-marido”; “com um filho e sozinha
mostrou-me ser uma mulher responsável”. Porém, em algumas ocasiões, menciona que
inicialmente “não gostava assim tanto dela” (“com o tempo é que foi-se fortificando”; “não estava
apaixonada por ela, era um atracão física”). Analisada esta situação, explica que se deveu ao facto
de que “era maçadora” (“ligava-me de 30 em 30 minutos”). Demonstrando, portanto,
possivelmente uma postura intrusiva com ele. Foi um relacionamento que, como diz “se iniciou
muito rápido [em duas semanas] por insistência de S.”. Aquando questionado acerca do “malestar” da sua relação, explica que foi principalmente devido a presumíveis desconfianças de
traição, fundamentadas em “mensagens a combinar encontros” e “mentiras”. Por várias vezes, em
consulta, diz que não tolerava que ela tivesse amigos homens (“ela disse que havia pessoas com
quem ia deixar de falar e não deixou”; “quando percebi que ela não deixava de falar, comecei a
desconfiar”). Consigna, neste contexto, que também S. “não consentia” que ele tivesse “amigas”.
Todavia, já no começo da relação, coloca em causa S., afirmando que ponderou, muitas
vezes, que ela poderia não ser a companheira com que “idealizava” (“ela teve um filho com um
amante que era casado e tinha família”; “se fez isto com um homem casado, também faria comigo”;
“sentia desde o início que ela me traía com outros homens”). Assegura que já no início
“desconfiava”, mas que, entretanto, “persistiu” na relação devido a “promessas” que S. lhe fazia
(“dizia-me que me amava e prometia-me que ia mudar”; “ao longo dos tempos houve mentiras,
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traições, mas fui perdoando”; “por cinco vezes, nos íamos separando”; “perdoei sempre, porque
acreditava nela”). Neste sentido, quando já moravam juntos, Pedro inicia uma delongada vigia a S.
(“colocando auscultadores no carro e vendo os registos telefónicos no computador (…) comecei a
segui-la”). Entretanto, apesar dessa procura incessante, “dia e noite”, deixando por vezes de ir
trabalhar, nunca confirmou tais suspeitas (“nunca cheguei a ver nada”; “nunca consegui apanhar
em flagrante”; “apesar de nunca ter a certeza, achava que me traía porque via-a combinar encontros
com outros homens”). Expõe ainda que, a certa altura do relacionamento, a “convivência já não
era harmoniosa” (“estávamos em casa como dois desconhecidos”; “acho que era uma obsessão”),
verificando-se algumas situações de agressões perante S.. Agressões essas que ocorriam, como o
próprio afirma “quando percebia as mentiras” (“ela negava-me que não tinha contacto com eles,
mas continuava a falar”). Os consequentes conflitos promoveram um crescendo de ansiedade e
angústia no mesmo (“a S. deixou-me muito saturado, já estava fora de mim”; “o saco explodiu e
inclinei-me para isso”; “andava atormentado com a ideia que ela me traía”).
Apesar deste desamparo emocional e instabilidade no relacionamento, Pedro tinha concebido
a ideia de ser pai. No entanto, após algumas tentativas, S. não conseguiu engravidar, chegando esta
a recorrer a alguns tratamentos de fertilização. Pedro também contruiu um negócio (loja de roupa)
para S., bem como lhe ofereceu um terreno e um carro, no sentido de “dar um futuro” à
companheira. Contudo, quando se separaram, passa a considerar que ela queria apenas da relação
que mantinham alguns dos bens que ele lhe podia oferecer (“quis aproveitar-se”; “é uma
manipuladora, oportunista, bandida”; “fiquei sem nada”).
Não obstante, o término desta relação foi difícil (“andava confuso, uma parte de mim queria
sair e outra não”; “queria sair da relação por tanto mal que ela me tinha feito, mas não conseguia
porque ainda gostava dela”; “acho que era uma obsessão, não queria estar com ela, mas algo me
prendia a ela”). Aquando explorada esta questão, explícita que “o primeiro receio era ficar sozinho”
(“abandonado”; “medo de não conseguir arranjar outra mulher”).
Tendo, por esta altura, terminado o relacionamento, S. engravida de outro companheiro.
Neste sentido, esta pede-lhe para “aperfilhar” o filho que iria nascer, pois segundo Pedro esse
mesmo companheiro “não aceitava a gravidez de S.”. Apesar de “todas as insistências”, não
aceitou. Mas considera como outra das grandes “mágoas” desse relacionamento (“ela engravidou
logo após terminar o relacionamento”; “isto mostra que sempre me traiu”).
Durante o processo terapêutico, afirma que após ter terminado a relação, S. ainda lhe ligava
a pedir que a “perdoasse”, prometendo-lhe “tudo”. Revela que, por algumas vezes, teve alguns
encontros com S., visto que sempre que esta ligava sentia que “tudo passava”.
Pedro ainda “durante o relacionamento” [nos últimos dois anos da relação], começa a
consumir “excessivamente” álcool e iniciou os primeiros consumos de cocaína (“estava a beber
descontroladamente e achei que a cocaína ia-me ajudar”; “a partir daí era quase impossível
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consumir álcool sem pensar na cocaína”; “achava que o álcool era um bom refúgio para fugir do
sofrimento, mas quando aparece a cocaína, o álcool deixou de ser tão grandioso”). Afirma que o
que permitiu que a cocaína lhe dominasse a vida foi a sua separação (“fiquei com o coração
destroçado”), o sofrimento durante a mesma e o facto de “não conseguir enfrentar a realidade de
maneira sóbria” (“refugiei-me no álcool, na droga”; “depois de consumir conseguia desviar todo o
pensamento”). Desta forma, consequentemente, como refere “pouco tempo depois, o consumo
começou a ser mais excessivo”, e com tendências, cada vez maiores, ao isolamento social
(“fechava-me no quarto, semana após semana, dia e noite, a consumir”; “comecei a isolar-me,
deixei de socializar com o mundo exterior”). Relata, ainda, que a certa altura teve episódios de
delirium (“vi um demónio no meu quarto, com olhos grandes e vermelhos”) e em altura de
abstinência (“vi bichos por todo lado”; “principalmente aranhas e formigas”).
A vida onírica de Pedro é relativamente pobre, uma vez que os seus sonhos são escassos ou
não se recorda. Durante o tempo de internamento referiu apenas dois sonhos. No primeiro sonho
relatado, descreve-o como uma situação presente, num ambiente envolto da clínica, na qual ele
corria atrás de uma mulher [não conseguindo identificar a pessoa] e que quando a alcançou deitouse no seu colo. No segundo, conta que nesse sonho estaria a ver os amigos a consumir e, que
“apesar de ter vontade”, foi “mais forte” e negou o uso aos companheiros.
Das suas evocações em consulta, evidenciam-se as ruminações relativas a S.. Os seus
pensamentos, gradualmente, eram dirigidos à ex-companheira. Atribuía-lhe a culpa dos consumos
e o seu “mal-estar” presente. De princípio, é possível que Pedro apresentasse algumas dificuldades
em expressar as emoções relativas à sua “dor causada pela perda de S.”, pelo luto não elaborado
(“ainda é difícil para mim falar de S.”), não obstante do seu reconhecimento da necessidade de
apoio. Gradativamente demonstra uma postura mais confortável e uma posição mais espontânea,
ao exprimir o que sente perante os factos que ia relatando, como o próprio afirma: “falar de S.
implica dizer que o sofrimento está a começar a ser ultrapassado”. No decorrer das consultas,
parece revelar não tolerar o silêncio, uma vez que nesse espaço de ausência sugeria um tema de
diálogo, muitas vezes sobre o tempo na clínica. Demonstrou também alguma intolerância à
frustração e à recusa dos seus pedidos. Desta forma, como o próprio afirma: “não estou habituado
a que me neguem”; “fui sempre o rei da casa”; “se algo corre mal sinto-me um incompetente”.
Explica, ainda, que sempre comprou o que desejava, admitindo que, por vezes, “comprava
compulsivamente” como forma de “preencher” o vazio gerado nos últimos tempos. Apesar disso,
ao
longo
do
tratamento,
revelou
progressivamente
uma
diminuição
nas
deceções causadas pela não satisfação das suas expectativas.
Pedro nunca tinha sido submetido a um tratamento psiquiátrico/psicoterapêutico
anteriormente e refere no início do internamento que veio de livre vontade. Pois, como afirma, foi
o próprio que pediu “ajuda à família, após o último episódio de agressividade”. Quando deu entrada
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na clínica estava medicado com Quetiapina SR: 200mg ao deitar; Lorazepam: 2.5mg ao pequenoalmoço, almoço, deitar e em S.O.S; Haldol: 10mg em S.O.S. A 16 de novembro passou a tomar
Lorazepam: 2.5mg ao deitar; Triticum: ½ de 100 mg ao deitar. E próximo do final do internamento
com Lorazepam: 2.5mg em S.O.S.. A avaliação conjunta psiquiatra/psicólogo acordou que Pedro
preenche os critérios para o diagnóstico descritivo de Perturbação Estado-Limite (Boderline) da
Personalidade segundo o DSM-V (2014).
Pedro fez uma boa integração do grupo, teve um comportamento adequado, interagindo de
forma positiva com o grupo e técnicos e, ainda, frequentou quatro cursos profissionais como
complemento de formação académica na área comercial. Mostrou-se motivado em ultrapassar os
seus problemas de adição e impulsividade, ajudando e motivando outros pacientes com problemas
similares. Próximo do final do internamento, indiciou uma ausência de ressentimentos perante S.
(“já começo a sentir uma paz interior e voltei a sorrir para a vida”; “tenho estado a pensar de
maneira mais clara sobre a relação”; “não tomo partidos sobre a relação, ambos somos
responsáveis”).
Em consulta de follow-up, Pedro destaca que se sente melhor, que mantém uma rotina diária,
que tem passado mais tempo com a família, tal como uma melhoria nas relações sociais. Conta que
teve contacto com a ex-companheira, uma vez que esta o procurou para reatar a relação. Mas que,
no entanto, esclarece que no diálogo com S., teve a oportunidade de “fechar a história” e
“clarificar” todas as situações.
A família refere que Pedro fez uma boa adaptação, regressou ao trabalho, cumprindo os
objetivos delineados pós-tratamento, mantendo-se sempre em atividade. Consideram que está
“mais ligado”, havendo mais comunicação e partilha nas relações do meio familiar. Salientam que
houve uma “transformação na forma de estar”, que “está diferente”, que já “não está explosivo”,
portanto revelam que não manifesta nenhum dos comportamentos irascíveis, dos quais tinha
anteriormente.

4.2 Apresentação e análise dos dados Rorschach

4.2.1 Análise cartão a cartão do primeiro protocolo
No cartão I, destacamos a tentativa fracassada de Pedro em depreender limites e contornos
dos objetos. A incerteza dos contornos, mostra dificuldades importantes ao nível da identidade.
Pedro nega a realidade externa, facto esse, que é provavelmente acompanhado de um suporte frágil
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no real. As respostas2 revelam as indeterminações de Pedro na compreensão de uma entidade
global claramente definida.
A partir do cartão II, tal-qualmente, é possível mostrar o caráter vago da identidade de Pedro.
Os G ausentes, nesta prancha, marcam uma abordagem defensiva de Pedro contra o aparecimento
de elementos internos. Este cartão ao evocar as relações precoces e uma problemática pré-genital,
faz com que Pedro evite o confronto com os movimentos pulsionais reativados e sentidos
possivelmente como perturbadores. Mas ao tentar distanciar-se através dos determinantes textura
e perspetiva, eles vão traduzir-se em Pedro numa procura de um contacto físico e numa ânsia
afetiva. O que é difícil de atingir porque Pedro experimenta sentimentos de inferioridade e atitudes
de impotência. Neste cartão, apresenta-se em duplo (imagem especular), numa imagem exatamente
simétrica, uma relação em espelho emergida de manifestações de ordem narcísica. Portanto, mostra
uma fragilidade do investimento em si, plausível de uma pouca solidez do suporte objetal,
manifestada por uma ansiedade sem objeto preciso.
O cartão III, é o que detém um tempo de latência mais alargado (2 minutos), algo que
corresponde a um choque à prancha. Este cartão, sugere novamente uma problemática de
identificação (“parece-me duas pessoas”). Ao dar D F-, Pedro mostra uma tentativa de domínio,
devido à sua sólida “carapaça”. Mas, entretanto, malsucedida pela circunscrição do recorte
percetivo, porque o inquérito conduziu-o a uma desestruturação, a um processo de fragmentação
corporal pelo deslocamento projetivo. É provável que Pedro demonstre (ao dar F-) uma
preocupação estritamente pessoal com problemas anatómicos. De salientar, ainda, que no inquérito
através da expressão “braços que dá a impressão que está a levantar algo”, Pedro poderá ter
sugerido uma evocação que corresponda a uma experiência de dependência passiva.
O cartão IV, que, por si só, remete para reações de angústia, levou Pedro a uma tendência à
recusa. Nesta prancha, apresenta uma representação de uma imagem animal com aspetos
fragmentados (“caracol com a carapaça desfeita”), que talvez possa figurar uma exequível falta de
integração da representação de uma imagem paterna e que testemunha uma extrema fragilidade.
Ao mesmo tempo, pode remeter para experiências de falta de holding (no sentido de Winnicott),
portanto de uma carência de um insuficiente continente protetor, exibida pela “carapaça desfeita”,
uma proteção como que “despedaçada”. Simultaneamente, torna-se importante destacar as
respostas dadas pelo sujeito no inquérito, pois refletem uma cinestesia animal (“dá a impressão que
tem uma parte sobre a outra, se continuarmos com o movimento dá a impressão da carapaça do
caracol”), que podem pressupor que esta falha sentida por Pedro, provém de uma procura de uma
gratificação imediata num período muito precoce. Por conseguinte, podemos dizer que esta
prancha, dá-nos uma configuração de uma relação de aspeto precário e inseguro. De modo que, a
2

