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Resumo 
 
Godoy, K.A.B. (2017). Transtornos do humor: diálogo com o pensamento de Bion. 
(Dissertação de Mestrado). Instituto de Psicologia, Universidade de São Paulo, São Paulo. 
 
Os transtornos afetivos influenciam diretamente a configuração dos grupos sociais. 
Segundo o Código Internacional de Doenças, transtornos afetivos são transtornos nos 
quais a perturbação fundamental afeta a esfera do humor ou do afeto, no sentido de uma 
depressão ou de uma elação. Para a psicanálise, a psicodinâmica dos transtornos de 
humor tem contribuição desde Freud com seu texto sobre a melancolia. Wilfred R. Bion 
traz uma ampla obra com importantes conceitos acerca das configurações vinculares e 
da relação continente-conteúdo, a qual é aqui utilizada para compreensão dos transtornos 
afetivos sob este enfoque. Muitas transformações ocorreram no comportamento e atitudes 
dos indivíduos contribuindo para o aumento da prevalência de quadros de depressão e 
outros transtornos afetivos nas últimas décadas. Assim, parece importante refletir sobre 
esta clínica e sua psicodinâmica. O presente estudo teve o objetivo geral de compreender 
a psicodinâmica do sujeito que sofre com transtornos afetivos, à luz do pensamento de 
Bion. Em específico, buscou-se caracterizar o modo de vinculação utilizado pelos 
participantes e sua consequente configuração. Fizeram parte do estudo dois 
participantes, utilizando-se os seguintes instrumentos: A) Entrevista semiestruturada para 
coleta de dados acerca do participante e sua trajetória; B) Teste de Apercepção Temática 
(TAT) para coleta de dados acerca de sua psicodinâmica. A pesquisa foi realizada dentro 
do referencial clínico-qualitativo, sendo composta por dois estudos de caso, levando em 
conta os dados coletados nas entrevistas e dos conteúdos projetados no TAT. Concluiu-
se que através dos instrumentos aplicados pôde-se chegar a uma considerável 
compreensão da psicodinâmica das participantes e de seu sofrimento através da 
utilização do pensamento de Bion. Em ambos os estudos de caso observou-se um ego 
frágil diante às frustrações e ao desamparo, transferindo os papeis parentais para outras 
figuras ao longo da vida, em busca do que foi perdido, advindo de falhas parentais na 
relação continente-conteúdo, gerando grande carga de elementos β oriundos do interior 
e do exterior. Percebe-se que este panorama exige a utilização maciça de mecanismos 
de defesa, como a cisão e a ambivalência, servindo à pulsão de morte e demonstrando 
dificuldade na aquisição e implementação da função α. Observou-se ainda a 
predominância vincular sob a configuração H, -H, -L e -K com os objetos internos e, 
consequentemente, externos. Destaca-se o fato de os vínculos formados tenderem a 
fazer parte da configuração que o sintoma e as defesas buscam manter, observando-se 
inúmeros exemplos da ligação das participantes a formas variadas de ser e viver sem 
variar a essência da vinculação, estando aprisionadas em modelos vinculares primitivos 
advindos de seus fantasmas introjetados, impedindo a aproximação com K. O TAT 
permitiu em ambos os casos obter um discurso que surge do inconsciente na forma 
primitiva de protopensamentos, mostrando-se um teste prolífico para se analisar pelo 
corpo teórico de Bion. Isto, tendo-se em vista que a análise do teste se pauta em uma 
análise do discurso inconsciente, e Bion utiliza exatamente estes elementos do discurso 
do pensamento para se atingir a compreensão da psicodinâmica. Neste sentido, sugerem-
se trabalhos futuros combinando-se o TAT e as teorias de Bion visando a ampliação da 
compreensão de outros tipos de transtornos psíquicos. 
 
Palavras-chave: Transtornos do humor. Bion, Wilfred Ruprecht. Técnicas Projetivas. Teste 
de apercepção temática. 

 
 
 

 



Abstract 
 
Godoy, K.A.B. (2017). Mood Disorders: Dialogue with Bion's Thought (Master’s Thesis). 
Instituto de Psicologia, Universidade de São Paulo, São Paulo. 
 
Affective disorders can directly influence the configuration of social groups. According to 
the International Classification of Diseases, affective disorders are defined as those whose 
fundamental disturbance affects the mood or affection sphere, in the sense of a depression 
or an elation. Within the psychoanalysis, the psychodynamics of mood disorders has 
contributions since Freud with his seminal text on melancholy. Wilfred R. Bion brings up a 
broad work with important concepts about the linkage configurations and the continent-
content relationship, which is here used to understand the affective disorders under this 
approach. In the recent decades many changes have occurred in behavior and attitude of 
individuals that contributed to increase the prevalence of depression and other affective 
disorders. Thus, it seems important to reflect on this clinical and its psychodynamics. The 
present study aimed at understanding the psychodynamics of the subject suffering from 
affective disorders in the conceptual basis of Bion’s thought. Specifically, the main analysis 
focused on the modes of linkage used by the participants and their consequent 
configuration. Two participants took part in the study, which employed the following 
instruments: A) Semi-structured interview, to collect data about the participants and their 
trajectory; and B) Thematic Apperception Test (TAT), to collect data about its 
psychodynamics. The research was carried out within the clinical-qualitative framework, 
being composed of two case studies, which took into account the data collected in the 
interviews and the contents projected in the TAT. It was possible to conclude that through 
the applied instruments we could reach a considerable understanding of the participants' 
psychodynamics and of their suffering through the use of Bion's thought. In both case 
studies, it was seen a fragile ego in face of frustrations and helplessness, transferring the 
parental roles to other figures throughout life, in search of what was lost, coming from 
parental failures in the continent-content relation, generating a great load of β-elements 
coming from inside and outside. It was perceived that this panorama requires the massive 
employment of defense mechanisms such as split and ambivalence, serving the death 
drive, and demonstrating difficulty in the acquisition and implementation of the α function. 
It was also seen a predominance of linkage under the H, -H, -L and -K configuration with 
the internal objects, and consequently the external ones. It should be noted that the linkage 
formed tend to be part of the configuration that the symptom and the defenses seek to 
maintain, in a way that a number of examples show the connection of the participants to 
forms of being and living without varying the essence of the linkage, being they imprisoned 
in these primitive linkage models, that come from their introjected ghosts and which avoid 
them to eventually approach the K. The TAT allowed, in both cases, to look at a discourse 
that emerges from the unconscious in the primitive form of protothinking, proving therefore 
to be a prolific test to be analyzed by the theoretical body of Bion’s thought. This, because 
the analysis of the test is based on an analysis of the unconscious discourse and Bion 
uses exactly these discourse elements of the thinking to reach the understanding of the 
psychodynamics. In this sense, future work is suggested combining TAT and Bion's 
theories in order to enlarge the understanding of other mental disorders. 
 
 
Key words: Mood disorders. Bion, Wilfred Ruprecht. Projective techniques. Thematic 
apperception test. 
 
 
 

 



Apresentação 

 

 O presente trabalho faz parte do Programa de Mestrado do Departamento de 

Psicologia Clínica da Universidade de São Paulo, situado na linha de pesquisa de 

Investigações em Psicanálise. As motivações do pesquisador nos temas referentes a 

este trabalho refletem sua curiosidade acerca dos mesmos, assim como por achar 

que são pontos importantes para se pensar saúde mental, a clínica e o papel do 

psicólogo/psicanalista na contemporaneidade. 

 Durante o processo de criação do projeto o mesmo passou por diversas 

avaliações, sendo modificado para poder, segundo os objetivos propostos, alinhar o 

método às possibilidades de análise. No processo de coleta de dados, realizado no 

intervalo de 30/06/2015 a 20/10/2015, novos conteúdos e questionamentos surgiram 

e, neste trabalho, seguem as reflexões acerca de todo este processo, levando em 

conta as transcrições das entrevistas e os protocolos do TAT, assim como as 

interlocuções com colegas e pesquisadores, passando pela qualificação. Inicialmente 

o projeto contou com seis participantes, mas apresenta-se neste relatório a análise de 

dois deles, esperando assim que a discussão tenha ficado mais centrada e integrada. 

 O desenvolvimento do trabalho percorre as seguintes partes: uma breve 

introdução acerca dos temas que servem de base para o trabalho; a descrição dos 

objetivos, hipóteses e justificativa; a descrição do método e dos cuidados tomados no 

decorrer do processo de submissão do projeto à Plataforma Brasil e, como 

decorrência, também ao Comitê de Ética em Pesquisa, aplicação dos instrumentos e 

análise dos dados; a apresentação dos resultados e sua discussão, englobando a 

análise do TAT e o estudo dos casos, assim como a busca pelas respostas aos 

questionamentos constante dos objetivos propostos; e breves considerações acerca 

da discussão realizada. 