As respostas ao primeiro protocolo relativo ao Método Projetivo de Rorschach encontram-se nos Anexos III e IV.
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tendência inicial à recusa pode sugerir que Pedro tende a “solidificar” os movimentos objetais, que
lhe causam uma ansiedade difusa, pelo retraimento ou inibição da exteriorização das emoções. Por
outro lado, deve-se evidenciar que no inquérito Pedro demonstra uma suscetível vulnerabilidade
depressiva e narcísica (“em que a parte mais clara irá ficar por cima da mais escura”), pela
sensibilidade ao branco e ao cinza.
Relativamente ao cartão V, podemos afirmar que no seguimento do cartão anterior, há, por
parte de Pedro uma relevância narcísica, visível num alívio pelo reconhecimento de uma realidade
objetiva. No que diz respeito ao inquérito, este manifesta através de uma cinestesia animal (“esse
morcego deve ser mutante”) uma expressão de uma presumível inconstância ao sentimento de
integridade, uma tendência a mudar com facilidade, uma volubilidade do conceito de si, que pode
ir de encontro com a instabilidade da unidade do ego de Pedro.
Quanto ao cartão VI, Pedro utiliza mecanismos de defesa contra uma implicação sentida
como inquietante, que visa protegê-lo contra uma representação mais clara e que só se torna
evidente no inquérito. Este cartão ao remeter para uma dimensão fálica e para uma problemática
de castração, conduz Pedro à utilização de determinantes de esbatimento (“a sombra da própria
árvore”) que, talvez, aqui exprima uma problemática de castração (uma angústia de morte pelo
masculino). Há, igualmente, uma problemática narcísica pela evocação de uma relação em espelho
(“as folhas são como silhuetas”), e uma imagem desvitalizada que poderá ser interpretada por uma
representação de um vazio interno total (“com contornos com preenchimento negro”).
No cartão VII a abundância excessiva e repetitiva de dar A na respetiva prancha, pode
refletir uma relação primitiva, mal diferenciada e arcaica. Neste, Pedro salienta uma falha (Dbl),
uma ausência que se manifesta por um vazio marcado pelo feminino, no qual é difícil de identificar
e de encher em Pedro (“a parte branca faz-me lembrar algo, mas não sei bem o quê”), tal como
uma falha no narcisismo. Destaca-se que no inquérito o sujeito fragmenta os animais (“duas
cabeças de elefante), o que vem possivelmente corroborar uma problemática que se refere às
relações precoces com a imagem materna. Um fantasma da relação simbiótica, uma provável
separação difícil ou uma fusão dolorosa e destrutiva (“não é um gato completo, tem cauda e boca”),
de vivência de ordem persecutória (“o olho no branco”).
O cartão VIII marca eventualmente a vulnerabilidade afetiva de Pedro com o mundo
exterior. Com efeito, os determinantes são acompanhados de boa qualidade, no entanto, ao articulálos pela realidade objetiva tomam, essencialmente, significados adaptativos e defensivos. Apenas
pelo inquérito podemos percecionar que existe no sujeito uma necessidade de investimento (“dois
membros inferiores, um apoiado e outro suspenso; o membro direito esquerdo está apoiado sobre
uma pedra”), que, de alguma forma, é pouco sustentado, sólido e consistente (“suspenso”), um
apoio que é frágil (“apoiado sobre uma pedra”).
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No cartão IX, Pedro ao dar FC como resposta, revela um aspeto instável e inseguro da
relação precoce maternal.
Por fim, no cartão X, Pedro ao dar Kan pode estar a exprimir uma agressividade mais ou
menos destrutiva ou contida (“dois touros de pé em cima”), que pode ter sido sentido como “alívio”
para Pedro. Nesta resposta, a partir do inquérito, é possível perceber a existência de uma
sensibilidade ao cinzento e ao branco, que pode testemunhar, pelo menos, um humor depressivo e
uma problemática narcísica. Pode, também, revelar uma problemática de castração (“chifres na
parte branca”). Entretanto, Pedro coloca em evidência conteúdos com valência regressiva (“o resto
algas, cavalos marinhos; portanto a vida marinha”), que conduzido pelo inquérito traduz
representações de afetos sentidos como desagradáveis (“a vida marinha é muito complicada, há
animais que parecem rochas”). Há uma desvitalização, que poderá corresponder a uma ausência
dos cuidados primários, e que se manifesta em Pedro num embotamento afetivo.

4.2.2 Análise dos resultados do primeiro protocolo
Na tabela 1, apresentamos os dados da análise quantitativa obtidos pelo psicograma. Tendo
em conta os resultados do protocolo3, verifica-se que o Total de Respostas (R=19) apresenta um
valor pouco consistente, apesar de não ser um afastamento muito significativo (valor normativo
entre 20 e 30 respostas por protocolo). Em relação ao Tempo Total (T.T = 23 minutos) apresenta
um valor dentro do intervalo normativo (entre os 20 e 30 minutos), e no Tempo Médio (TLM =
1,28 segundo).
Relativamente aos valores obtidos pelos Modos de Apreensão, após a análise, averiguou-se
que nas respostas globais (G% = 26,3%), estas encontram-se dentro do valor esperado (entre 20%
e 30%), enquanto que o valor obtido pelas respostas de detalhe (D% = 63,2%) revela-se fora dos
valores normativos (70% e 80%). Os detalhes em branco (Dbl% 5,3%), encontram-se dentro do
valor pretendido (3% e 10%). Nestes, ainda, destaca-se uma ausência de pequeno detalhe (Dd) e
detalhe oligofrénico (Do).
Os valores obtidos nos Determinantes Formais mostram que a percentagem de resposta
forma (F% = 84,2%), encontra-se com valores acima da média (50% e 70%), ao passo que a
percentagem de boas formas (F+% = 62,5%), está abaixo do valor normativo (80% e 95%).
Por outro lado, nos Determinantes Cinestésicos (Kan=1, Kob=0, Kp=0), apenas há uma
resposta Kan (cinestesia animal). Nas Respostas Cor, somente se observou uma resposta FC.

3

Os resultados relativos ao primeiro protocolo segundo o Método Projetivo de Rorschach encontram-se no Anexo
V.
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Quanto às Respostas Estompagem teve EF=1, não se encontrando nenhum outro tipo de resposta
nesta categoria.
Os resultados nos Conteúdos, indicam que a percentagem de Respostas Animais (A% =
57,9%) mostra-se acima do intervalo normativo (30% e 45%), e que na percentagem de Respostas
Humanas (H% = 5,3%) verifica-se um resultado abaixo do valor esperado (10% e 20%). Os
Conteúdos Simbólicos são H=1; Objeto =1; Anatomia = 1; Botânica = 4; Fragmentado = 1;
Simetria=1. No Tipo de Ressonância Íntima, o sujeito apresentou um T.R.I: ΣK < ΣC, 1K:0,5
(Extratensivo) e uma Fórmula Complementar Σk=ΣE (Ambigual). Em relação ao Número de
Respostas dadas nas Pranchas VIII, IX e X, apresentou um valor (RC% = 31,5%) dentro do
padrão normativo (30% e 40%). Registaram-se 4 banalidades como resposta (valor normativo 5 a
6 banalidades por protocolo) nos cartões I, III, V e VIII. Quanto à seleção das pranchas (+ e -)
escolheu III e IV para as que mais gostou, e IV e IX para as que menos gostou.

Tabela 1. Psicograma - Análise quantitativa do primeiro protocolo do Método Projetivo de Rorschach
R

19

T.T.

23’

G

4

T.M.L.

1,28’

D

12 62,2%↓

Dbl

1

T.R.I.
F.C.

1K:
Σ0.5C
1k: Σ1E

R.C.%

31,5%

26,3%

F

16

A

9

F%

84,2% ↑

F+/-

2

Ad

2

F+%

62,5% ↓

F-

4

H

1

A%

57,9% ↑

Obj.

1

H%

5,3%

Anat.

1

Sim.

1

Ban

4 ↓

Bot.

4

Ban%

21%

Frag

1

Escolha
+
Escolha -

III e IV

5,3% ↓
K

1

kan

1

FC

1

EF

1

↓

IV e IX

4.2.3 Discussão dos resultados do primeiro protocolo
No que respeita aos Modos de Apreensão, como podemos ver, os procedimentos utilizados
em G% encontram-se dentro do valor normativo. No entanto, os G, na sua maioria (nos cartões I,
IV, V, VI, X), revelam-se um G vagos (ou pouco precisos), o que indica que podem ser resultado
de uma atitude defensiva. Isto é, são utilizados como mecanismos de defesa, numa tentativa de
neutralização das reações, contra uma possível implicação e um compromisso sentido como
inquietante ou mesmo indesejável. Relativamente aos D%, estes apresentam um valor abaixo do
padrão normativo. São, maioritariamente, acompanhados com um determinante de boa qualidade,
contudo esse acompanhamento pode exprimir um significado adaptativo, como um suporte às
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defesas da realidade exterior. As emoções e os fantasmas de Pedro tomam significados defensivos
pelos mecanismos de deslocamento e evitamento. Verifica-se, ainda, que o valor de Dbl, está
abaixo do valor esperado, mas ao analisar as pranchas IV, VII e X (tanto nas respostas, como no
inquérito), pode-se observar qualitativamente uma preponderância de um reenvio para uma lacuna
presenciada pela existência do branco. Podendo inscrever-se num contexto de uma falha, um vazio,
uma ausência, que é encontrada frequentemente em pacientes com problemáticas narcísicas. É
possível que Pedro se sinta afetado por uma vivência carente nas primeiras relações precoces, que
lhe deixou uma marca de insuficiência, insatisfação e incompletude.
Em relação aos Determinantes Formais, averigua-se um F% com um valor superior ao
expectável, que se traduzem em respostas convencionais ou lógicas (preocupação de controlo,
predomínio do pensamento operatório e pobreza fantasmática), a um distanciamento de Pedro em
relação aos aspetos afetivos (rigidez dos mecanismos de defesa). A uma ausência de interesse do
mundo exterior e dos objetos, mas, analogamente, com uma extrema dependência aos mesmos.
Um F% será elevado em todos os sujeitos carentes de espontaneidade ou receosos de manifestá-la,
os quais se prenderão, portanto, às características objetivas das pranchas (Traubenberg (1970), que
vem preencher, ou substituir, o vazio de um espaço psíquico, como se as imagens induzidas pelos
cartões não encontrassem eco interno, em termos de ressonância fantasmática ou de vivência
emocional (Chabert,2000). Por outro lado, F% deve ser acompanhado de um F+% elevado, o que
não acontece. Pedro possivelmente apresenta uma organização que reflete um nível de
desenvolvimento do ego pouco consistente. O baixo valor de F+% permite, também, apreciar o
caráter adaptativo socializante de Pedro, uma qualidade da relação com o real vivenciada por
falhas.
Quanto aos Determinantes Cinestésicos apurou-se no protocolo somente 1 Kan na prancha
X, mas ao examinar o inquérito podemos certificar nos cartões III, IV, V, VIII algumas cinestesias
animais. Estes podem testemunhar que, possivelmente, Pedro situa-se num registo conflitual de
dimensão agressiva ou libidinal que não é reconhecida por ele, e, que, com efeito, exprimem aqui
uma atitude defensiva e protetora, ao afastar a representação humana conflitual, substituindo-a por
um conteúdo animal que transmite as suas pressões fantasmáticas e pulsionais “não assumidas”.
Por outro lado, serve ao mesmo tempo de mediador e de lugar para a expressão de afetos
depressivos em que domina a valência abandónica (a depressão parece difícil de elaborar e o modo
relacional estabelece-se sob uma forma anaclítica). Além disso, atribui-se a Pedro, uma atitude
afetiva infantil (captadora e instintiva), devido às exigências do meio e da sua necessidade de
adaptação.
Nas Respostas Cor, apenas se observou uma resposta FC. Estes, quando aparecem supõem
uma instabilidade afetiva, pois segundo Traubenberg (1970) ao dar um FC, o sujeito minimiza a
influência da cor, por forma a controlar o racional sobre o emocional, o formal sobre o sensorial.
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Nos resultados às Respostas Estompagem, apenas se apurou 1EF no cartão II, pela
perspetiva (“o reflexo do animal nesta perspetiva”), apesar de no inquérito se verificar,
identicamente, textura (“o seu reflexo no chão na parte inferior pela perspetiva e textura”). Deste
modo, podemos dizer que quanto à perspetiva, esta pode relacionar-se com o narcisismo, com a
falta de segurança e carências de autoestima. E que quanto à textura esta poderá expressar uma
reativação de uma sensibilidade primária muito precoce, na qual existe uma necessidade de
investimento. De modo que, ambas as respostas podem refletir a ansiedade, o sofrimento e os afetos
dolorosos, que assinalam as insatisfações narcísicas de Pedro.
Relativamente aos Conteúdos, a percentagem elevada de A% pode circunscrever-se como
uma atitude defensiva de Pedro, que procura disfarçar os seus interesses mais profundos ou oporse ao teste (sentido como uma intrusão). Para Chabert (2000) uma alta dimensão de respostas A,
são aproximadas às personalidades construídas em torno de um Falso-Self. No que diz respeito à
percentagem de respostas H%, houve um decréscimo em relação ao valor normativo, o que implica
uma problemática de identidade, símbolo de uma grande fragilidade da imagem de si. Por
conseguinte, um H% baixo representa um contexto muito formal, pouco afetivo e uma dificuldade
de uma representação de si próprio.
No Tipo de Ressonância Íntima, a presença de 1K faz com que ΣK < ΣC (1K:0,5), o que
aponta para um tipo Extratensivo, que qualifica o sujeito de uma instabilidade maleável (o objeto
e a realidade exterior dominam-no com facilidade). Em relação à Fórmula Complementar
Σk=ΣE, há uma igualdade nos valores das cinestesias não humanas e estompagem (1k =1E), o que
indica um tipo Ambigual. O que expressa em Pedro um caráter que impede a escolha, que torna o
equilíbrio muito difícil e uma satisfação inexistente, como é o caso de carateres obsessivos
(Traubenberg, 1970, p.129).
Quanto à escolha das pranchas que mais gostou e menos gostou, pode-se perceber que são
escolhidas com uma vulnerabilidade narcísica e associadas às relações primitivas.

4.3 Análise comparativa dos dois protocolos
Relativamente à comparação entre os dois momentos de avaliação do Método Projetivo de
Rorschach, os valores obtidos no protocolo4 revelaram-se maioritariamente como superiores, ainda
que ligeiramente comparados com os referidos resultados do primeiro momento de avaliação. Este
facto pode dever-se a uma inibição provocada pelo final do internamento, pois observou-se em
Pedro uma atitude de oposição à realização do teste. Mas que não significa, de todo, não estarem

4

As respostas e os resultados relativos ao segundo protocolo do Método Projetivo de Rorschach encontram-se nos
Anexos VI, VII, VIII.
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relacionados com uma mudança, pois porventura certos resultados quantitativos e qualitativos
indicam, de alguma forma, uma alteração.
Na tabela 2, apresentada de seguida, estão comtemplados os resultados referentes ao teste,
em que fazendo a análise concluímos que houve uma diferença no Total de Respostas (R=15),
apresentando um afastamento pouco significativo relativamente ao primeiro protocolo (R=19).
Assim, o número de respostas não permite avaliar concretamente uma mudança de
percentagem em alguns índices, como é o exemplo de TRI (ΣK < ΣC, 1K:0,5, Extratensivo) FC
(Σk=ΣE, 1=1, Ambigual), RC% (33,3%) e Ban% (20%).
Quanto aos resultados nos Modos de Apreensão, nas respostas globais houve, igualmente,
uma diminuição (G% = 20%). Mas, em relação às respostas de detalhe apresentou-se um aumento
de 16,8 %, (D% = 80%). Esta relação mostra-nos que no primeiro protocolo, Pedro amostrou um
valor D% abaixo do expetável, enquanto que no segundo indicou um aumento notável de D%,
apresentando-se dentro do intervalo normativo. Por outro lado, os resultados nos Determinantes
Formais, revelam uma diminuição de 9,4% da percentagem de resposta forma (F% = 73%),
enquanto que na percentagem de boas formas, esta, aumenta para 4,1% (F+% = 66,6%), o que
demonstra provavelmente uma melhor adaptação à realidade, bem como um desenvolvimento de
um ego mais “sólido”.
O mesmo se sucede com os Resultados nos Conteúdos, em que a percentagem de Respostas
Animais subiu 8,7 % (A% = 66,6%). Conquanto, a percentagem de Respostas Humanas
progrediu em 1,3% (H% = 6,6%), mostrando-se como um resultado significativo ao nível da
identidade, pois dá conta de uma melhoria na capacidade de Pedro de se identificar com uma
imagem humana. Aliás, qualitativamente, é visível no cartão III um sinal de uma alteração (“parece
uma pessoa, mais propriamente uma mulher”), averiguando-se claramente uma identificação, e
uma provável consideração para reconhecer a sua identidade num sistema de relações, que abre
uma via à socialização, à capacidade de contacto humano, empatia e ao reconhecimento do outro.
Tanto que é uma das pranchas que mais gostou (“talvez por ser uma figura de fácil interpretação,
por ser uma forma humana, por ser mulher”). O que não se sucedida no primeiro protocolo do
mesmo cartão (“parece-me duas pessoas”).
Ao fazermos uma análise qualitativa, foi possível denotar alterações mais qualitativas do que
quantitativas, comparativamente ao primeiro protocolo. Como é o caso da diminuição de
movimentos cinestésicos animais, que era muito evidente no inquérito do primeiro protocolo. O
que poderá exprimir uma diminuição do papel defensivo e protetor de Pedro, em relação aos afetos
depressivos em que domina a dimensão abandónica. Por outro lado, verifica-se uma maior abertura
de diversidade de emoções pela reação aos estímulos da cor, como é o exemplo das pranchas II,
III, X. Quanto à seleção dos cartões (+ e -) escolheu III e VIII para as que mais gostou, e IV e II
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para as que menos gostou. A diferença das escolhas entre o primeiro e segundo momento destacase apenas nos cartões VIII e II, sendo que na primeira selecionou IV e IX.
Tabela 2. Psicograma - Análise quantitativa do segundo protocolo do Método
Projetivo de Rorschach
R

15

T.T.

23,8’

G

3

T.M.L.

1,10’

D

12 80%

T.R.I.
F.C.

1K<
Σ0.5C
1k: Σ1E

R.C.%

33,3%

20%

F

11

A

8

F%

73% ↑

F+/-

4

Ad

2

F+%

66,6% ↓

F-

5

H

1

A%

66,6% ↑

Obj.

1

H%

6,6%

↓

Sim.

1

Ban

3

↓

Ban%

20%

Escolha
+
Escolha
-

III e VIII

K

1

kan

1

C

1

EF

1

IV e II

4.3 Resultados e análise do T.A.T.
A partir da leitura aprofundada do protocolo do T.A.T. é possível ter uma análise global dos
diferentes registos conflituais de Pedro. No entanto, parece aqui oportuno realçar algumas
observações da análise do conjunto dos relatos.
Com algumas histórias restritivas, a sua participação é bastante contida e os procedimentos
dominantes pertencem ao Registo do Evitamento do Conflito. Mais precisamente a série C/Fo
que correspondem “a representações e afetos que vão reaparecer sob a forma de retorno do
recalcado”, e C/N que “reenvia para modalidades narcísicas do funcionamento psíquico, e mais
particularmente para o sobreinvestimento da polaridade narcísica do fantasma” (Shentoub, 1999,
p.88). Portanto, de forma análoga ao que se denotou nos resultados do Rorschach (elevado número
de respostas F), também neste protocolo foi possível verificar pela modalidade do evitamento do
conflito uma rigidez dos mecanismos de defesa. Uma organização defensiva da ordem da
objetividade e do domínio (na utilização da realidade externa), por forma a evitar as pressões
pulsionais e fantasmáticas.
Ainda que, exista, temporariamente, alguma presença de fatores de controlo e labilidade que
atenuam a construção dos relatos, Pedro recorre sempre a poderosos movimentos de inibição. Com
efeito, o registo de controlo, evoca no sujeito defesas reguladas por um distanciamento em relação
à organização do objeto. Ou seja, é através, deste, que é notória a sua dificuldade em gerir os
conflitos pulsionais, através da forte utilização da realidade externa, potenciada pela descrição dos
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apegos aos pormenores (A21), precauções verbais (A23), mastigação (A28) e intectualização
(A213). Por outro lado, no registo da labilidade, o recurso sólido às relações interpessoais é muitas
vezes imobilizado pelo recurso às precauções verbais (A23), ou modulados por afetos título/
postura significante dos afetos (C/N3; CN4). Estes últimos, demonstram uma organização menos
espontânea dos conflitos psíquicos, em que, em alguns momentos, os afetos depressivos impedem
a sua elaboração. No registo narcísico, a tónica é colocada, tanto na vivência subjetiva (C/N 2),
encenada por uma personagem que ele investe como uma representação de si próprio, como no
afeto-título e na postura significante de afetos (C/N3; C/N4) que figuram, muitas vezes, a perda e a
depressão. Os mesmos, revelam a necessidade de Pedro para um suporte externo, consequente de
uma insuficiente interiorização do superego, o que permite compreender melhor a origem da
depressão. É através das partes depressivas de Pedro, que se evidência as insuficiências do
investimento em si, assim como o interdito ao desejo da sexualidade e a libertação pulsional.
A insuficiência narcísica de Pedro, resulta da carência de investimentos objetais
estruturantes. Um exemplo disso é o cartão 13B, que assinala uma precaridade do simbolismo
materno (“é obvio que existe pobreza”), conduzida pela projeção de uma imagem enfraquecida.
Também no cartão 5, é possível verificar a representação de uma relação com a mãe de vivência
intrusiva, ou mesmo persecutória. De forma similar, o cartão 6BM é um exemplo a destacar, porque
remete para “proximidade mãe-filho em contexto de mal-estar” (Shentoub, 1999, p.71), e neste
sentido Pedro centra-se sobre a personagem feminina, cuja vivência é encenada por um conflito
apreensivo. Parece, igualmente, profícuo destacar o cartão 19, pois deu-nos conta da incapacidade
do sujeito em discriminar o dentro do fora, e em evocar um continente que permita a projeção do
bom e do mau objeto. Assim, a falta de um continente, e a consequente interiorização do objeto
primário, deteriora todas as identificações primárias, e, portanto, o sujeito sofre em todo o seu ser,
um sentimento de falta, de vazio. Daqui se deduz que o Pedro não teve oportunidade de se
enriquecer narcisicamente e de se desenvolver na relação com o objeto principal.
Para o sujeito a representação das relações não é investida e o conflito revela-se em termos
de falha narcísica. É possível perceber, a partir do cartão 10, que para Pedro, o outro, é então,
apenas investido como apoio indispensável. É provável que este apoio, seja apenas um suporte,
que tem apenas como função preencher o vazio e as faltas sentidas, no que diz respeito às relações
de infância, agora “ilusoriamente” substituídas. No cartão 4, a ameaça da rejeição insuportável,
ativa a angústia de abandono. Sendo assim, verifica-se uma instabilidade relacional, onde as
expressões dos afetos atestam a perda, onde o mecanismo projetivo surge como prioritário, o que
faz com que se sobressaia em Pedro uma dependência afetiva. Podemos pensar, que Pedro já sentira
estes sentimentos de abandono, e que tem receio de vir a sentir por considerar que o outro o vai
rejeitar.
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Além disso, no cartão 13MF, o material mobilizou afetos e representações, mas sem nenhuma
possibilidade de ligar os movimentos libidinais e agressivos que surgem na relação. O apego aos
pormenores físicos (“está nua, toda despida”) tem por objetivo seduzir o sujeito, ativando as suas
partes narcísicas. Importa salientar que, tanto neste último, como no cartão 10, não se verifica a
erotização do casal. O desejo da expressão da sexualidade e a libertação pulsional são interditas
devidas às partes depressivas do sujeito.
Relativamente ao cartão 2, que pode “reativar o conflito edipiano” (Shentoub, 1999, p.66),
evidencia-se uma relação triangular (pai-mãe-filha). No entanto, também existe a possibilidade
desta relação ter um cunho anaclítico (“os pais dela, em tempos, trabalhavam no campo para dar
uma vida melhor à moça que tem o livro”), que caracteriza as personalidades estado-limite
(boderline) (Bergeret, 2000, p. 139).
Salienta-se, ainda, que Pedro realiza um forte movimento de recusa às pranchas 11, 19 e
12BG, o que indica uma resistência significativa perante os cartões que reativam uma problemática
pré-genital.
Por fim, importa destacar o último cartão (cartão branco), no qual Pedro parece narrar a sua
história pessoal, bem como o desejo que tem em começar uma nova etapa da sua vida. A narrativa
reflete a fragilidade do seu mundo interno, que ele tenta contra investir pela idealização e
ancoragem narcísica5.

CAPÍTULO 5 | DISCUSSÃO E CONCLUSÕES

O presente estudo teve por objetivo geral alcançar um conhecimento mais profundo sobre
esta forma tão específica de amar e ser amado (patológica), tendo por base o constructo teórico de
David E. Zimerman, a propósito do vínculo tantalizante. Como ponto de partida para esta
investigação, procurou-se perceber se os resultados obtidos, através da análise e correlação do
material trazido pelo sujeito às sessões de acompanhamento psicológico e da aplicação das provas
projetivas acima descritas, iam de encontro com a conceptualização do autor. Mediante a revisão
teórica realizada e os dados adquiridos, foi possível constatar em Pedro uma patologia ao nível
vincular, potencializada pelas vivências narcísicas, consequência de um enraizamento nas
experiências precoces. No sentido do que foi descrito anteriormente, no sujeito sobressai uma
vulnerabilidade narcísica e depressiva evidenciada pelo Método Projetivo de Rorschach e Thematic
Apperception Test.