 
 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

 

"Precisamos ser pacientes, mas não ao ponto 
de perder o desejo; devemos ser ansiosos, 
mas não ao ponto de não sabermos esperar". 
 

(Max Lucado, escritor norte-americano) 
 

 

1.1 Revisão da Literatura 

 

1.1.1 Transtornos do Humor / Afetivos: teorias e interlocuções 

 

Segundo o Código Internacional de Doenças (CID 10), transtornos afetivos são 

transtornos nos quais a perturbação fundamental afeta a esfera do humor ou do afeto, 

no sentido de uma depressão (com ou sem ansiedade associada) ou de uma elação. 

Os transtornos afetivos influenciam diretamente na configuração dos grupos sociais e 

a maioria tende a ser recorrente, podendo se relacionar com situações ou fatos 

estressantes. Dos transtornos afetivos, o mais amplamente divulgado e conhecido é 

a depressão e, neste contexto, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS) 

(OMS, 2007), a depressão é um dos transtornos mentais que mais acarreta prejuízos 

para a vida cotidiana das pessoas. Isso se dá em razão do difícil percurso do 

tratamento com medicamentos que contém muitos efeitos colaterais, assim como pela 

falta de energia vital que o sujeito depressivo sente e por conta de sua duração, de 

sua recorrência e da sintomatologia caracterizada pela tristeza, apatia e pouca 

disposição para a vida cotidiana. 

 A saber, os transtornos de humor, segundo a categorização do CID-10 (OMS, 

2007), situam-se entre os códigos F30 e F39, sendo: (F30) Episódio maníaco; (F30.0) 

Hipomania; (F31) Transtorno afetivo bipolar; (F32) Episódios depressivos; (F33) 

Transtorno depressivo recorrente; (F34) Transtornos de humor (afetivos) persistentes; 

(F34.0) Ciclotimia; (F34.1) Distimia; (F38) Outros transtornos do humor (afetivos); e 

(F39) Transtorno do humor (afetivo) não especificado. Vê-se, portanto, que os 

transtornos afetivos estão sinalizados no interim de uma oscilação para mais ou para 

menos, entre a depressão e a mania. 



 
 

 

Diversos contextos e configurações são afetados pela proeminência de 

transtornos afetivos (como o trabalho, a educação e a vida familiar). Um exemplo é 

dado por Pizeta (2009) em estudo que evidencia impacto negativo sobre os processos 

de comunicação e organização familiar quando da depressão materna. A autora refere 

que os filhos neste contexto tendem a apresentar dificuldades de socialização, sendo 

que alguns fatores podem diminuir o impacto das adversidades, tais como: adesão 

das mães ao tratamento, participação dos pais na rotina e no cotidiano familiar, mostra 

de interesse das mães nas necessidades filiais e rede de apoio que atuam como 

suporte. A autora ressalta que a identificação e a análise das condições que podem 

favorecer a promoção da saúde são de suma importância para o desenvolvimento de 

práticas diferenciadas em saúde mental. 

 O termo depressão surge no meio médico no século XVIII e no meio 

psicanalítico no século XIX, através do termo "melancolia" que, na época não tinha 

conotação psicopatológica, mas sim a certo refinamento intelectual, filosófico e 

artístico (Peres, 2003). Neste sentido, como esclarece Roudinesco e Plon (1998), o 

termo melancolia é muito mais compreendido e melhor expressado por poetas e 

escritores do que por médicos e psicanalistas. Segundo os mesmos autores, o termo 

é uma palavra antiga, derivada do grego melas (negro) e kholé (bile), bile negra. Ao 

ler as descrições clínicas dos primeiros casos de Freud, nestas já se encontram muitas 

descrições dos sintomas depressivos, porém é mais tarde, em Luto e Melancolia 

(Freud, 1915/1996c) que se pode ver o autor aprofundar o tema e dar a ele um 

contorno. Neste trabalho Freud diferencia o luto normal do patológico, sendo este 

último a melancolia. Assim, no luto sabe-se qual objeto se perdeu e na melancolia 

perde-se parte do ego, tornando o Eu pobre e vazio. Freud não chegou a diferenciar 

melancolia de depressão, mas Fédida (2002) acredita que se pode conceber a 

depressão básica análoga ao luto das palavras de Freud, deixando a melancolia para 

estados mais severos de inibição motora e afetiva. Rocha (2008), não obstante, se 

foca nas contribuições freudianas para melhor compreensão da depressão e acredita 

que este retorno às ideias de origem pode ser um modelo ainda essencial para 

compreendermos a dinâmica dos transtornos afetivos pelo método psicanalítico. 

Assim, o autor aborda temas essenciais em psicanálise e se refere à melancolia como 

uma expressão da ambivalência entre amor e ódio pelo mesmo objeto, envolvendo 

pulsão de morte, desamparo, frustração, agressividade e culpa. 



 
 

 

Outros autores discorreram sobre a temática da depressão dando inúmeros 

significados a ela. Neste sentido, Radó (1928) se foca nos mecanismos de expiação 

e reparação decorrentes da luta interna entre Superego e Ego e coloca aí um dos 

fundamentos da melancolia. Klein (1946, 1975) entende a depressão no complexo da 

sua teoria das posições, sendo a melancolia o resultado da utilização exacerbada das 

defesas maníaco-esquizóides quando se encontram com a posição depressiva. 

Delouya (2002), autor mais recente, vê a depressão como uma expressão humana 

para viver e conviver em um mundo tão exigente. Seria, assim, uma forma de regular 

a vida psíquica e pode-se relacionar este pensamento com a própria condição de 

desamparo que é inerente ao ser humano. 

Assim, dependendo da corrente psicanalítica que se seguir, pode-se ver a 

questão dos transtornos afetivos das mais variadas formas. Soler (1999) sugere que, 

para sermos fiéis à proposta freudiana, temos que excluir o termo depressão do meio 

psicanalítico, visto que esta inexiste. Pode-se pensar que existem diversos termos que 

descrevem estados emocionais como histeria, paranoia, melancolia, entre outros, 

podendo-se até mesmo se falar em “depressões”, mas não em “depressão”. O mesmo 

autor ainda enfatiza que esta questão é de extrema importância para que a psicanálise 

não construa seu discurso com base nas metodologias psiquiátricas de compreensão 

e tratamento. 

Acerca dos estados maníacos vale citar Mijolla (2005), quando diz que a mania 

se coloca como uma inversão do humor melancólico, trazendo, entre outras formas 

de expressão, hiperestesia afetiva, otimismo patológico, autoestima em demasia e, 

algumas vezes, delírios como o de grandeza e de onipotência, assim como ao 

messianismo. Este humor expansivo pode levar a logorréia, insônia total e perda de 

noção do perigo, entre outras manifestações no dia-a-dia o que torna difícil a 

convivência do sujeito consigo mesmo e com os demais. Freud (1915/1996c) 

complementa seu pensamento sobre a melancolia, mencionando sua experiência 

clínica, na qual vê a mania com origem no mesmo complexo do da melancolia, sendo 

que nesta existe o sucumbir e na mania o triunfar, utilizando nesta última, toda energia 

que ficaria à disposição do mecanismo melancólico. 

Safanelli, Rodrigues e Cyrino (2012) em revisão da literatura refletem sobre o 

Transtorno Afetivo Bipolar e atentam para a questão do uso exacerbado de 

substâncias psicoativas. Nessa revisão as autoras discutem o impacto depressor ou 

estimulante das mais variadas drogas no cérebro humano, alterando a cognição e o 



 
 

 

comportamento da pessoa. Relatam ainda achados acerca da busca de tratamento 

para os transtornos afetivos, frequentemente medicados com fortes psicotrópicos, o 

que faz o cérebro reagir, muitas vezes negativamente, a estas substâncias, de forma 

a causar efeitos colaterais indesejáveis. As mesmas concluem que se faz importante 

a correta orientação multidisciplinar ao paciente, assim como a adesão deste ao 

tratamento, buscando maior qualidade de vida na equação tratamento e uso de 

psicoativos. Na mesma linha de pensamento, Lima e Fleck (2009) estudaram a 

relação entre a depressão e a qualidade de vida, revisando artigos entre 1990 e 2007, 

com a premissa de que os impactos da depressão na vida das pessoas alteram de 

forma significativa sua qualidade de vida. As autoras encontraram dados que levam a 

pensar na necessidade de modelos teóricos para se compreender melhor a relação 

entre qualidade de vida e depressão, uma vez que é importante saber a dimensão, 

abrangência e magnitude do impacto da primeira na segunda, buscando maior 

atenção ao transtorno, assim como melhores tratamentos. 