5

As respostas, cotação e resultados relativos ao T.A.T. encontram-se nos Anexos IX, X, XI.
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Sabemos que o que ocasionam as paixões são as pulsões em dois grandes grupos: Eros
(pulsões da vida) e Thanatos (pulsões da morte). A existência de um período e de uma organização
psíquica nas quais as duas vertentes exercem ao mesmo tempo e indissociavelmente, refere-se ao
narcisismo primário. A forma como se dá a saída da fase do narcisismo primário é primordial para
constituição do ego e como o indivíduo irá relacionar-se futuramente. Assim, a esta inviabilidade
de manutenção do estado narcísico, discorre-se no sujeito uma fragilidade do mundo interno, uma
insuficiência do investimento em si, como se pôde perceber nas provas projetivas (cartão I, II, V –
Rorschach; prancha 2; 16 – T.A.T.). Tal como vimos, Pedro apresenta uma problemática de
castração (cartão VI – Rorschach; prancha 1; 11 – T.A.T.), que impossibilitou a saída do narcisismo
primário enquanto criança. Todos os acontecimentos experimentados por Pedro nas primeiras
proximidades com a procura pulsional e com a forma apaixonada que essa pulsão foi assumindo
são revividas nos relacionamentos amorosos. Aquando houve uma reativação com os movimentos
pulsionais (cartão II – Rorschach; prancha 5 – T.A.T.), Pedro evitou o confronto, pois foram
sentidos possivelmente como perturbadores. Nesse sentido, o narcisismo torna-se uma defesa
primária.
Através da história clínica, é possível revelar que Pedro teve uma relação profundamente
desajustada, onde a mãe se mostra muito insegura, deprimida e opressiva, e um pai indiferente,
tirano, que abandona e não dá amor. Durante a sua infância demonstra uma grande angústia de
separação, que ainda nos dias de hoje é bastante visível através do seu discurso (“chorava muito
quando o meu pai ia embora”), e as angústias em relação ao objeto são de abandono (prancha 4;
10 – T.A.T.), quando o objeto está ausente (“passava o dia todo a chorar, parecia um óbito”, “não
ter atenção nenhuma também não suporto”), bem como uma angústia de intrusão (prancha 7 –
T.A.T.) quando o objeto está presente (“quando me dá muita atenção irrita-me”).
Os pais ao reproduzirem um ambiente hostil, determinado por falhas e ausências na infância
de Pedro, enclausuram-no a uma estruturação psíquica narcísica, impedindo-o de uma
compreensão de uma entidade global como algo distinto de si, de um sentimento de um
investimento no próprio (cartão I; III – Rorschach; prancha 2 – T.A.T.). O que contribuiu para a
disposição de uma instabilidade da unidade do ego (cartão V – Rorschach; prancha 5 – T.A.T.).
Isso formou em Pedro um sentimento de menos valia, uma autoestima pobre que necessita
constantemente da valorização do outro (“as mulheres ao dizerem que sou bonito, sinto-me o tal,
caso digam a outro homem sinto que não sou grande coisa”; “gosto que me digam que fiz um bom
trabalho, caso contrário sinto-me um incompetente”). A estas falhas, a este vazio interno
consequentemente das fases precoces do desenvolvimento, Pedro elaborou um falso Self, por forma
a substituir e a suprimir a sua ferida narcísica, afastando-se de um sentimento de solidão e tristeza,
sem nenhum mecanismo psíquico reparador (prancha 13B – T.A.T.), como para um ideal do ego
que recorrerá transversalmente ao outro, para desempenhar uma função mais definida e estável do
seu Self, precisamente pela sua fragilidade e falta de coesão. O Self vai sempre tentar colmatar esta
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incompletude narcísica primária, sobretudo a partir de investimentos idealizados do objeto (relação
com a ex-companheira).
O sentimento de uma imagem materna enfraquecida é ligado à emoção de um não
desenvolvimento de uma relação continente significativa, isto é, de que ele não fora em criança
“um com a mãe” (de que ele é tudo o que a mãe quer, e a mãe é tudo o que ele pretende, que deveria
ser quebrado quando a apetência se volta para outro lugar – o pai), transformando-se em elementos
não integrados (ou elementos beta), a uma falha na assimilação das relações objetais internalizadas
(a uma projeção de um bom e do mau objeto). Que por sua vez vão procriando mais angústias e
ódio, dando princípio à formação de um vínculo –L (prancha 13B; 19 – T.A.T.). A pouca solidez
do suporte objetal, o sentimento de falta, uma falha, uma ausência e o vazio marcado pelo feminino
difícil de preencher, mostram o aspeto instável e inseguro da relação precoce maternal (cartão II;
VII; IX; X– Rorschach). Esta insuficiência de vivência interna com a mãe, incapaz de dar um amor
suficiente e sob a pena de castigos físicos austeros, agressivos e destrutivos, aprisionou Pedro a um
modelo tantalizante para as futuras experiências afetivas. Assim, há, uma mãe tantalizante, que irá
ser recolocada numa revivência das relações de Pedro, num reencontro que procura recuperar ou
revivificar as reproduções outrora experienciadas.
As crises percucientes com os objetos próximos (mãe, pai e irmãs), foram uma das causas do
internamento, que tinham frequentemente uma natureza narcísica. Mas reconhece que a causa
dessas crises, devia-se à ex-companheira. Para Pedro, a separação com S. foi difícil, uma vez que
essa relação se infundiu no âmbito de uma dependência. O medo da solidão e do desamparo, da
perda do outro (“o primeiro receio era ficar sozinho, abandonado”), faz com que o objeto seja
tomado como insubstituível e o distanciamento dele implica uma perda de si, apresentando
angústias esquizoides de fragmentação, devido ao afastamento em relação ao objeto, por sentir o
seu Self aprisionado. S. era, no fundo, substancial para a estabilidade psíquica de Pedro. O objeto
investido toma o lugar de um objeto de necessidade e suporte (prancha 5; 10– T.A.T.), e não de
um verdadeiro investimento (prancha 3BM – T.A.T.), que não pode dispensar, porque vem
“mascarar” a lacuna provocada pela perda original, inviabilizando Pedro de traçar novos caminhos.
Deste modo, abismado à depressão (cartão IV; X – Rorschach; prancha 3BM; 13MF– T.A.T.),
Pedro é reavivado, nessa altura, pelo fantasma de abandono, projetado para um perigo do seu
mundo interior, numa ansiedade sem objeto primário preciso, no qual se fixou e que não lhe permite
partir para outras contingências de satisfação que o mundo lhe oferece (prancha 4– T.A.T.). Neste
sentido, Pedro iniciou o consumo de substâncias, que se instalou numa fase em que sentia “receio
de ser abandonado, de ficar perdido”, um “vazio” no qual cobriu-o com a droga, como que um
“reparo” do objeto interno. Isto acontece devido ao medo da solidão e do desamparo, pois distante
desse objeto (que ocupa o seu ideal do ego), Pedro vê-se defronte com a sua ferida narcísica.
Segundo Dias (1979) a droga pode modificar um mundo externo de um problema interior, que na
realidade é somente uma ilusão de não necessitar do outro (substituído pela substância), que revela
Emanuela Sofia Rodrigues Santos