Estudos atuais vêm sendo produzidos no sentido de guiar os psicanalistas 

quanto aos melhores caminhos relativos aos transtornos afetivos. Assim, Fernandes 

(2014) diz que há uma dificuldade quanto à função representativa quando se fala em 

melancolia, visto que a construção de uma imagem de si não foi possível para os 

indivíduos melancólicos. Por este motivo, deve se ater à função estética do tratamento 

analítico, o qual teria a função de recriação. A autora diz que a criação estética pode 

organizar as pulsões parciais gerando a função do eu no indivíduo, o que foi 

prejudicado pelas falhas na função especular e se encontra, no presente, de forma 

instável. Nesse sentido, a função do psicanalista e dos cenários ali construídos seria 

a de ligar as impressões fragmentadas, assim como as sensações, imagens e 

palavras. Em outro estudo, Silveira, Aguiar e Dourado (2015) interessam-se pelo 

sofrimento psíquico da vivência da maternidade por mulheres que sofrem com 

depressão pós-parto. Nessa pesquisa ressaltam a importância do tratamento 

psicanalítico como “clínica do sujeito”, opondo-se à visão médica do corpo. As autoras 

ressaltam que o sofrimento psíquico das mulheres grávidas em situação de depressão 

pós-parto contém, também, a “exclusão do sujeito”, realizada pela ciência médica 

moderna, vendo o sujeito como objeto e, nesse sentido, concluem que a psicanálise 

é capaz de ir em direção contrária permitindo que o sujeito se questione acerca de 

sua melancolia. 

 



 
 

 

1.1.2 Transtornos do Humor e os Manuais Diagnósticos: diálogo possível? 

 

Considerando-se um olhar psicanalítico é importante ver os transtornos afetivos 

de um ângulo que não aquele dos manuais diagnósticos criados pela moderna ciência 

médica. Há séculos que a psiquiatria busca formas de categorizar as afecções da 

mente e produzir enquadres para melhor compreensão e tratamento destas. Em 1820, 

Esquirol, discípulo de Pinel, se referindo à depressão, afirmou que a palavra 

melancolia deveria ser usada pelos poetas e pelos moralistas, não pela medicina. O 

autor complementa seu pensamento dizendo que esta forma de se nomear a tristeza 

não cabe aos médicos, pois estes são obrigados a maior rigor e severidade em seu 

trabalho (Pigeaud, 1998). 

Neste sentido, da busca por maior “severidade”, manuais como o DSM 

(Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) vêm substituir o conceito de 

psicopatologia por uma classificação nosográfica que atende a uma uniformização da 

linguagem no campo, deixando de se ocupar do sofrimento psíquico, papel do campo 

da psicopatologia. Segundo Pereira (2000), em seu texto sobre “a paixão nos tempos 

do DSM”, um discurso de natureza empírica e pragmática prevalece nos manuais 

diagnósticos, deixando de lado a discussão acerca do sofrimento humano e das 

teorias que o tentam compreender. Logo, aceita-se somente o que for clinicamente 

observável e através desta observação se faz o diagnóstico e consequentemente o 

tratamento. Esta concepção naturalista anula vértices como cultura, subjetividade e 

existência humana, vendo-as como perigosas, pois podem confundir os diagnósticos 

e, consequentemente, os tratamentos. 

 Monteiro e Lage (2007) discutem o conceito de depressão e sua trajetória 

histórica neste contexto dos manuais classificatórios e atentam para o fato de que não 

deve se perder de vista a singularidade do sujeito, o que é um risco quando se olha 

somente para a sintomatologia e para as classificações que estes manuais oferecem. 

As autoras também chamam atenção ao fato de que a tristeza não pode sempre levar 

a carga de uma manifestação patológica e lembram, ainda, que o luto, após uma perda 

significativa, pode ser um processo normal. 

Ao longo do tempo a história da psicanálise parece lutar por seu lugar, fugindo 

às tentações de categorização e domesticação. Neste sentido, buscando manter a 

singularidade do sujeito, mas conseguindo produzir ciência em psicanálise, mantendo 

a liberdade associativa, importante citar Kupermann (2009) sobre a produção 



 
 

 

psicanalítica e os cenários da universidade. O autor destaca a necessidade de se 

pensar a questão da institucionalização da psicanálise sendo que no cenário da 

universidade pode-se ter maior liberdade associativa e diálogo entre os diversos 

saberes e linhas teóricas, o que se faz mais difícil dentro dos compromissos firmados 

dentro de uma associação psicanalítica. 

 Assim, levando em conta todos os entraves quando se fala de transtornos 

afetivos, categorizações, rigor, ciência e psicanálise, existe a importância de estar 

aberto às diferenças, fugindo à totalização, quando se fala em ciência psicanalítica. 

Vale lembrar que Freud (1915/1996b) defendia o uso de uma linha de raciocínio que 

leve em conta a transferência e a resistência para fazer um trabalho que se pretende 

estar dentro moldes da ciência psicanalítica, mesmo que se chegue a resultados 

diferentes dos que já estão afirmados. 

 

1.1.3 O pensamento de Bion e suas transformações 

 

Wilfred Ruprecht Bion é um teórico que tem muito a contribuir em teoria e 

prática ao teorizar as relações objetais e como estas se dão. Bion destaca-se, 

segundo Zimerman (2004) pelos interesses teóricos e estudos ampliados que fez em 

psicanálise, fundamentalmente se interessando por aspectos sociais, destacando-se, 

logo no início de sua carreira, os estudos acerca da dinâmica de grupos. O interesse 

pela dinâmica de grupos surge com sua atuação em nas duas guerras mundiais e se 

prolonga ao longo de toda primeira metade de sua obra, sendo abordada 

principalmente em Bion (1948, 1952, 1961). Seus se firmaram, também, em direção a 

análise de psicóticos e estudos avançados sobre o pensamento, a linguagem, a 

comunicação e a formação de vínculos produziram vários livros consagrados na 

psicanálise até os dias atuais. A originalidade que acompanha o nome de Bion o faz 

ser um dos maiores teóricos em psicanálise, criando em teoria, técnica e prática. Seus 

trabalhos com psicóticos possibilitaram um amplo conhecimento sobre a formação da 

subjetividade e sobre a constituição do inconsciente, destacando-se a sua concepção 

da existência, em todas as pessoas, de uma parte neurótica e de uma parte psicótica 

da personalidade. Ao ser analisando e discípulo de M. Klein, trouxe em sua bagagem 

grande conhecimento sobre os estudos desta e os conservou, juntamente com as 

teorias de Freud, para que seu construto teórico, técnico e prático fosse, não uma 

contestação, mas sim uma continuidade (não sem contestação). Acusado de místico 



 
 

 

(embasando-se em teorias orientais) e de intelectualmente erudito (baseando-se em 

sua ampla gama de conhecimentos acerca de diversos campos do conhecimento) e 

confuso (ao unir todos os seus conhecimentos e criações) pelos críticos de outras 

vertentes da psicanálise enquanto desenvolvia seu pensamento, suas teorias 

permanecem vivas e essenciais para a compreensão de muitos fenômenos psíquicos 

individuais e coletivos. 

Segundo Figueiredo (2014), Bion tem sua importância por ir além do que muitos 

outros teóricos da psicanálise foram pelo fato de tentar pensar e viver a fundo a 

psicanálise sem explicá-la, visto que a resposta faz perder o sentido da questão, 

premissa bioniana. Para o autor, Bion considera, então, que a psicanálise é mais um 

exercício do questionamento do que da resposta e fez disso o mote de seu trabalho. 