43

facebook.com/psicologia.pt

Psicologia.pt
ISSN 1646-6977
Documento publicado em 09.04.2017

a sua dependência e fragilidade, a entrada num “carrossel diabólico” (Mendonça, 1996), em que o
primado é a compulsão à repetição. Os sucessivos consumos de Pedro demonstram um fraco
controlo de impulsos e o triunfo do princípio do prazer (“a procura do prazer”, “era como um
sossego psicológico”), sobre o princípio da realidade (“a degradação”) (Freud, 1920). De tal
maneira, que é nessa fenda entre o indispensável e o que se consegue, que surgem as possibilidades
de um movimento do desejo. Mas jamais subsiste objeto que satisfaça totalmente o anseio, e é por
isso que Pedro nunca interrompia cada pequena satisfação, o que ele não encontra em absoluto,
persegue tudo o que se aproxima das suas representações de perfeição (Kehl,1987).
Efetivamente, a ex-companheira é uma acessível projeção da própria imagem, impressas
pelas representações internas dele. O objeto do seu desejo é impossível, uma vez que é meramente
um objeto de anti angústia para Pedro, e aí está a razão do seu desespero. A procura da realização
desse ideal, formou-se na omnipotência do ego e com falhas, e, por isso, Pedro não pode libertarse das satisfações narcísicas que nutre a ilusão desse ego. Esse ideal do ego impossibilitou Pedro
de reconhecer as suas faltas e o impedimento de procurar fora de si um ideal, que se assume como
uma exigência, e que está sempre diligente na procura de um eterno amor perfeito que não se tem
ou que é ambicionado. Mas que em tempo algum lhe será devolvido, uma vez que o narcísico não
tem a possibilidade de amar verdadeiramente, pois foi isso que vivenciou na sua infância,
impedindo de reconhecer alguma outra forma de alteridade na relação.
S. é então investida perante os ideais narcísicos de Pedro, ou seja, projeta em S. o seu ideal
do ego. No entanto, estas relações “são vividas e jogadas a dois” (Bergeret, 2000, p. 139), pois
ambos foram vítimas de um confinamento repetido nos momentos precoces. Um e outro fixaramse num processo narcísico, indagando no outro uma manutenção narcísica que não foi plausível de
superintender, em que “poderíamos ficar satisfeitos com esse resultado, se ele não trouxesse
consigo todos os perigos de uma dependência mutiladora em relação àquele que o ajuda” (Freud,
1914, p. 107). De forma que, tornam-se modelos de um outro eu-mesmo, que pretendem as mesmas
coisas, transversalmente pela condição da falta. Por isso, estes reencontram-se para a recuperação
da identificação do laço emocional realizada primeiramente com as figuras parentais.
Pedro demonstra uma idealização (e desvalorização) primitiva através dos seus anseios
profundos por um prestador de cuidados omnipotentes (relação com a ex-companheira) na
insistência de que o amado é perfeito, (“para mim era perfeita, trabalhadora, uma boa mulher”), no
entanto quanto mais um objeto é idealizado, mais drástica será a desvalorização (“uma
manipuladora, oportunista, bandida”) (McWilliams, 2005). Configura-se, assim, um vínculo
tantalizante entre Pedro e S., encadeado por um transcurso relacional imensurável, recarregado de
separações e aproximações (“por cinco vezes tivemos separados”), que se “desfez” quando o êxtase
terminou (“já no início desconfiava; chegou a um ponto que percebi que não era a mulher com que
idealizava”; “era maçadora”). Mas as amarras (vínculo) ao passado longínquo de Pedro, fez com
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que persistisse na relação (“com as outras mulheres também sou assim, quando me dão muita
atenção irritam-me” [referindo-se à mãe]). O núcleo do ego de Pedro fixou-se numa representação
que o obriga a repetir a mesma experiência emocional frusta da. O vínculo tantalizante, forma-se
sob a insigne de abandonante-abandonado (Zimerman, 2010), de tal modo que Pedro procurou em
S. esse símbolo (“vi nela uma oportunidade, pois era uma mulher abandonada pelo ex-marido;
“com um filho e sozinha mostrou-me ser uma mulher responsável”), exercendo em Pedro um
processo de “íman”, “colorindo com as mesmas cores emocionais” (Zimerman, 2004) as
experiências afetivas abandónicas, que teve quando este, ainda, era criança (“sentia-me
desamparado; chorava o dia inteiro, parecia um óbito”[referindo-se ao pai]).
Quando a relação se instala num círculo de uma dependência, tal como na relação
tantalizante, ocorre uma dominação e submissão concomitante entre o casal. Neste caso, Pedro
possui uma grande necessidade de controlar (“colocando auscultadores no carro e vendo os registos
telefónicos no computador (…) comecei a segui-la”). E, sendo assim “toma as rédeas” na relação,
concebendo uma possessão com S., coordenando os seus passos na expectativa de modificá-la (“ela
disse que havia pessoas com quem ia deixar de falar e não deixou”, “quando percebi que ela não
deixava de falar, comecei a desconfiar”; “via sempre as mensagens do telemóvel dela”). O ciúme
exagerado e a tentativa de controlar a sua ex-namorada refletem uma grande insegurança na relação
e tornaram-se tão excessivos que são quase delirantes (poderíamos quase inferir um estado de
delírio de ciúme). O temor da separação e do abandono é tão grande em Pedro, que faz com que
tome S. como imprescindível. Os sujeitos que vivem no liame tantalizante, combinam a ansiedade
com o medo, a dor, amor e excitação sexual. É notório em Pedro o receio de um envolvimento por
outra proximidade e de ser dominado pelas suas próprias carências de cuidados (cartão IV–
Rorschach; prancha 3BM – T.A.T.). O que é reprimido não é o afeto, mas antes a imagem a que
esse desejo se coliga. A negação da realidade externa e a repressão dos sentimentos e necessidades
não faz com que eles desapareçam, mas antes que se relacione a uma representação (cartão I; II;
III; IV; V; VI; VII; X– Rorschach; prancha 1;3;4;5;12BG; 16 – T.A.T.). Por conseguinte,
conquanto Pedro deseje uma intimidade com S., não consegue estabelecer uma verdadeira
proximidade física (prancha 13MF – T.A.T.). Na realidade, sustenta o objeto (com contornos
infantis), que nomeadamente são conduzidas sob o ponto de vista sexual, mas que não implicam,
de forma alguma, proximidade. Portanto, nestes casais, o relacionamento erótico apresenta
características fusionais e confusionais, como um semelhante funcionamento de extensão do outro
(Anton, 2002).
Ao relacionar-se com S., Pedro coloca-se numa situação de diminuição de autoestima
concebendo uma dependência em relação ao objeto (Freud,1914). A autoestima prende-se
estreitamente com a líbido narcisista (apresentada possivelmente a Pedro como ameaçadora ou
interdita, que só encontrou saída encerrando-se em si própria e abandonando ou depreciando todas
as suas pretensões eróticas) (Kehl, 1987), e que expressa a sua omnipotência do ego, a experiência
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de um sentimento primitivo pobre e de menos valia (“sempre me vi como o mais fraco”). Como
tal, Pedro não conseguiu alcançar a posição depressiva, por forma a defender-se contra as
ansiedades desorganizadoras causadas pelos objetos internos (prancha 3– T.A.T.), de modo a
defender o seu ego frágil. Posto isto, Pedro ao apresentar uma baixa autoestima, uma representação
de um Self debilitado e angústias esquizo-paranoides não integradas, S. é alvo de passagens ao ato
heteroagressivas (“eu batia nela”) (Braconnier, 2007), de objeto de inveja pelos aspetos que faltam
ao próprio, desvalorizando-a, de maneira a que ela não lhe atinja a sua ferida narcísica e o aumento
do seu sentimento de inferioridade, proporcionado a Pedro um sentimento de “segurança”. O
mecanismo de idealização permite não reconhecer a agressividade nem a culpabilidade em relação
ao objeto (“eu batia-lhe porque ela merecia”) (Paixão, 2002). O acting out, como expressão de
atitude transferencial pode ser autodestrutivo, onde a natureza inconsciente e assustadora dos
impulsos impele a pessoa para atuar, de forma autodramática, compulsiva, segundo o qual o
comportamento atuado é executado (McWilliams, 2005).
É possível que Pedro também que se sentisse num “jogo de sedução” (“aliciava-me”; “davame sempre a volta”), no qual causava um efeito de apoderamento (“ela conseguia fazer com que
eu estivesse preso a ela”; “não sei que poder tinha ela sobre mim”), provocando em Pedro
expetativas irrealizáveis (“ainda acreditava numa mudança”; “parecia que mudava [após
discussões], mas voltava a ser o que sempre foi”), como algo que o tantalizava (“ela fazia-me
promessas” ; “prometia que não voltava a fazer o mesmo”; “por um tempo andava tudo bem, mas
voltava sempre a mentir-me”; “mostrava-me uma coisa e era completamente outra”), e que o
dominava (“tinha vontade de me separar há muito tempo, mas simplesmente não conseguia”; “eu
percebia o que se passava mas não conseguia desligar dela”; “sinto raiva desta situação toda, não
sei como deixava” ;“não via mais nada que me agarrasse a ela, a não ser amor”).
Assim, pode-se dizer que existe uma sobreposição dos quatro fatores: domínio, possessão,
sedução e tantalização, que agem concomitantemente no casal, com a respetiva presença das
facetas narcisistas, a da tirania obsessivo-sádica e a perversa (Zimerman, 2004).
No vínculo tantalizante, o objeto de amor não é nada mais do que um espelho, onde se reflete
a imagem daquele que não é capaz de amar, senão ao outro enquanto “duplo” de si mesmo. Procurase uma imagem, daquilo que se foi, ou daquilo que se perdeu. Neste sentido, configura-se para
ambos os parceiros a seguinte representação: “olho-te e vejo-me, olhas-me e vês-te”, como que um
preenchimento em “duplo”, pois ambos se encontram e convergem como um uno. Digamos, um
encontra no outro as falhas por eles sentidas, pela compulsão à repetição de feridas antigas, pelo
“reflexo de um espelho” vivido por ambos.
Como foi referido anteriormente, o paciente recebeu um diagnóstico descritivo de
Perturbação Estado-Limite (Boderline) da Personalidade segundo o DSM-V (2014), mas segundo
as conceções avançadas por Steiner (1993, cit. por Mesquita, 2013, p.173), esta forma patológica
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do vínculo tantalizante de amor “trata-se de uma situação que em termos de desenvolvimento
mental, o indivíduo ficou a meio caminho entre a posição depressiva e a posição esquizoparanóide, numa posição borderline”. Esta situação de anaclitismo relacional faz com que o
sujeito dependa do outro, que terá a função de reparar a ferida narcísica originária. O Self vai
sempre tentar colmatar esta incompletude narcísica primária.
Destarte, considera-se que o modelo de relações tantalizantes conceptualizado por David E.
Zimerman é uma adequada via para o entendimento e explicação desta forma patológica de amar
de Pedro. Assim como, o papel da intervenção na prática clínica que toma em consideração os
aportes de Zimerman é uma opção viável. Em Pedro existe a necessidade de encontrar um
continente seguro (terapeuta) que transforme as suas angústias mais primitivas e as elabore de
forma a serem devolvidas de forma segura, que funcione como uma mãe suficientemente boa no
sentido de Winnicott (Zimerman, 2004). Torna-se necessário que o terapeuta consiga formar uma
aliança entre ele e o lado sadio do paciente. O terapeuta, também, deverá atender ao nível de
autoestima que o seu paciente apresenta, assim como a possíveis falhas que ele tem ao nível do
Self. Para o paciente amar-se verdadeiramente, é preciso poder suportar a dor narcísica, das feridas
que se abrem entre o Self e o outro, não satisfazendo o próprio na intensidade que lhe é necessária.
É igualmente importante que se trabalhe os aspetos identificatórios (nomeadamente quanto à
identificação com o agressor); a necessidade de encontrar a compulsão à repetição de traumas
antigos; os significados que estão contidos no vínculo do reconhecimento; levar o paciente a
reconhecer que aquilo que considera amor, pode ser mais do que um sintoma psíquico grave (fruto
de uma excessiva idealização); que existe uma cumplicidade inconsciente entre ambos, em que há
uma especularidade (razão pelo qual funcionam em uma espécie de uma folie a deux); e reconhecer
a positividade dos seus recursos autênticos (profissionais e afetivos), dos quais desacreditam, pois
os mesmos estão confundidos com a sensação de falsidade que, como defesa, estes sujeitos
impõem. O terapeuta não deve estar nem muito próximo (sentido como intrusivo na relação), nem
muito distante (sentido como abandónico na relação), deverá encontrar um equilíbrio sentido como
seguro, mas não invasivo.
Deste modo, podemos concluir que o conceito de vínculo tantalizante se apresenta como uma
via de compreensão do desenvolvimento humano e de intervenção psicológica, nomeadamente nas
situações em que exista um vínculo patológico entre duas pessoas, nas quais os pacientes, homens
ou mulheres, estejam envolvidos amorosamente com algum parceiro(a), de uma forma muito
sofrida e sintomática (que se torna crónico), num “nem ata nem desata” intermitente e
aparentemente sem saída, situação essa que, às vezes, numa repetição cíclica, pode-se prolongar
pela vida inteira.
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Anexo I – Consentimento informado – Entrevista não diretiva

Protocolo Deontológico
Consentimento informado – Entrevista Não-Diretiva
O participante abaixo-assinado, aceita participar de livre vontade no estudo da autoria de Emanuela
Santos (Aluna da Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade de Coimbra), orientado
pelo Professor Doutor Eduardo Santos (Professor Associado da Faculdade de Psicologia e Ciências da
Educação da Universidade de Coimbra), no âmbito da dissertação de Mestrado Integrado em Psicologia, na
área de Psicologia da Educação, Desenvolvimento e Aconselhamento.

Informaram-me que o estudo será conduzido de acordo com o Código Deontológico da Ordem dos
Psicólogos Portugueses. Explicaram-me e compreendo os objetivos principais deste estudo de caso.
Esclareceram-me, ainda, sobre todos os aspetos que considero importantes e responderam-me às perguntas
que coloquei. Para além das provas projetivas, referidas no protocolo anterior, entendi e aceito responder a
uma entrevista que explora questões que permitam adquirir um vasto número de elementos acerca do sujeito
(dados de anamnese, dificuldades prévias e atuais, motivo de internamento, informação individual, história
clínica). Foi-me garantido que todos os dados recolhidos serão usados exclusivamente no estudo.

Compreendo que a minha participação neste estudo é voluntária, podendo desistir a qualquer
momento, sem que essa decisão se reflita em qualquer prejuízo para mim. Ao participar neste trabalho,
estou a colaborar para o desenvolvimento da investigação na área do desenvolvimento e do aconselhamento
para o estudo sobre as vivências das relações patológicas cronificadas: uma forma patológica de amar (o
vínculo tantalizante).
Entendo, ainda, que toda a informação obtida neste estudo será estritamente confidencial e que a
minha identidade nunca será revelada em qualquer relatório ou publicação, ou a qualquer pessoa não
relacionada diretamente com este estudo, a menos que eu o autorize por escrito.
Data ___/___/___
Assinatura do participante:
____________________________________________________________
Assinatura do entrevistador:
____________________________________________________________
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Anexo II – Consentimento informado – Avaliação Psicológica

Protocolo Deontológico
Consentimento informado – Avaliação Psicológica
O participante abaixo-assinado, aceita participar de livre vontade no estudo da autoria de Emanuela
Santos (Aluna da Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade de Coimbra), orientado
pelo Professor Doutor Eduardo Santos (Professor Associado da Faculdade de Psicologia e Ciências da
Educação da Universidade de Coimbra), no âmbito da dissertação de Mestrado Integrado em Psicologia, na
área de Psicologia da Educação, Desenvolvimento e Aconselhamento.

Explicaram-me que o estudo será conduzido de acordo com o Código Deontológico da Ordem dos
Psicólogos Portugueses. Informaram-me quais são os objetivos do estudo e do que tenho de fazer para
participar nele. Esclareceram-me, ainda, todas questões que quis colocar. Compreendo que a minha
participação neste estudo é voluntária, podendo desistir a qualquer momento, durante as respostas às
questões dos métodos projetivos: Método Projetivo de Rorschach e Thematic Apperception Test (T.A.T.),
sem que essa recusa tenha consequências para mim. Foi-me garantido que todos os dados recolhidos serão
usados exclusivamente para o estudo e que será mantido o anonimato.

Ao participar neste trabalho, estou a colaborar para o desenvolvimento da investigação na área do
desenvolvimento e do aconselhamento para o estudo sobre as vivências das relações patológicas
cronificadas: uma forma patológica de amar (o vínculo tantalizante).

Data ___/___/___
Assinatura do participante:
____________________________________________________________
Assinatura do entrevistador:
____________________________________________________________
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Anexo III – Primeiro protocolo do Método Projetivo de Rorschach
Lâmina

Respostas

Inquérito

Cotação

0.45’

I

(Pega no cartão e vira para baixo, mas volta a virar
para cima).

ˆˇˆ
1- “Parece uma folha de uma
árvore”.

1 – Forma:
“Por toda a forma da
imagem é uma folha”.

Lamina

2- “Está muito longe de ser uma
borboleta”.

2 – Forma:
“Não tem forma de
borboleta”.

1-G F+/- Bot

2-F+ A Ban

1.40’

Lâmina

Respostas

Inquérito

Cotação

1.10’
(Vira o cartão para baixo, para cima, lado esquerdo,
para cima, lado esquerdo)

ˇˆ‹ˆ‹
3- “Isto está mais complicado” (volta
a virar o cartão para baixo, para cima, lado
esquerdo, para cima, lado esquerdo), um

Lamina II

animal”.

3- “Virando o
cartão (lado esquerdo)
é um animal na
parte superior. Vêse a pata, as duas
orelhas, a cauda, a
parte do focinho
pela forma”.

3-D F+ A

FORMA
4- “O reflexo do animal nesta
perspetiva”.

4- “O seu reflexo no
chão na parte
inferior pela
perspetiva, a
textura”.

4-D EF Sim

2.50’
PERSPETIVA
TEXTURA
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Lâmina

Respostas

Inquérito

Cotação

2.00’
(Pega no cartão e vira para baixo, mas volta
a vira para cima).

ˇˆ
5- “Parece-me duas
pessoas”.

5- “Duas cabeças,
pescoço, tronco”

5- D F+ H Ban

(parte superior pela
forma).

FORMA

Lamina III

“Na parte central
dois corações pela
forma e cor”.

FORMA
COR
“Pernas pela
forma”.

6- “A parte de baixo parece
a caixa torácica”.

“Braços que dá a
impressão que está
a levantar algo.
FORMA
MOVIMENTO

3.50’

6- “As costelas nas
linhas pela forma”.

6-D F- Anat

FORMA

Emanuela Sofia Rodrigues Santos

57

facebook.com/psicologia.pt

Psicologia.pt
ISSN 1646-6977
Documento publicado em 09.04.2017

Lâmina

Respostas

Inquérito

Cotação

1.00’
(Pega no cartão e vira para baixo)

ˇ
7- “Cada vez mais
complicado (pega no
cartão virado para baixo e
vira para cima), está
complicado, caracol com
a carapaça desfeita”.

7- Global.
“Na parte de cima
a cabeça”.

7-G F- A Frag

Obs- enrola a
prancha a
partir da parte
lateral superior
direito (neste caso
inferior direito):

Lamina IV

“Dá a impressão
que tem uma parte
sobre a outra. Se
continuarmos com
o movimento dá a
impressão da
carapaça do
caracol. É como se
a folha estivesse a
dobrar-se. Se
continuar o
movimento forma a
carapaça de um
caracol (partes
superiores laterais
da imagem). Em
que a parte mais
clara irá ficar por
cima da mais
escura”.