Seguindo este pensamento, Bion, de forma talvez pouco positiva, construiu sua obra 

não com respostas, mas com questões, deixando lacunas muitas vezes 

incompreensíveis, justamente pelo fato de seguir uma lógica na qual não cabe o 

concreto e o explicativo. Durante sua trajetória Bion iniciou com textos mais ou menos 

concretos e explicativos, utilizando-se de casos clínicos, passando então para uma 

outra fase, talvez mais madura, a partir dos anos de 1960, principalmente com seus 

trabalhos intitulados “Aprendendo com a experiência” (Bion, 1962), “Elementos da 

psicanálise” (Bion, 1963) e “Transformações” (Bion, 1965/2004), deixando para o fim 

da vida sua fase mais mística e literária, principalmente com sua trilogia “Uma 

memória do futuro” (Bion, 1975a, 1977a, 1979). Esta última se forma como uma obra 

essencialmente ficcional na qual encontram-se os elementos bionianos entremeados 

por personagens e um enredo teatral. Nestes o autor lança mão de diálogos que 

pensam o próprio pensamento das ações dos personagens que parecem, cada um 

deles, encarnar um ponto abstrato de sua psicanálise. No primeiro livro da trilogia 

(Bion, 1975a), em um dos diálogos encontram-se vários personagens em uma 

metalinguagem acerca do papel do psicanalista e suas dificuldades em exercer esta 

profissão, assim como em um questionamento acerca do papel do personagem. Entre 

os interlocutores está o próprio Bion, ou um Alterego com o mesmo nome, 

respondendo aos demais: 

 

Bion: Você poderia dizer que ser um psicanalista é como usar um 
sortimento de roupas mentais – a pessoa poderia escolher qualquer 
personagem que gostasse de ser e vestir o uniforme apropriado. O problema é 



 
 

 

a pessoa ter que ser um psicanalista, e não simplesmente aprender um papel 
com o objetivo de encenar. (p. 217) 
 

Assim, Bion fala, neste trecho, sobre vínculos e relações de objeto, sobre o 

psicanalista e sua profissão, sua missão, sua prática e suas dificuldades. A forma que 

se dá a vinculação foi uma das grandes curiosidades de Bion. Assim, desde os 

estudos de Freud e as pulsões de vida e de morte, o construto acerca das Relações 

de Objeto tem sido desenvolvido pelos mais diversos teóricos, segundo Zimerman 

(2004). Este termo trata da relação do sujeito com os mais diversos objetos da vida 

(pessoas, sentimentos, pensamentos, coisas, escolhas, entre outros). E muitos destes 

aspectos da vida não ganham significados na psique, situando-se em uma eterna 

busca por um nome. Nos últimos tempos a psicanálise deu um salto de complexidade 

indo além dos ensinamentos freudianos, fundamentados nas pulsões libidinais e 

agressivas, com as respectivas angústias e defesas. Muitos teóricos contribuíram para 

este aprofundamento além das bases freudianas, como Klein (1975), com seu 

esquema teórico-prático fundamentalmente baseado nas pulsões sádico-destrutivas, 

na existência de objetos parciais e totais, arcaicas fantasias inconscientes, com 

intensas angústias e com defesas muito mais primitivas das que até então 

observadas. 

Neste sentido, muitos autores antes de Bion contribuíram para 

aprofundamentos em estudos psicanalíticos, assim como com alusões à importância 

do vínculo em distintas situações analíticas. Assim, Klein, no decorrer de sua obra 

(Klein, 1946, 1975), por vezes mencionava a relevância clínica do vínculo, colocando, 

por exemplo, que a análise teria que começar pelo contato estabelecido com ela. J. 

Bowby, (apud Zimerman, 2004) psicanalista inglês, na década de 1960, estudou os 

vínculos do ponto de vista do comportamento social e, assim como a escola argentina 

de psicanálise, tem dado importantes contribuições ao estudo dos vínculos nas 

interações humanas. Também fazem parte deste conjunto autores como Ferenczi, 

Winnicot e Kohut (apud Zimerman, 2004). Porém, coube a Bion o mérito de ter 

ampliado, aprofundado e divulgado a importância essencial de como os vínculos se 

combinam, determinando as inúmeras formas das configurações vinculares, termo 

que alude à ligação entre partes delimitadas entre si. Assim, Bion (1962, 1963, 1975b) 

definiu vínculo como sendo uma estrutura relacional emocional entre duas ou mais 

pessoas ou entre duas ou mais partes. Os vínculos se organizam em uma estrutura, 



 
 

 

formando um sistema no qual cada um dos seus elementos influencia e são 

influenciados e são polissêmicos, transformáveis e podem se dar de forma inter, intra 

e transpessoal. 

Logo, pela amplitude do termo, o enfoque nos vínculos e nas configurações 

vinculares se faz necessário (zimerman, 2004), existindo diversificados vértices de 

observação pelos quais se pode olhar para estes vínculos que se estabelecem, não 

só nos indivíduos, mas também na dinâmica de escolha de parceiros amorosos, nos 

grupos, etc. Os vínculos tomam variadas formas dentro das famílias, vínculos sociais 

diversos, mostrando como as pessoas se vinculam aos elementos internos e externos 

mais diversos. O estudo dos vínculos deve ser feito de forma a levar em conta seu 

caráter de influência um no outro e complemento um do outro. Importante dizer, nesse 

contexto, que os vínculos podem assumir diversas configurações sendo o elo de 

comunicação entre o consciente e o inconsciente, um pensamento e outro 

pensamento, a percepção e o conhecimento, um pensamento e o conhecimento, a 

parte infantil e a parte adulta, a parte psicótica e parte não psicótica, paciente e 

terapeuta, o indivíduo e a espiritualidade, o indivíduo e o trabalho, etc. E, ainda, podem 

ser intersubjetiva, intrassubjetiva, transssubjetiva (ou seja, além das fronteiras). 

Bion (1962, 1963) categorizou os tipos de vínculos em três: vínculo de Amor 

(L), do Ódio (H) e do Conhecimento (K), cada um podendo aparecer em sua versão 

positiva ou negativa. Assim sendo, -L (menos amor), -H (menos ódio) e -K (menos 

conhecimento) são descritas na literatura bioniana, muitas vezes inspirado pelos 

construtos kleinianos. Os tipos de vínculos estabelecidos pelo sujeito com seus 

objetos internos se darão, portanto, ao longo da vida, em uma dinâmica de 

identificação projetiva conforme Klein (1946), no sentido de promover o elo entre o 

sujeito e o exterior. Assim, a característica essencial da vinculação com o objeto que 

vai receber o investimento será de um vínculo de amor, ódio ou conhecimento 

segundo o qual o próprio indivíduo estabelece com seus conteúdos internos. 

Acerca das formas negativas, o vínculo -L diz respeito à oposição à emoção do 

amor, levando o indivíduo a fazer coisas em nome do amor, mas anulando seu prazer. 

Zimerman (2004) coloca um exemplo que ilustra muito bem este tipo de vinculação 

que é o da mãe que ama seu filho e demonstra esse amor de forma intensa, 

simbiótica, sufocante e possessiva, fazendo inúmeros sacrifícios para dar a ele toda 

completude. Esta renúncia aos próprios prazeres a leva a injetar culpas no filho, 

infantilizá-lo e não reconhecer o processo de diferenciação, separação e individuação 



 
 

 

deste. O vínculo -H caracteriza-se por uma forma de amor que tem sua base no ódio. 

O vínculo K está ligado à aceitação ou não das verdades penosas, sendo o -K 

caracterizado pelo ataque aos vínculos perceptivos, às interpretações do analista e à 

anulação de experiências emocionais, ou seja, essencialmente à defesa de negação. 

Em todo caminhar de Bion, de uma outra forma, mas complementar, a capacidade 

para o negativo se faz importante e, sobre isso, vale citar o comentário de Figueiredo 

(2014): 

 

(...) é a capacidade de se manter na incerteza, no mistério e na dúvida. 
Essa capacidade de destruir os signos de seus significados, deixando-os não 
saturados e aptos à infinitas realizações é própria do pensamento. Pensar 
ocorre na ausência do objeto. O pensamento nasce da impossibilidade de 
contato com o objeto na sua plena presença; quem não tolera a ausência do 
objeto, não pensa e não desenvolve o aparelho para pensar. (p. 12) 
 

Zimerman (2004) amplia a questão acerca dos vínculos criando o conceito de 

Reconhecimento (R), que diz respeito à necessidade de todo ser humano desde bebê 

de ser reconhecido, aceito, admirado e desejado. Fazendo parte da estruturação 

narcísica de todo ser humano, quando estes desejos não são satisfeitos, todo tipo de 

mecanismo de defesa aparece entremeio às configurações vinculares mais variadas, 

com maior ou menor grau de psicopatologia, podendo chegar à criação de um falso 

self. 