FORMA
COR ESCURA
COR CLARA
3.00’
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Lâmina

Respostas

Inquérito

Cotação

1.36’
ˆ
8- “Um morcego. Não me
ocorre mais nada.

8-Global.

8- G F+ A Ban

“A cabeça, os dois
tentáculos, as duas
asas, perninhas dos
membros
inferiores”.
FORMA

Lamina V

“Um morcego é
como um rato com
asas. Esse morcego
deve ser mutante. É
um animal em
movimento por
causa das patas no
ar”.
MOVIMENTO

2.00’
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Lâmina

Respostas

Inquérito

Cotação

1.50’
(Pega no cartão e vira para baixo),

9-

ˇ
“Não sei, uma árvore talvez”.

9-G F- Bot

9- Global.
“As raízes (forma),
a sombra da
própria árvore
(cor)”.

Lamina VI

“As folhas são
umas silhuetas, com
contornos com
preenchimento
negro”.
“O caule” (linha no
centro pela forma).
FORMA

2.00’
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Lâmina

Respostas

Inquérito

Cotação

1.55’
(Cartão virado para baixo)

ˇ
10- “Epá, uma borboleta”.

10- “Borboleta em
cima e suas asas, o
tronco no centro”.

10-D F+ A

FORMA
11- “Duas
elefante”.

cabeças

de

11 “Duas cabeças
de elefante. “Nas
laterais a tromba e
o olho”.

11- D F+ Ad

FORMA
COR

Lamina VII

(Cartão virado para cima)

ˆ
12- “Não é um gato
completo, tem
cauda e boca”.

12- “Dois gatos”.

12-D F+ Ad

FORMA

13- “A parte branca faz-me
lembrar algo, mas não sei
bem o quê. Um guardachuva,
ou
talvez
um
cogumelo”.

13-“No centro, pelo
branco”.

13-Dbl F+
Obj./Bot

FORMA
COR

3.00’
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Lâmina

Respostas

Inquérito

Cotação

1.12’
ˆ
14- “Cabeça do
animal”.

14- “Dois animais”.

14-D F+ A Ban

“Dois membros
superiores”.
“Dois membros
inferiores, um
apoiado e outro
suspenso”.
FORMA
(Aqui refere-se ao termo
reflexo pela
textura):“São

Lamina VIII

dois
pela transladação
da imagem, pela
sensação de
textura”.
TEXTURA

15- “Um galho de uma árvore”.

15-D F+ Bot

15- “Dá a sensação
que o membro
inferior esquerdo
está apoiado no
galho da árvore”.
“O membro
superior direito
também apoiado
sobre uma pedra”.
FORMA

1.53’
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Lâmina

Respostas

Inquérito

Cotação

1.40’
(cartão virado para baixo)

ˇ

Lamina IX

16- “O rosa parece-me um
elefante. Não me ocorre mais
nada”.

16- “Elefante
rosa”.
“Vejo as orelhas e
as patas de trás”.
FORMA
COR

16-D FC A

2.37’

Lâmina

Respostas

Inquérito

Cotação

Lamina X

1.30’
17- “Dois touros de pé em cima”.

17- “Cabeça dois
touros, chifres na
parte branca, a
cauda, e duas patas
no branco”.
FORMA
COR

17-D Kan A

18- “O resto algas,
marinhos”.

18- “As algas em
cima no verde”
“Os cavalosmarinhos tem essa
forma”.

18-D F- Bot./A

cavalos

COR
FORMA

19- “Portanto, a vida marinha”.
.
2.07’

19- Global.
“A vida marinha é
muito complicada,
há animais que
parecem rochas”.

19-G F+/- A

FORMA
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Lâminas que mais gostou:
Lâmina

Inquérito

Lâmina III

“Porque representa a forma humana e, ainda,
pelo contraste de cores preto e vermelho”.

Lâmina IV

“Porque vi a forma do desenho, como se o fosse a
dobrar. A parte clara está sobre o outro. Consegui
imaginar que se continuasse a dobrar o cartão
formava-se a carapaça de um caracol”.

Lâminas que menos gostou:

Lâmina VI

Lâmina

Inquérito
“Se realmente representa uma árvore, foi o que
eu vi. Os contornos estão mal feitos. Vejo uma
árvore, mas muito mal definida, mas é o que
consigo ver”.

Lâmina IX

“Porque sei que há, talvez, mais imagens para
além do elefante, mas só consegui ver uma”.

Emanuela Sofia Rodrigues Santos

64

facebook.com/psicologia.pt

Psicologia.pt
ISSN 1646-6977
Documento publicado em 09.04.2017

Anexo IV – Análise da área das respostas do primeiro protocolo do Método
Projetivo de Rorschach
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Anexo V – Análise do primeiro protocolo do Método Projetivo de Rorschach

G
G/bl
D/G
Dd/G
Dbl/G
D
D/bl
Dd/D
Dbl/D
Dd
Dbl
Do
F+
F+/FK
kan
kp
kob
C
CF
FC
E
EF
FE
Clob
ClobF
FClob
H
(H)
Hd
(Hd)
Hdsex
Sex
Anat
Sg
A
Ad

I
1

II

III

2

2

IV
1

V
1

VI
1

VII

VIII

IX

X
1

Total
5

3

2

1

2

12

1
1
1

1

1
1

1
1

4

1
2

1

1
1

10
2
4

1

1

1

1

1

1
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PI
Bot
Nat
Geo
Pais
Frag
Elem
Obj
Sim.
Simb
Abst
Art
Ban
NR
NC
T.
Lat.
T.
Tot.

1

1

1

1

4

1

1
1

1
1

1

1

1

1

1

4

0.45’ 1.10’ 2.00’ 1.00’ 1.36’ 1.50’ 1.55’ 1.12’ 1.40’ 1.30’ 12,78’
1.40’ 2.50’ 3.50’ 3.00’ 2.00’ 2.00’ 3.00’ 1.53’ 2.37’ 2.07’ 23,37’

PSICOGRAMA

R

19

T.T.

23’

G

5

T.M.L.

1,28’

D

12 62,2%↓

Dbl

1

26,3%

F

16

A

9

F%

84,2% ↑

F+/-

2

Ad

2

F+%

62,5% ↓

F-

4

H

1

A%

57,9% ↑

Obj.

1

H%

5,3%

↓

Anat.

1

Sim.

1

Ban

4

↓

Bot.

4

Ban%

21%

Frag

1

Escolha +

III e IV

Escolha -

IV e IX

5,3% ↓
K
kan

T.R.I.

1K: Σ0.5C

F.C.

1k: Σ1E

R.C.%

31,5%

FC

EF
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Elementos Qualitativos:
Choques:
Cartão IV– Tempo de latência (2,00’’)
Cartão VIII - Tempo de latência (1,55’’)
Comentários Objetivos:
Cartão II – “Isto está mais complicado”.
Cartão IV – “Cada vez mais complicado, está complicado”.
Cartão V – “Não me ocorre mais nada”.
Cartão IX - “Não me ocorre mais nada”.
Observação Cor:
Cartão IX – “O rosa parece-me um elefante”.
Observação Simetria:
Cartão II – “Reflexo do animal nesta perspetiva”.
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Anexo VI –Segundo protocolo do Método Projetivo de Rorschach

Lâmina

Respostas

Inquérito

Cotação

1 – “Pela forma vê-se
que tem tronco e
asas”.

1-G F+/- A Ban

0.12’

Lamina I

1- “Parece uma borboleta”.

0.39’

Lâmina

Respostas

Inquérito

Cotação

0.6’
(Pega no cartão e vira para baixo, lado, cima, lado).

Lamina II

ˇ‹ˆ‹
2- “Isto de certeza que é o que está
aqui? Se ficar de lado parece um
coelho”.

3- “E do outro lado o reflexo”.

2- “Virando o
cartão para
qualquer dos lados,
vê-se um coelho”.
FORMA

3- “E o seu reflexo
pela forma. Pela
cor seria sinistro
por causa da cor
vermelho.”

3-D F+/- A

3-D EF Sim

TEXTURA
0.50’
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Lâmina

Respostas

Inquérito

Cotação

1.03’

Lamina III

4- “Parece uma pessoa, mais
propriamente uma
mulher”.

4- “São duas
pessoas, uma de
cada lado. Vê-se
que têm a cabeça, o
pescoço, o tronco e
uma pontinha para
a frente que parece
ser o seio da
mulher”.

4- D K H

FORMA
5- “Um laço ao meio e mais
nada”.

5- “O laço pela
forma e pela cor”.
FORMA
COR

5- D F+ Obj. Ban

3.23’

Lâmina

Respostas

Inquérito

Cotação

2.00’

Lamina IV

(Pega no cartão e vira para baixo)

ˇ
6- “Nada, completamente
nada. Visto assim parece
um caracol, mas do caracol
só parece ter a cabeça”.

6- “Pela forma só
vejo a cabeça, o
resto do corpo. O
resto tinha de ter
uma carapaça, mas
não tem”.
FORMA

6-D F- Ad

2.50’
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0.48’

“Um morcego. Não vejo
mais nada”.

Lamina V

7-

7- “Vejo o morcego
pela forma e pela
cor do cinzento
escuro”.
FORMA
COR
“Tem as duas
pernas em baixo e
duas antenas em
cima”.

7- G F+ A Ban

FORMA
1.42’

Lâmina

Respostas

Inquérito

Cotação

Lamina VI

2.39’
8- “Não consigo ver nada nisto. Na
parte de cima vejo a cabeça de
um dragão. Acho que é só. Foi a
primeira coisa que me veio à
mente”.

8- “A cabeça do
dragão por toda a
forma e cor.
FORMA
COR

8-G F- Ad

“O focinho, os dois
bigodes, as penas ou
escamas”.
FORMA

3.12’
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Lâmina

Respostas

Inquérito

Cotação

Lamina VII

1.57’
9- “Aqui em baixo vejo uma
borboleta”.

9- “Uma borboleta
porque tem as asas
e o corpo”.
FORMA

9-D F+ A

10- “E agora? Um cão”.

10- “No cão o
focinho, a cauda, a
orelha pela forma e
o olho pela cor na
parte mais clara”.
FORMA
COR

10-D F+ A

4.54’

Lâmina

Respostas

Inquérito

Cotação

0.45’
11- “Estou a ver borboletas de
novo”.

11- “Duas
borboletas, uma
cima e outra em
baixo”.

Lamina VIII

FORMA

11-D F+ A

12- D F+/- A

12- “É um animal a
subir. De lado um
mamífero. A
cabeça, as patas, o
corpo. Dá a
impressão que está
a subir. Tem três
pastas assentes e
uma no ar”.
MOVIMENTO
FORMA

12- “Mas o que é isto? É um
animal qualquer, um
mamífero”.

3.26’
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Lâmina

Respostas

Inquérito

Cotação

0.54’
(cartão virado para baixo)

Lamina IX

13- “Nada. Aqui só se virar ao
contrário. Devo estar a ver um
elefante de trás”.

13- “Vejo o
elefante pela forma.
As orelhas, as patas
e o traseiro”.

13- D F+/- A

FORMA
2.49’

Lâmina

Respostas

Inquérito

Cotação

2.37’
14- “Pelas cores parece a vida
marinha”.

14- “O verde, o
rosa, o azul”.

14-G C Nat

Lamina X

COR
FORMA
15- “Parece também dois touros
de pé em cima, um contra o
outro”.
.

15- “As duas partes
inferiores e a duas
partes superiores, o
corpo, o focinho, a
cauda”.

15-D Kan A

3.35’
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Lâminas que mais gostou:

Lâmina III

Lâmina

Inquérito

Lâmina VIII

“Talvez por ser uma figura de fácil interpretação.
Por ser uma forma humana. Por ser uma mulher,
talvez”.

“Por ter visto borboletas. Sempre gostei de
borboletas. Representa, de algum modo, a vida
selvagem. Gosto de animais”.

Lâminas que menos gostou:

Lâmina IV

Lâmina

Inquérito
“A primeira impressão que tive foi de ser um
caracol. Mas, no entanto, tinha que ter
carapaça”.
(Ri-se)

Lâmina II

“Não gostei pelas cores ousadas. O preto e o
vermelho”.

Emanuela Sofia Rodrigues Santos

78

facebook.com/psicologia.pt

Psicologia.pt
ISSN 1646-6977
Documento publicado em 09.04.2017

Anexo VII – Análise da área das respostas do segundo protocolo do Método Projetivo de
Rorschach
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Anexo VIII – Análise do segundo protocolo do Método Projetivo de Rorschach

G
G/bl
D/G
Dd/G
Dbl/G
D
D/bl
Dd/D
Dbl/D
Dd
Dbl
Do
F+
F+/FK
kan
kp
kob
C
CF
FC
E
EF
FE
Clob
ClobF
FClob
H
(H)
Hd
(Hd)
Hdsex
Sex
Anat
Sg
A
Ad
PI

I
1

II

III

IV

2

2

1

1
1
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V
1

VI

VII

VIII

IX

X
1

Total
3

1

2

2

1

1

12

2

1
1

1

1

5
4
2
1
1

1

1

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1
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Bot
Nat
Geo
Pais
Frag
Elem
Obj
Sim
Simb
Abst
Art
Ban
NR
NC
T.
Lat.
T.
Tot.