O estudo das formas de vinculação e das configurações vinculares é de suma 

importância para a psicanálise visto que é necessário averiguar os padrões que a 

pessoa estabeleceu ao longo da vida, o que dará ao psicanalista uma visão ampla 

sobre os pontos críticos da psique do indivíduo. É importante se ater ao fato de que 

às vezes a pessoa pode ter diversos parceiros amorosos ao longo da vida, mas 

mantendo o mesmo padrão de relacionamento, como por ex. paranoide. Ou, em 

outras áreas da vida, se ligando a formas variadas de ser e viver, sem variar a 

essência da vinculação. Logo, a importância do pensamento bioniano para se 

compreender a estruturação das psicopatologias se faz, principalmente quanto à 

psicose, tema que o autor desenvolveu ao longo de sua obra com bastante 

persistência. Assim, se percebe sua genialidade ao desenvolver os mecanismos 

acerca do qual se estrutura a psicose e, em seguida, delinear o caminho para as 

neuroses, onde o construto da melancolia se abriga. 



 
 

 

Nesse contexto, para Bion (1992/2004), o psicótico demonstra incapacidade de 

digerir mentalmente sua experiência (uma falta de capacidade para atingir o que Bion 

chama de função alfa), sendo um duplamente incapaz, pois não consegue tornar os 

elementos angustiantes inconscientes, estocando-os, nem tirar proveito dessa 

experiência. Para o autor, aprender com esta experiência faria com que o sujeito 

adquirisse a capacidade de abstração, mas chegar a este estado de alfa o faria sentir 

como se estivesse perdendo este conteúdo, o que é, igualmente, intolerável. Fazendo 

um paralelo com o neurótico (e aqui faz similaridade entre o não-psicótico com a parte 

não-psicótica da personalidade), o autor diz que este segue o caminho contrário, visto 

que o material angustiante está em estado de repressão, protegendo o indivíduo da 

loucura. Na neurose, portanto, o sujeito teme a análise, pois não quer tornar os 

conteúdos deixados no inconsciente, conscientes. Ou seja, deixar os desejos e 

conteúdos conscientes seria causar uma evacuação de conteúdos que jamais 

poderiam se tornar inconscientes novamente. Assim, as defesas neuróticas buscam 

complementariedade nos vínculos que vão se firmar no exterior, visando a 

continuidade deste estado, por mais angustiante que seja viver na neurose. 

Nesse mesmo fluxo de pensamento, o tema da frustração é recorrente na obra 

de Bion e faz parte desse complexo. Para Bion (1992/2004), a frustração pode ser 

positiva (gerando contato com a realidade, assim como com as limitações e 

potencialidades do sujeito), negativa (logo, desestruturante) ou escassa, sendo esta 

última a mais danosa. Paralelo a isso, em Bion (1973/1991), encontramos o termo 

“não-seio”, sobre o qual o autor alerta para o perigo de não se introjetar nada, nem 

mesmo um seio mal, não tendo representação dessa mãe, não gerando nem a falta 

de algo bom. A frustração, assim, ao variar em graus e intensidades sugere-se que o 

bebê tenha capacidade para tolerá-la, sendo que em níveis elevados pode ser um dos 

alicerces da psicose. 

Bion (1992/2004) também complementa seu pensamento quando se refere à 

importância da experiência emocional do paciente, dizendo que o paciente que diz 

estar ansioso, assustado ou deprimido pode (e enfatiza esta palavra) perceber 

qualidades psíquicas, mas não é capaz de aprender com esta experiência. Falando 

de sua experiência clínica aborda a importância do terapeuta, sendo continente, de 

perceber a permanência do paciente na posição de ansioso ou de deprimido, 

chamando o indivíduo para viver esta experiência e, com menores ou maiores 

dificuldades, possa viver esta aprendizagem, ou seja, alcançar a função alfa. 



 
 

 

Bion (1973, 1977b, 1992/2000) propõe, assim, um inconsciente por vezes mais 

complexo do que já contextualizado por Freud e sugere a necessidade de que seja 

dado um nome ao que não é possível conhecer, empregando o Zero. As associações 

são com o nada, com a ausência, com a frustração e sua importância para o 

pensamento. O Zero pode estar associado psicologicamente ao conceito aristotélico 

de potência, um estado de integração no qual o sujeito pode se manifestar 

plenamente. Silva (1999) diz que não se pode conhecer o Zero, só se pode vivê-lo, 

concebendo um in-consciente análogo ao in-manifesto, em que as coisas não se 

encontram nem em estado de caos, nem ordenadas numa linguagem, mas em um 

estado potencial carregado de vitalidade, podendo expressar-se em formas mais ou 

menos evoluídas, assim como sonhos mais integrados e nítidos ou mais 

desintegrados e foscos. Ou seja, pode-se presenciar o reino da espontaneidade em 

contraste com as regras pelas quais a razão determinista pretende enquadrá-lo. 

Bion foi um pensador que gerou polêmica e estranheza em diversos momentos 

com sua forma de pensar além dos contornos pré-estabelecidos. Porém, com o 

tempo, percebe-se que muitos de seus mais criativos construtos são essenciais para 

se compreender algumas facetas do ser humano. Um exemplo disso é quando ele 

aborda a questão do psiquismo fetal. Assim, quando o autor diz que há habilidades 

que são inatas ao bebê, explica: 

 

Não vejo razão para duvidar que o feto a termo tenha uma 
personalidade. Parece-me gratuito e sem sentido supor que o fato físico do 
nascimento seja algo que cria uma personalidade, que antes não existia. É 
muito razoável supor que este feto, ou mesmo o embrião, tenha uma mente 
que algum dia possa ser descrita como muito inteligente. (Bion, 1992a, p. 91) 

 

Indo de encontro a esta constatação, Azevedo e Moreira (2012), em estudo 

teórico sobre o tema, concluem que o estudo acerca do psiquismo fetal pode levar a 

grandes descobertas sobre as capacidades inatas do ser humano e suas 

potencialidades. Os autores dizem ainda que o estudo aprofundado sobre este tema 

pode levar a melhor compreensão das psicopatologias. 

 Assim sendo, a obra de Bion é complexa, exigindo um estado mental a alcançar 

que seja propício ao desenvolvimento da prática psicanalítica: de vazio e de 

continência. Chuster, Soares e Trachtenberg (2014) descrevem o estado de 

continência como uma capacidade de discriminar o estado emocional do outro, 



 
 

 

aceitando e tolerando que o outro é um outro, não submetido a si, o outro não sendo 

um prolongamento de si mesmo. Os autores veem Bion como uma bússola na busca 

por algo chamado “verdade”, mesmo sabendo que esta é algo que estará sempre à 

nossa frente. 

Fazendo um paralelo entre o uso do TAT neste estudo e o pensamento de Bion, 

importante resgatar Parada e Barbieri (2011), Houzel (1991) e Ocampo (1981) quando 

abordam o processo histórico de aplicação do T.A.T. Estes estudos concluem que se 

deve se levar em conta o contexto histórico e social em que o aplica, destacando que 

este instrumento possibilita ao observador vislumbrar o desejo reparatório, em relação 

a si próprio e à sua integridade, na tentativa de reparação do self e seus objetos 

internos. Neste ponto, indo de encontro com as preconizações de Bion sobre existir 

uma cesura do inconsciente, em busca de uma reparação simbólica dos traumas 

vividos ao longo da vida desde o nascimento, o primeiro momento de cesura. 

 

1.1.4 As Técnicas Projetivas e o Teste de Apercepção Temática 

 

Para a realização de pesquisas em psicologia é frequente a utilização das 

técnicas projetivas, principalmente quando se deseja coletar dados acerca de 

aspectos e conceitos relativos ao inconsciente. Ferreira‐Rodrigues e Villemor‐Amaral 

(2012), avaliaram artigos publicados com a utilização de técnicas projetivas no período 

de 2001 a 2011. No estudo das autoras evidenciou-se que: há pouca variação na 

escolha de testes mesmo em diferentes faixas etárias; estudos com a técnica são 

utilizados mais com crianças do que com adultos; e existe a necessidade do aumento 

dos estudos sobre uma maior variedade de instrumentos deste tipo, assim como 

estudos de validade destes testes, inclusive com maior variedade quanto à faixa 

etária. 

Formiga e Melo (2000) realizam uma discussão prolífica ao abordarem a 

diferença entre os testes psicométricos e os projetivos. Assim sendo, os primeiros são 

mais objetivos e facilitam a compreensão de aspectos mais concretos. De outra forma, 

os testes projetivos trazem abertura e possibilidade de interpretação além do que o 

sujeito pode verbalizar, como um resgate do inconsciente do indivíduo. Há, neste 

sentido, uma grande discussão acerca da cientificidade desta última, já que o uso da 

subjetividade do profissional que aplica o teste entra em cena para formar a 

interpretação do conteúdo manifestado. Logo, não existem provas empíricas para 



 
 

 

estes como existem para os testes psicométricos. Em alguns tipos de pesquisa 

qualitativas é importante a utilização de parâmetros externos para validar o trabalho 

realizado, como é o caso da utilização da avaliação às cegas por juízes. Mais 

recentemente Pinto (2014) lembra que os testes psicométricos ganharam grande 

prestígio na década de 1960, mas que as pesquisas acerca dos testes projetivos 

continuaram e garantiram sua sobrevivência, sendo importante dar continuidade aos 

estudos sobre os fundamentos teóricos que englobam psicanálise e técnica projetiva. 

Ainda sobre as técnicas projetivas, Fensterseifer e Werlang (2008) dizem que 

estas são mais utilizadas na avaliação da personalidade, mas que podem ser 

utilizadas em diversos contextos além deste, como por exemplo, na avaliação da 

percepção dos sujeitos acerca das situações que vivenciam. Os autores também 

pontuam a ampla variedade de instrumentos psicológicos com construto projetivo e a 

necessidade de observância da técnica utilizada para cada um. Portanto, pode-se 

utilizar de grafismo, manchas de tinta, elaboração de desenhos, contar histórias, entre 

outros, cada um com sua peculiaridade em termos de fundamentos, aplicação e 

análise. 

Scaduto e Barbieri (2013, 2016), em pesquisa recente, realizaram uma revisão 

crítica sobre a utilização do TAT no Brasil e defendem a realização de mais estudos 

sobre as características deste instrumento, haja vista a falta de investigações com 

este enfoque, conclusão a que chegaram. Os pesquisadores afirmam que o status da 

Avaliação Psicológica no Brasil é muito bom, mesmo que ainda deva melhorar, o que 

possibilita maiores investigações com o TAT no sentido de aprimorar o instrumento e 

demarcar suas limitações e alcances em nosso contexto sociocultural. Citam ainda, 

um problema quanto à prática e à pesquisa com o TAT no país, sugerindo a utilização 

dos potenciais tecnológicos para a inserção de casos clínicos em um banco de dados 

que possa auxiliar os estudos com o teste. 

Freud já utilizava o termo “projeção” em 1895, quando realizava seus estudos 

sobre a paranoia, de forma a dar uma qualidade normal ao conceito, ou seja, uma 

forma de expressão de pensamentos, sentimentos e conflitos do sujeito. Além disso, 

este tem caráter de mecanismo de defesa e Freud dizia que esta poderia ser 

considerada uma defesa primária, como um mecanismo normal que é mal-usado, 

consistindo em procurar no exterior a origem de um desprazer (Bandeira, Trentini, 

Winck & Liberknecht, 2006). 



 
 

 

Além de Freud, muitos autores em diversas vertentes da psicanálise trouxeram 

suas contribuições sobre o tema e coube a Murray utilizá-lo para a criação do TAT. No 

presente estudo será utilizado um teste projetivo de contar histórias, o Teste de 

Apercepção Temática (TAT), teste projetivo desenvolvido a partir de 1935 por Henry 

Murray (Hall, Lindzey & Campbell, 2000; Murray, 1943). Enquanto desenvolvia seus 

estudos, Murray tinha profundo interesse em estudar a mente humana e os aspectos 

relacionados com a imaginação, sendo que na Clínica Psicológica de Harvard, na qual 

foi diretor, realizou experimentos no sentido de delinear a organização da 

personalidade humana. 

Afonso e Faria (2012) publicaram um estudo de caso com a utilização deste 

instrumento e pontuaram que é uma técnica interessante para avaliação da 

Psicoterapia Breve. No estudo, efetuaram a aplicação do teste no início e no final do 

processo terapêutico de uma paciente que teve 40 sessões e compararam algumas 

das pranchas em comum utilizadas. Vivenciaram, através deste processo, que o 

insight da problemática focal da paciente aconteceu e pôde ser demonstrado na 

avaliação com o auxílio do instrumento. 

Avellar (2009) aponta para a necessidade de se compreender a pesquisa em 

psicologia clínica como um ato criativo, visto que seu conhecimento é construído no 

campo da intersubjetividade humana e o estudo de um caso e a escrita de uma tese 

se pauta na “apresentação daquilo que se pensou, se refletiu, se viveu e se 

experimentou em dois sentidos: o da pesquisa e o da intervenção.” (p. 16). Assim, 

levando em conta as premissas da própria psicanálise, de se usar da subjetividade do 

psicanalista para entrar em contato com o paciente (Avellar, 2009; Kupermann, 2009; 

Neto, 2006; Nogueira, 2004), se faz importante um comprometimento científico e um 

olhar apurado para evitar ao máximo a possibilidade de direcionamento subjetivo do 

pesquisador. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

2 OBJETIVOS, HIPÓTESES E JUSTIFICATIVA 

 

O presente estudo teve o objetivo geral de compreender a psicodinâmica do 

sujeito que sofre com transtornos afetivos à luz do pensamento de Bion através dos 

conteúdos advindos da utilização de dois instrumentos (entrevista e TAT). Em 

específico, neste contexto de transtornos afetivos e relações objetais compreendidas 

à luz da psicanálise de Bion, espera-se gerar discussão acerca do modo de vinculação 

utilizado pelos participantes e sua consequente configuração, com questionamentos 

como: a) prevalecem sistemas de vinculação da pessoa consigo mesma e com os 

demais que levam à promoção da saúde? b) como se dá o direcionamento do desejo? 

e; c) como esse direcionamento têm afetado a forma de subjetivação e, 

consequentemente, vinculação? 

O estudo justifica-se pelos dados já relatados na introdução, acerca das 

múltiplas transformações que ocorreram nos comportamentos e atitudes dos 

indivíduos contribuindo para o aumento da prevalência de quadros de transtornos 

afetivos nas últimas décadas. Segundo a OMS (BBC Brasil, 2009), em cúpula mundial 

realizada em 2009, a depressão, por exemplo, seria a doença mais comum do mundo 

em 2030, prevalecendo sobre Aids, câncer e doenças cardíacas. Em 2014 a 

Organização das Nações Unidas (ONU) (Folha de São Paulo, 2014), acerca de 

pesquisas realizadas pela OMS, fez uma declaração que talvez mostre que esta 

marca já tenha sido alcançada. A Organização refere que cerca de 7% da população 

mundial sofre com depressão, somando 400 milhões de pessoas, repercutindo na 

família, no sistema de saúde e na economia. Assim, parece importante refletir sobre a 

clínica, a psicodinâmica e o contexto histórico e social na atualidade. Logo, espera-se 

obter resultados que levem a reflexões acerca da clínica dos transtornos afetivos na 

atualidade assim como a contribuições que o TAT pode trazer para a análise. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

3 MÉTODO 

 

3.1 Tipo de Pesquisa 

 

A pesquisa foi realizada dentro do referencial clínico-qualitativo, sendo 

composta de dois estudos de caso (Minayo, 2000; Turato, 2003; Baptista e Campos, 

2014), utilizando-se de entrevista semiestruturada e técnica projetiva, buscando a 

maior compreensão do universo em que vivem os participantes à luz dos 

pensamentos de Bion. Segundo o referencial clínico-qualitativo utilizado, pretende-se 

alcançar a evocação de elementos apresentados pelos sujeitos que sejam 

determinados por suas condições psicológicas, não sendo mero acaso a presença 

destes. Durante o processo de entrevista nesse modelo dá-se grande liberdade ao 

sujeito para que estes elementos possam se revelar demonstrando sua dinâmica de 

personalidade. As relações significativas entre os dados só alcançam compreensão a 

partir da interpretação do pesquisador com base em sua vivência clínica e seu material 

teórico de referência, diferentemente do método experimental. 