1

1
1

1

1

1

1

3

0.12’ 0.06’ 1.03’ 2.00’ 0.48’ 2.39’ 1.57’ 0.45’ 0.54’ 2.37’ 11,01’
0.39’ 0.50’ 2.23’ 2.50’ 1.42’ 3.12’ 4.54’ 3.26’ 2.49’ 3.35’ 23,77’

PSICOGRAMA

R

15

T.T.

23,8’

G

3

T.M.L.

1,10’

D

12 80%

T.R.I.

1K< Σ0.5C

F.C.

1k: Σ1E

R.C.%

33,3%

20%

F

11

A

8

F%

73% ↑

F+/-

4

Ad

2

F+%

66,6% ↓

F-

5

H

1

A%

66,6% ↑
6,6%

↓

1

1
1

H%

K

Obj.
Sim.

kan

1
Ban

3

↓

Ban%

20%

Escolha +

III e VIII

Escolha -

IV e II

C

EF
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Elementos Qualitativos:
Choques:
Cartão IV– Tempo de latência (2,00’’)
Cartão VI - Tempo de latência (2,39’’)
Cartão VII - Tempo de latência (1,57’’)
Cartão VI - Tempo de latência (2,37’’)

Comentários Objetivos:
Cartão II – “Isto de certeza que é o que está aqui?”
Cartão IV – “Nada, completamente nada”.
Cartão V – “Não vejo mais nada”.
Cartão VI - “Não consigo ver nada nisto”.
Cartão VII – “E agora?”
Cartão VIII – “Mas o que é isto?”
Observação Cor:
Cartão X – “Pelas cores parece a vida marinha”.
Observação Simetria:
Cartão II – “E do outro lado o reflexo”.
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Anexo IX – Protocolo do Thematic Apperception Test (T.A.T.)

Tempo

Isto é um rapaz e um violino. Agora tenho de contar
uma história? Não é fácil.
Imagino que o rapaz teve sempre o sonho, desde
pequeno, de tocar violino e de entrar numa escola de
música. Talvez, um dia, alguém tenha oferecido esse
violino. Aqui ele está a tocar violino com um olhar
triste. Mas não sabe tocar violino. Tem um
instrumento, mas não sabe tocar. Nunca foi a uma
escola. Vejo nele um olhar muito triste.

T.L.= 41s
T.T.= 3m:39s

Vejo um campo de plantações. Uma mulher grávida,
um homem a trabalhar e uma mulher com um livro
na mão. Essa figura talvez trate de duas vidas
diferentes, uma vida rural e outra urbana.
Como é que se pode criar uma história para isto?
Será um dos senhores do campo. Os pais dela, em
tempos, trabalhavam no campo para dar uma vida
melhor à moça que tem o livro. A miúda parece ser
filha deles, mas com uma vida diferente.

T.L.= 9s
T.T.=2m:09s

Este aqui é uma mulher apoiada com a cabeça num
banco. Mostra claramente um sentimento de tristeza,
de melancolia. É tudo? Aconteceu algo com ela e
sentou-se no chão, apoiou a cabeça numa espécie de
cadeirão.

T.L.= 39s
T.T.= 2m:42s

É um casal. Um homem e uma mulher.
O que vejo é que ela está sujeita a ser abandonada,
por qualquer motivo. E ela ainda tenta agarrar nele
para ver se consegue fazer com que ele não parta.
Podia dizer que mostra desespero da parte dela, mas
não parece por causa da sua expressão.

2
3 BM
4
Emanuela Sofia Rodrigues Santos

Relato

T.L.= 15s
T.T.= 3m

1
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É alguém a espreitar à porta. Abriu a porta para ver
se encontrava alguém naquele compartimento, que
não sei bem o que é. Não me ocorre mais nada.

T.L.= 7s
T.T.= 1m:40s

Isto aqui é um casal. Uma senhora mais idosa, que
apresenta expressões de preocupação. Talvez
estivessem a ter uma conversa séria. Uma conversa
séria sobre algo que tivesse acontecido ou que esteja
acontecendo.

T.L.= 8s
T.T.= 2m

São duas pessoas. Um mais idoso que o outro.
Acho que deve estar a ter uma conversa. O senhor
mais velho talvez esteja a dar conselhos.

T.L.= 42s
T.T.= 2m:63s

Aqui são quatro pessoas. Vejo uma arma. O que está
deitado dá a impressão que está a ser esquartejado.
O rapaz da frente não sei o que representa, tirando o
facto de estar bem-apresentado.

T.L.= 1m:32s
T.T.= 1m:03s

Isto aqui são duas pessoas. Acho que deve estar a
haver troca de afetos. Abraços e consolos.

10

8 BM

7 BM

6 BM

5

T.L.= 1m:05s
T.T.= 1m:25s
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Como é que é essa imagem? É mesmo assim?
Não consigo ver nada aqui.

T.L.= 18s
T.T.= 1m:45s

Aqui pelo barco deve haver um lago. Uma árvore.
Que história posso contar disso? Não!

T.L.= 22s
T.T.= 1m:18s

Isto aqui é um rapaz à porta de uma casa, uma
barraca. Sei que deve estar a relatar principalmente
a solidão. E pelo tipo de construção, se for uma casa,
é óbvio que existe pobreza.

T.L.=21s
T.T.= 2m:19s

Isto é um casal. A mulher está deitada. Ele chora,
acho que ele está a chorar.
A mulher estaria morta. E pelos vistos está nua, toda
despida e deitada. Ele está de pé, todo vestido e dá a
impressão que chora. Deve ter acontecido algo com
ela.

T.L.= 1m:05s
T.T.= 55s

Não vejo nada aqui.

19

13MF

13B

12 BG

11

T.L.= 35s
T.T.= 1m:27s
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16

T.L.= 57s
T.T.=3m

Emanuela Sofia Rodrigues Santos

Posso contar a história que quiser? Qual história?
Esta é a história de um rapaz cheio de sonhos, cheio
de projetos para a vida. A vida dele era como um
livro e, e, e…não!
Tinha uma vida cheia de aventuras. Viveu uma vida
cheia de emoções ao longo dos tempos. Não sou
muito bom a inventar histórias.
E houve uma altura da vida em que houve
acontecimentos que o levaram a pensar que a vida
tinha parado por aí. Pensou em como seria a vida
futura, mas deixo uma página em branco para
escrever a segunda nova vida. Fim.
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Anexo X – Análise cartão a cartão do Thematic Apperception Test (T.A.T.)

Cartão 1
[15’]
Isto é um rapaz e um violino. Agora tenho de contar uma história? Não é fácil.
Imagino que o rapaz teve sempre o sonho, desde pequeno, de tocar violino e de entrar numa escola
de música. Talvez, um dia, alguém tenha oferecido esse violino. Aqui ele está a tocar o violino
com um olhar triste. Mas não sabe tocar violino. Tem um instrumento, mas não sabe tocar. Nunca
foi a uma escola. Vejo nele um olhar muito triste.

Procedimentos:
A entrada imediata na história (B21), faz-se avançar por um apego ao conteúdo manifesto do cartão
(C/Fa1), que reenvia o sujeito para uma realidade externa, por forma a lutar contra as emergências
da realidade interna. A pergunta feita ao examinador (C/C2), que incide sobre a identificação com
o indivíduo numa situação de imaturidade funcional, demonstra a dependência do sujeito face à
situação ansiogénica, trazida por uma observação (negativa) para o material (C/C3), assim como
remete para a problemática e angústia que foram reativadas. No entanto, o sujeito retoma à história
através de uma precaução verbal (A23) testemunhada pela referência às atitudes convencionais
(C/Fa4), por forma a banalizar as insuficiências das vivencias internas. Por intermédio, novamente,
de uma precaução verbal (A23), com apego aos pormenores (A21), sob o exergo do afeto (CN3)
com que identifica a personagem da história (“o olhar triste”), apoia-se numa realidade percetiva
apreendida para justificar (A22) o afeto ligado ao confronto com a angústia de castração (“nunca
foi a uma escola”). O relato termina com uma perseveração (E10), sob a postura significante de
afetos (C/N4).

Problemática:
O cartão ao reenviar para a angústia de castração, mostra-nos a incapacidade do
sujeito perante o objeto fálico adulto, defendendo-se, ao colocar a tónica no exterior (“nunca foi à
escola”). Ao reenviar diretamente para a impotência atual em utilizar o objeto, coloca em evidência
as insuficiências do investimento em si, os quais surgem pelos afetos depressivos.
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Cartão 2
[44’]
Vejo um campo de plantações. Uma mulher grávida, um homem a trabalhar e uma mulher com
um livro na mão. Essa figura, talvez, trate de duas vidas diferentes, uma vida rural e outra urbana.
Como é que se pode criar uma história para isto? Será um dos senhores do campo. Os pais dela,
em tempos, trabalhavam no campo para dar uma vida melhor à moça que tem o livro. A miúda
parece ser filha deles, mas com uma vida diferente.

Procedimentos:
Após um tempo de latência longo, o relato desenvolve-se com uma entrada imediata na história
(B21), e muito próximo do conteúdo manifesto do cartão, como se o sujeito tivesse necessidade de
se apoiar na realidade objetiva do cartão (A21 -> C/Fa1).
A precaução verbal (A23) revela a existência de uma passagem de representações das origens das
personagens, abrigo de uma clivagem (E15) através do senso comum (A13). Na sequência de um
silêncio (C/Fo1), a pergunta feita ao examinador (C/C2), com conotação de submissão, parece trazer
a impossibilidade de o sujeito elaborar psiquicamente o conflito. Porém, a utilização de um apego
a um D (A21), não dificulta o prosseguimento do relato que encena o conflito. Cada um percebido
à sua maneira (pais/trabalho e filha/livro), revela o conflito evocado com uma expressão de
localização “em tempos”(A24), possibilitando a organização da triangulação, que lhe vai permitir
objetivar os elementos da realidade preceptiva (corretamente apreendida), para justificar (A22) a
deslocação das personagens longe do tempo. O dar laços de parentesco entre eles indicam o
reconhecimento da relação. Através de uma precaução verbal (A23), termina o relato com uma
associação curta (E19).

Problemática:
Evidencia-se uma relação triangular (pai-mãe-filha). No entanto também existe a possibilidade
desta relação ter um cunho anaclítico (“os pais dela, em tempos, trabalhavam no campo para dar
uma vida melhor à moça que tem o livro”).
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Cartão 3BM
[9’]
Este aqui é uma mulher apoiada com a cabeça num banco. Mostra claramente um sentimento de
tristeza, de melancolia. É tudo? Aconteceu algo com ela, e sentou-se no chão, apoiou a cabeça
numa espécie de cadeirão.

Procedimentos:
A entrada na expressão faz-se através de uma verbalização que ilustra o desejo do sujeito em se
apoiar numa realidade objetiva, representada pelo conteúdo manifesto (C/Fa1 – Dd). Numa situação
que reativa as representações de perda do objeto, onde o afeto depressivo é evocado, o sujeito inicia
o relato com o reconhecimento de afetos, exprimidos em relação com as solicitações latentes do
cartão (B14), e sob a cobertura de afetos fortes “melancolia” (B24). Na sequência de um silêncio
(C/Fo1), o conflito acaba num pedido de apoio e mal é indicado (C/C2; C/Fo4; C/Fo2). Portanto, o
afeto depressivo é de facto evocado, mas não justificado. Sendo antes anunciado pela postura
(C/N4), que exprime o afeto “tristeza” e que figura a depressão (“melancolia”), utilizado num
movimento de apego à descrição dos pormenores (A21) que põem termo a qualquer tentativa
pessoal de encontrar uma saída.

Problemática:
O confronto com a personagem (“mulher”), reenvia o sujeito para os processos de identidade
sexual. Há uma reativação da posição depressiva, que é notório na expressão de afetos. A pergunta
ao examinador, reforça, por um lado, o pedido de apoio e, por outro, revela uma ausência de
culpabilidade, por uma inversão de papéis, em que o sujeito pede justificações ao que tem papel
de instâncias parentais: o que corrobora o facto de que o superego não está, de forma alguma,
interiorizado. A representação das relações não é investida. O sujeito num momento submerso à
depressão é conduzido para um fantasma de uma sobrevivência impossível (“sentou-se no chão,
apoiou a cabeça numa espécie de cadeirão”), não se libertando de projetar um possível trabalho de
luto. Assim, o conflito revela-se, então, em termos de falha narcísica, mais do que termos de perda
de objeto.
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Cartão 4
[39’]
É um casal. Um homem e uma mulher. O que vejo é que ela está sujeita a ser abandonada, por
qualquer motivo. E ela ainda tenta agarrar nele para ver se consegue fazer com que ele não parta.

Procedimentos:
Após um tempo de latência longo, a centração é feita nas personagens (C/Fa1 – D), cuja atividade
intrapsíquica (A217) é justificada por uma relação que atesta uma perda de distância (E9), na
sequência de uma postura (C/N4), e cujos motivos da encenação interpessoal entre protagonistas
permanecem imprecisos (C/Fo4).
Na sequência de um silêncio (C/Fo1), o sujeito recorre ao agir (B212), permitindo-lhe uma
encenação da expressão de um fantasma de abandono. A projeção de um perigo sobre o mundo
interior (“abandonada”), suscetível de provocar o desamparo (“agarrar nela para ver se consegue
fazer com ele não parta”) figura, por deslocamento, o desequilíbrio na relação heterossexual, em
que, no seguimento de perda de objeto, o objeto cumpre a função de suporte (C/M1).