A saber, a linha de pesquisa utilizada é a de Investigações em Psicanálise, que 

assim se define: 

 

Partindo da afirmação de Freud que o objetivo da Psicanálise é diminuir 
o sofrimento humano, essas investigações visam ao estudo teórico ou clínico 
do Campo Psicanalítico, tais como a metapsicologia, o método psicanalítico, os 
impasses e desafios na prática clínica no campo social, institucional e privado; 
o delineamento das fronteiras entre o campo psicanalítico e o de outros 
saberes; a teoria psicanalítica, a psicopatologia psicanalítica, a história da 
Psicanálise e a Psicanálise no campo social. Essas investigações procuram, 
também, questionar e refletir sobre a ação do profissional no enfrentamento 
das demandas da população brasileira. (IP-USP) 

 

3.2 Participantes e critérios de inclusão 

 

Participaram da pesquisa duas pessoas, pacientes de um consultório médico, 

encaminhados pelo profissional responsável. Os critérios de encaminhamento foram: 

adultos, com capacidade de expressão para responder aos instrumentos e com o 

diagnóstico médico apresentando quadro de Transtornos Afetivos, sendo também 

confirmado pelo pesquisador, na entrevista. Buscando casos nos quais o transtorno 



 
 

 

parece mais persistente, foi pedido, ainda, ao médico, que os pacientes 

encaminhados apresentassem no mínimo cinco anos de tratamento. Ambos os 

participantes são do sexo feminino e preenchem os critérios acima mencionados. 

Assim, Catarina (64 anos) apresenta quadro depressivo, falta de autoestima e tristeza 

e, Alice (49 anos), apresenta excitação eufórica do humor, agitação psicomotora, 

tendência a supervalorizar-se, assim como a não ver os riscos e perigos embutidos 

em suas ações. 

Vale ressaltar que os pacientes da pesquisa estão em tratamento há muitos 

anos (há aproximadamente 20 anos, segundo informações da pessoa que 

encaminhou e de ambas) com o médico que os indicou e tem uma relação específica 

com o mesmo, na qual podemos visualizar características de transferência através 

dos conteúdos que trazem em seu discurso nas entrevistas. Assim, o veem como uma 

pessoa generosa, cuidadosa, amiga e companheira de quem recebem afeto e se 

sentem compreendidas e acolhidas. As interferências desses dados nos resultados 

serão discutidas durante a redação do trabalho. 

 

3.3 Instrumentos 

 

Foram utilizados dois instrumentos, aplicados individualmente, sendo eles: 

 

- A) Entrevista semiestruturada (ANEXO 1) para coletar dados sobre:   

informações sócias demográficas como idade, sexo, estado civil, número de 

filhos e escolaridade; características sobre os transtornos afetivos e sintomas 

que o participante apresentava; informações acerca do caso, sua trajetória, 

motivações em busca de tratamento, histórico de vida e outras informações 

importantes. O referencial teórico para a entrevista vem de Bleger (2001) e 

OMS (2007). 

 

- B) Teste de Apercepção Temática (TAT): teste projetivo desenvolvido a partir 

de 1935 por Henry Murray, utilizado para avaliar determinadas características 

da personalidade e sua psicodinâmica. O TAT utiliza uma série de figuras de 

situações ambíguas sobre as quais o sujeito deve contar uma história. Essa 

história deve conter pontos que revelem motivações, acontecimentos, 

personagens e suas funções, sentimentos e pensamentos dos mesmos, assim 



 
 

 

como um fim. Consiste originalmente de 20 pranchas para cada sexo, tendo 

sido selecionadas nove para aplicação: 1, 2, 3MF, 5, 6MF, 11, 15, 16 e 18MF. 

Estas pranchas foram escolhidas: entre as que se dirigem às pessoas do sexo 

feminino e universais; e em função dos estímulos que apresentam, tendo em 

vista facilitar a projeção de conteúdos relevantes aos objetivos do trabalho. 

Assim, a escolha dos estímulos seguiu a descrição utilizada pelo manual, como 

explicado na Tabela 1. 

 

Tabela 1 – Descrição das pranchas utilizadas e temáticas evocadas 

 

Prancha Nome Temática evocada 

1 O menino e o violino Relação com figuras de autoridade. 
 
2 

 
A estudante no campo 

 
Relações familiares, percepção do ambiente, 
nível de aspiração e atitude frente aos pais. 

 
3MF 

 
A jovem na porta 

 
Desespero e culpa. 

 
5 

 
A senhora na porta 

 
Pode evocar a imagem da mãe-esposa 
(protetora, vigilante, castradora), atitudes 
antissociais e reações frente ao inesperado. 

 
6MF 

 
Mulher surpreendida 

 
Relação com a figura paterna ou parceiro / 
contato afetivo-sexual. 

 
11 

 
Paisagem primitiva de 
pedra 

 
Atitudes frente ao desconhecido, ao perigo, ao 
instintivo. 

 
15 

 
No cemitério 

 
Relação com a morte, a culpa e o castigo. 

 
16 

 
Em branco 

 
Projeção de necessidades prementes e 
relação transferencial na situação de teste. 

 
18MF 

 
Mulher que estrangula 

 
Agressão por uma figura feminina, relação 
entre figuras femininas. 
 

Fonte: Murray, H. A. (1943). 

 

3.4 Procedimento de coleta de dados 

 

Os instrumentos foram aplicados individualmente, com todo seu conteúdo 

transcrito no momento da aplicação. A pesquisa se deu em quatro etapas (uma em 



 
 

 

cada dia, segundo cronograma estabelecido entre as partes), sendo encontros com 

os participantes, em sala cedida pelo responsável pelo consultório médico, sendo: 1) 

contato com os supostos participantes, individualmente, explicação e discussão 

acerca da pesquisa e assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE) pelos mesmos; 2) realização da entrevista semiestruturada, individualmente, 

com duração de cerca de 1:30 hs. (uma hora e trinta minutos); 3) aplicação do TAT, 

individualmente, com duração de cerca de 1:30 hs. (uma hora e trinta minutos), 

contando o tempo de instrução, aplicação e inquéritos após cada história e; 4) sessão 

de acolhimento, pois em ambos os casos verificou-se mobilização de conteúdos 

angustiantes. Além disso, o pesquisador ficou à disposição para dar devolutiva acerca 

dos resultados da pesquisa quando esta terminar, segundo interesse, em data 

oportuna. 

 

3.5 Procedimento de análise dos resultados 

 

A apresentação e análise dos resultados se dará na seguinte ordem: 

- descrição da entrevista de cada participante (histórico de seu sofrimento e 

seus tratamentos, assim como a relação com o pesquisador no momento da 

entrevista); 

- descrição das histórias do TAT e das análises realizadas segundo o referencial 

de Hirsch (1981), Silva (1989) e Brelet-Foulard e Chabert (2005), além das análises 

psicanalíticas inerentes; e 

- discussão dos casos segundo o referencial de Bion, englobando todos os 

conteúdos advindos dos dois instrumentos aplicados. 

Importante ressaltar que Hirsch (1981) sugere algumas modificações na forma 

original de se conduzir a interpretação do CAT, que se aplicam para a análise do TAT. 

Estas modificações que propõe, diz a autora, fazem parte das reflexões acerca de sua 

experiência profissional, de críticas acerca do teste e do estudo histórico do 

desenvolvimento da técnica. Nesse sentido, define nove pautas para se conduzir a 

interpretação do teste. Estas são inspiradas em outro autor, Phillipson (1983), que em 

seu método para analisar as histórias tenta cobrir o seguinte escopo: 1) Percepção da 

situação; 2) Pessoas incluídas e suas relações; 3) A história como estrutura e como 

realização. A autora ressalta que a utilização das pautas não precisa ser utilizada de 



 
 

 

forma mecânica, mas sim ser um roteiro de auxílio para o desenvolvimento de uma 

interpretação possível. 

Resumidamente, são elas (adaptado de Hirsch, 1981): 

1) Os personagens da cena e suas omissões, acréscimos e distorções. 

2) Elementos não humanos vistos na prancha e de que forma, assim como omissões, 

acréscimos e distorções. Observar se o habitat é característico humano. 

3) Possibilidade de dar passado, presente e futuro à história.  

4) Sequência lógica ou ilógica na construção da história. 

5) Tipo de linguagem utilizada e sua riqueza, exatidão, adequação à idade, etc. 

6) Possibilidade de fantasiar na construção das histórias e capacidade criativa para 

organizar o discurso. 

7) Tipo de interação entre os personagens e colocação da problemática, emoções que 

surgem na interação. 

8) O tema das relações objetais inconscientes na interação e as principais ansiedades 

associadas às relações fantasiadas. Principais meios de defesa (de que se defende e 

como se defende). 

9) Resolução ou não do conflito da história e o tipo de solução obtida em função dos 

desejos, medos e defesas utilizadas. Como o mundo de objetos internos é conciliado 

com a realidade social mais consciente. Como se dá a utilização das defesas da 

personagem em função do que deseja e do que teme? É uma solução que enriquece 

ou enfraquece o ego? É uma solução real ou fantasiada?  