Problemática:
A ameaça da rejeição insuportável, leva Pedro a uma ausência de conflito, onde as estratégias
utilizadas são o retraimento afetivo e a ausência de agressividade. A angústia de abandono é
ativada, perante a possibilidade de rutura da relação. Sendo assim, verifica-se uma instabilidade
relacional, onde as expressões dos afetos atestam a perda, onde o mecanismo projetivo surge como
elemento prioritário, o que nos dá conta de uma dependência afetiva.

Cartão 5
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[1.05’]
É alguém a espreitar à porta. Abriu a porta para ver se encontrava alguém naquele
compartimento, que não sei bem o que é. Não me ocorre mais nada.

Procedimentos:
Após um tempo de latência cada vez mais longo, marcado por um tli longo (C/Fo1) a atenção
focaliza-se, de imediato, no cenário, num movimento de investimento do visual, com uma
supressão do sujeito voyeur. A encenação da personagem é despromovida de estatuto social ou
familiar (C/Fo3), e o acento é posto num agir corporal (B212 “espreitar”). A ação da personagem
anónima, desenrola-se, novamente, por um investimento numa atuação corporal (B212 “abriu a
porta para ver”), mencionando uma personagem que não figura na imagem (B12 “se encontrava
alguém), que não permite retirar o anonimato das relações (C/Fo3), e que se faz avançar por um
apego a um D evocado e não integrado (A216). O relato desenvolve-se próximo do tema banal
(C/Fo4), e a injunção de um silêncio (C/Fo1) é sucedida por uma tendência geral à restrição (C/Fo2).

Problemática:
O confronto com a imagem materna provoca no sujeito uma perda das referências identificatórias,
conduzindo a mecanismos de inibição (evitando a solicitação latente do cartão que causa angústia).
Todos estes mecanismos estão relacionados com os fantasmas da cena primitiva. A pulsão
voyeurista e a ausência de uma suficiente interiorização do superego, permite evocar uma vivência
de intrusão, ou mesmo persecutória, na relação com a imagem materna.

Cartão 6BM
[7’]
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Isto aqui é um casal. Uma senhora mais idosa que apresenta expressões de preocupação. Talvez
estivessem a ter uma conversa séria. Uma conversa séria sobre algo que tivesse acontecido ou que
esteja acontecendo.

Procedimentos:
Após um curto tempo de latência, há uma entrada imediata na história (B21), através de uma
descrição de traços de vivências de um dos protagonistas da história (C/N1), traduzido por um afeto
evocado pela atitude corporal que o mostra (C/N4). Na sequência de um silêncio (C/Fo1), o discurso
é imediatamente travado por um comentário com valor de precaução verbal (A23), seguido por um
acento sobre a relação (B23). Pedro termina o seu relato voltando aos mesmos elementos do tema
(A28;), ao relacional, cujos motivos não são especificados (C/Fo4), e no qual remetem para um
afastamento no tempo (A24), que atesta o desejo de evitar um confronto demasiado direto entre
protagonistas.

Problemática:
Reenvia à proximidade mãe-filho num contexto de mal-estar. A centração efetua-se sobre a
personagem feminina, cuja vivência é encenada por um conflito apreensivo.

Cartão 7BM
[8’]
São duas pessoas. Um mais idoso que o outro. Acho que devem estar a ter uma conversa. O senhor
mais velho talvez esteja a dar conselhos.

Procedimentos:
A entrada direta no relato (B21), remete as personagens para uma boa identificação etária, mas sob
a cobertura de anonimato das personagens (C/Fo3). A narrativa é, então, invadida por uma inibição,
transposta pela precaução verbal (A23), e sucedida por um acento nas relações interpessoais (B23).
No seguimento de um silêncio (C/Fo1), o sujeito ao não se comprometer diretamente com a
afirmação (A23), inscreve um relato essencialmente dominado por um final banalizante (C/Fo4),
com uma encenação interpessoal entre personagens (B23).
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Problemática:
É difícil a gestão da agressividade na relação com a figura paterna, porque o sujeito
despromove as personagens de estatuto familiar. No entanto, a proximidade mais terna é evocada
(“ter uma conversa; dar conselhos”).

Cartão 8BM
[42’]
Aqui são quatro pessoas. Vejo uma arma. O que está deitado dá a impressão que está a ser
esquartejado. O rapaz da frente não sei o que representa, tirando o facto de estar bemapresentado.

Procedimentos:
Após um tempo de latência longo, o sujeito desenvolve o relato com um anonimato em relação às
personagens latentes do cartão (C/Fo3), bem como o assiste, novamente, por um conteúdo
manifesto (C/Fa1 - D), que acaba por não ser integrado na narrativa (A216). Este esboço de cena
apoia-se por uma narração com apego a um D (A21), seguida por uma precaução verbal (A23), na
qual a personagem é de imediato ligada a uma temática agressiva (E8). No acompanhamento de
um silêncio (C/ Fo1), é por meio de uma expressão que se desenrola com a defesa (A211), que
assegura pormenores com referências identitárias na relação com o outro (C/N10).

Problemática:
O desejo parricida é particularmente maciço e a agressividade é evocada num contexto relacional
sádico, que remetem para a morte e a destruição. A personagem central pode ser entendida como
um distanciar da agressividade dirigida contra a imagem paterna, inscrevendo o sujeito num
possível funcionamento pré-genital.

Cartão 10
[92’]
Isto aqui são duas pessoas. Acho que deve estar a haver troca de afetos. Abraços e consolos.
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Procedimentos:
Tempo de latência longo. O que aparece logo são as personagens que permanecem em anónimo
(C/Fo3). Pelo meio de uma precaução verbal (A23), o conflito pulsional exprime-se através de uma
encenação interpessoal (B23), que vem caracterizar o afeto com que “identifica” as personagens da
história (C/N3). Após um silêncio (C/Fo1), o sujeito finaliza a história através de afetos evocados
pela atitude corporal que o mostra (C/N4), definidos como função de suporte (C/M1), e associado
a uma tendência à inibição (C/Fo4).

Problemática:
Não se verifica a erotização num casal, porque a diferença de sexos não é tida em conta pelo sujeito.
No entanto, há um desejo de união, revelado pela negação da quebra de relação/agressividade entre
o casal (“troca de afetos; abraços e consolos”). O outro, é então, investido como apoio
indispensável.

Cartão 11
[35’]
Como é que é essa imagem? É mesmo assim? Não consigo ver nada aqui.
Procedimentos:
A pergunta feita ao examinador (C/C2), refere-se a um D muito significativo (paisagem caótica),
que não é identificado, nem integrado no relato (A216). Este esboço de reconhecimento provocou
um forte movimento de inibição, sustentado por uma crítica ao material (C/C3), e sucedido por uma
recusa a contar a história (C/Fo5).

Problemática:
Este cartão reenvia para a angústia de castração, que não é sentida pelo sujeito. A recusa deste
cartão, dá-nos então, conta da dificuldade do sujeito em reativar uma problemática pré-genital.

Emanuela Sofia Rodrigues Santos

98

facebook.com/psicologia.pt

Psicologia.pt
ISSN 1646-6977
Documento publicado em 09.04.2017

Cartão 12BG
[18’]
Aqui pelo barco deve haver um lago. Uma árvore. Que história posso contar disso? Não!

Procedimentos:
O sujeito compromete-se na expressão a partir de um apego aos pormenores (A21 C/Fa1 - D),
rapidamente reconduzido, na sequência de um silêncio (C/Fo1), à pergunta ao examinador (C/C2).
O relato termina com uma crítica ao material (C/C3), que recai com uma recusa ao cartão (C/Fo5).

Problemática:
A recusa demonstra uma resistência massiva perante o cartão. Não há reativação de “boas”
experiências pré-genitais, levando à impossibilidade da elaboração da posição depressiva,
centralizando-se na posição esquizoparanóide que compreendem um temor ou medo por perder o
objeto.
Cartão 13B
[22’]
Isto aqui é um rapaz à porta de uma casa, uma barraca. Sei que deve estar a relatar principalmente
a solidão. E pelo tipo de construção, se for uma casa, é óbvio que existe pobreza.

Procedimentos:
A história é inicialmente construída através de um apego aos pormenores (C/Fa1), que é, depois,
encenada por título dado à história (A213), por meio de uma expressão modulada de afetos (B14).
No seguimento de um silêncio (C/Fo1), é através de uma precaução verbal (A23), que o sujeito
procura simbolizar um pormenor (A213), no sentido de justificar a descrição dada à vivência do
protagonista (A23; C/N1).

Problemática:
Assinala o reconhecimento da solidão, cuja elaboração fracassa, devido à imobilização, do recurso
à inibição. A precaridade do simbolismo materno (“é obvio que existe pobreza”) conduz à projeção
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de uma imagem materna enfraquecida, ou mesmo deteriorada, não havendo um mecanismo de
reparação. Há uma carência de investimentos objetais estruturantes, resultando numa insuficiência
narcísica.

Cartão 13MF
[21’]
Isto é um casal. A mulher está deitada. Ele chora, acho que ele está a chorar. A mulher estaria
morta, e pelos vistos está nua, toda despida e deitada. Ele está de pé, todo vestido e dá a impressão
que chora. Deve ter acontecido algo com ela.

Procedimentos:
O reconhecimento imediato (B21) do tema banal passa por uma precaução verbal (A23),
imobilizada num movimento de ruminação (A28), com ressonância de representação maciça (E9).
O relançar do relato mostra, novamente, uma expressão de exposição maciça que atesta a perda de
distância (E9), na qual após uma precaução verbal (A23), há uma erotização com apego aos
pormenores narcísicos com valência relacional (B29; B210), seguida de uma expressão de
perseveração (E10), que retorna ao conteúdo “deitada”. Através de uma precaução verbal (A23), há
um apego aos pormenores narcísicos (B210), figurada pelo conteúdo “todo vestido”, e restitui a
representação maciça (E9), que se impõe apesar das variações do estímulo (E10). A representação
da ação final põe termo a qualquer tentativa pessoal de encontrar uma saída (C/Fo4).

Problemática:
O material mobilizou afetos e representações, mas sem nenhuma possibilidade de ligar os
movimentos libidinais e agressivos que surgem na relação A agressividade permanece isolada e
não pode ser integrada no decurso do relato. O apego aos pormenores físicos “está nua, toda
despida” tem por objetivo seduzir o sujeito, ativando as suas partes narcísicas. O desejo da
expressão da sexualidade e a libertação pulsional são interditas devidas às partes depressivas do
sujeito.
Cartão 19
[1,05’]
Não vejo nada aqui.
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Procedimentos:
Após um tli longo (C/Fo1), a construção da narrativa limita-se a um enunciado de recusa (C/Fo5).

Problemática:
O apelo à regressão mobilizou defesas maciças, remetidas para a impossibilidade de contruir um
relato, impedindo o sujeito de se ligar à reativação de uma problemática pré-genital. Dá conta da
incapacidade do sujeito em discriminar o dentro do fora e em evocar um “continente” que permita
a projeção do “bom” e do “mau” objeto.

Cartão 16
[57’]
Posso contar a história que quiser? Qual história? Esta é a história de um rapaz cheio de sonhos,
cheio de projetos para a vida. A vida dele era como um livro e, e, e…não! Tinha uma vida cheia
de aventuras. Viveu uma vida cheia de emoções ao longo dos tempos. Não sou muito bom a
inventar histórias. E houve uma altura da vida, em que houve acontecimentos, que o levaram a
pensar que a vida tinha parado por aí. Pensou em como seria a vida futura, mas deixou uma
página em branco para escrever a segunda nova vida. Fim.

Procedimentos:
Após uma longa latência inicial (C/Fo1), o acento é posto numa pergunta ao examinador (C/C2),
no qual, este, intervém para solicitar a continuação da história (C/Fo5). Na sequência de um silêncio
(C/Fo1), o relato é lançado por um título dado à história (A213), e por uma colocação em quadro
(C/N2), em que Pedro, assinala-o como uma denegação da representação sobre a sua realidade
interna (A211), num movimento de vai e vem (A27). O relato é desenrolado por um discurso num
contexto dramatizado (B25), marcado por expressões de afetos fortes (B24), na qual, há uma
introdução de uma tentativa de rutura da continuidade da narrativa, assinalada por uma observação
negativa de si (C/N9). Pedro tenta, então, relançar a narrativa com um afastamento têmporoespacial (A24), pegando-se a uma alternância entre estados emocionais opostos (B26), bem como,
ao referenciar-se a expressões de temática de impotência maciça (E9). Através de um discreto
movimento de idealização (“a vida futura”) que tende a apoiá-lo (C/M2), tenta elaborar a intensa
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angústia, mas a tentativa fracassa, devido a uma atitude projetiva deficiente (“página em branco”).
Toda a história elaborada por Pedro é como que uma referência pessoal ou autobiográfica (C/N2).

Problemática:
A história põe em evidência uma problemática maciça de impotência. Ela reenvia Pedro à
fragilidade do seu mundo interno, que ele tenta contra investir pela idealização e ancoragem
narcísica. Através destes, ele vai poder apoiar-se num fantasma anal (“deixou uma página”) que se
desvia para um fantasma narcísico (“página em branco”), levando-o à fragilidade identificatória.
Parece que Pedro ao descrever a história deste cartão, fala da sua história pessoal, bem como do
desejo que tem em começar uma nova etapa da sua vida. Uma “página em branco” que apresenta
novas possibilidades, uma história que vai reescrever.
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Anexo XI – Folha de decomposição do T.A.T.
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