 

3.6 Cuidados Éticos 

 

O projeto foi submetido e aprovado pela Plataforma Brasil, contou com a 

autorização do comitê de ética da universidade, sendo aprovado (ANEXO 2). Também 

contou com a anuência do colaborador externo através de documento assinado 

(ANEXO 3), no qual concordou em colaborar fazendo o encaminhamento dos 

pacientes de seu consultório médico para a participação na pesquisa. Após estas 

autorizações, foi iniciada a aplicação, sendo esclarecido aos participantes o objetivo 

do estudo e assegurado seu sigilo e confidencialidade. Em seguida, foi solicitada a 

assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE – ANEXO 4) pelos 

mesmos. Após o recolhimento dos TCLE assinados seguiu-se a aplicação do 

procedimento segundo estipulado pelo cronograma estabelecido entre as partes. Ao 



 
 

 

final do processo seria realizada uma devolutiva sobre os resultados da pesquisa com 

os participantes, segundo interesse. 

Vale ressaltar ainda que os nomes dos participantes e de todos os citados por 

eles foram modificados afim de preservar suas identidades. Na mesma direção, 

tomou-se todos os cuidados para que os conteúdos relacionados à profissão, entre 

outros aspectos particulares, assim como os relatos literais da entrevista e das 

histórias do TAT alcançassem o mesmo intento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

4 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

4.2 O TAT 

 

Dada a extensão do relato das histórias do TAT, assim como sua interpretação, 

o texto referente a esta parte encontram-se em anexo: ANEXOS 5 e 6 que contém os 

protocolos da aplicação e ANEXO 7, que contém as interpretações. 

Vale ressaltar que as histórias contadas pelas participantes através do estímulo 

do TAT carregam imenso conteúdo simbólico, como se vê nos anexos, assim como 

imensa gama de conteúdos agressivos, pulsão de morte, angústia e mecanismos de 

defesa de forma maciça. Assim, durante o discurso das histórias, os mecanismos de 

projeção, repressão/recalque e identificação são inerentes à técnica do TAT, presentes 

em quase toda história. Os demais resumem-se a seguir na tabela 2. 

 

 

Tabela 2 – Mecanismos de defesa identificados pelo TAT e suas pranchas 
 

Mecanismos de defesa Pranchas de Catarina Pranchas de Alice 

Racionalização 11  
Intelectualização 11, 18MF  
Cisão 6MF, 16, 15, 18MF, 16 2, 18MF 
Ambivalência 16 18MF 
Idealização 15 11, 16 
Expiação 15 18MF 
Resistência 15, 18MF 3MF 
Identificação Projetiva 
 

15, 18MF, 16  

Fonte: Autoria própria. 

 

Contextualizando com os transtornos de humor, vale ressaltar que se 

observaram conteúdos ligados à Mania em algumas histórias do TAT de Catarina, mas 

muito frequentemente durante todo relato de Alice. Levando em conta “Luto e 

Melancolia”, de Freud (1915/1996c) e refletindo em como este autor vê a depressão, 

pensa-se que o TAT possibilitou o emergir de conteúdos que demonstram partes 

cindidas do ego, perdidas, deixando-o vazio, mostrando o caminho pelo qual se 

constrói a subjetividade daquele que sofre de transtornos afetivos, sua psicodinâmica. 



 
 

 

Junto a isso, Roudinesco e Plon (1998) afirmam que, no caso da melancolia, o 

superego se apodera do sadismo para arrasar o eu. Mas se trata, nessa situação, 

daquela parcela do sadismo que é irredutível ao amor: sua instalação no superego e 

seus ataques exclusivamente dirigidos contra o eu constituem o caso singular de uma 

dominação absoluta da pulsão de morte, passível, com muita frequência, de levar o 

eu a seu fim. Neste sentido, parece que as histórias do TAT e sua ampla gama de 

mecanismos de defesa levam a pensar este contexto. Portanto, a fragilidade do ego 

em lidar com as demandas externas e internas aparece com forte colorido nas 

pranchas 15 e 16 de Catarina gerando uma aniquilação de si para poder resolver o 

conflito existencial. 

Portanto, como descrito nas análises (Anexo 7), as histórias projetadas pelas 

participantes contêm uma ampla gama de cisões e mecanismos que servem à pulsão 

de morte, com suas características de repetição, sadismo e masoquismo. Há a 

questão da melancolia se encontrar a favor da existência das pulsões de morte e neste 

ponto, observa Freud (1923/1927), nisso contrariando o senso comum, que, quanto 

mais um homem restringe sua agressividade contra o exterior, mais ele a aumenta em 

relação a si mesmo. Podemos inclusive encontrar nesse comportamento, esclarece o 

autor, os fundamentos da concepção do ser superior que pune, do Deus vingador e 

repressivo. Este caminhar pela pulsão de morte leva o sujeito na contra direção da 

vida (Mijolla, 2005). Neste sentido, Catarina demonstra de forma intensa estas 

características em quase todas as histórias, como por exemplo a 15 e a 18MF. A 

sensação de culpa vai de encontro com estas características e podemos visualizar 

isso na prancha 15 da mesma participante, onde se castiga por algo, tentando 

encontrar a resposta do porquê de tanto sofrimento. 

 Análises mais detalhadas das histórias do TAT serão realizadas abaixo 

juntamente com a inserção e integração do pensamento de Bion. 

 

4.3 DISCUSSÃO DOS CASOS 

 

Pretende-se, nesta parte, realizar um diálogo que possibilite a comunicação dos 

transtornos do humor com um recorte significativo do pensamento de Bion. Assim, 

esta discussão contempla a entrevista e as histórias do TAT, assim como sua 

interpretação. Importante lembrar que, como condiz com o método psicanalítico, será 

sempre preservada a singularidade do indivíduo, mesmo que, em alguns momentos, 



 
 

 

características de ambas as participantes sejam colocadas de forma a unir um 

conceito ou produzir contraste, porém sem o intuito de compará-las nem refletir uma 

generalização. 

Constata-se, portanto, que através dos instrumentos aplicados pôde-se chegar 

a uma considerável compreensão da psicodinâmica das participantes e de seu 

sofrimento através da utilização do pensamento de Bion. Em específico as 

participantes não apresentam sistemas de vinculação consigo mesmas e com os 

demais que levem a promoção da saúde justamente por se apresentarem 

aprisionadas em modelos primitivos de relacionamento advindos de seus fantasmas 

introjetados. Da mesma forma, seu desejo é abandonado, visto que há um outro (ou 

outros) que as habitam, impedindo a aproximação com K. Vale refletir esse ponto em 

relação ao que Siqueira (2007) diz sobre depressão e desejo, colocando a depressão 

sendo o oposto do desejo. E, assim sendo, esse navegar na vida através do desejo 

do outro afeta a subjetivação das participantes no sentido da melancolia, por um lado 

e da mania, vontade de existir perante este nada infinito, por outro. Em ambos os 

casos gerando sofrimento pessoal, assim como vínculos frágeis e complementares a 

este sofrimento. 

Buscando interlocução entre os transtornos afetivos e o pensamento de Bion, 

demonstrou-se, ainda, o quanto não somente as entrevistas, mas também os 

conteúdos do TAT facilitam o emergir de um discurso que se relaciona com o corpo 

teórico de Bion. Assim, os mais variados mecanismos de defesa emergem com os 

estímulos do TAT e foram aqui demonstrados, gerando discursos como um sonho. 

Construtos importantes de Bion como a sua teoria do pensamento, a relação 

continente-conteúdo e o sentido de Rêverie aparecem como em um sonho embaçado, 

buscando contornos. Interessante notar nas histórias, neste sentido, que a busca por 

significados nas pranchas é repleta de perguntas. Assim, Catarina, mais do que contar 

a história, atém-se à busca pelos significados dos mais variados e pequenos gestos 

como o dedo do menino no ouvido (1), o significado do retângulo branco (1), os dedos 

da mulher no ouvido da outra (18MF), entre outros.  

Outro ponto que merece destaque é o fato de que a análise do TAT pelas pautas 

propostas por Hirsch (1981) mostram como o instrumento é, basicamente, uma 

análise de discurso e um discurso que vem de outro lugar, do inconsciente. Neste 

sentido, pautas como a 3 (possibilidade de dar passado, presente e futuro à história), 

4 (sequência lógica ou ilógica na construção da história) e 6 (possibilidade de fantasiar 



 
 

 

na construção das histórias e capacidade criativa para organizar o discurso) auxiliam 

o pesquisador a considerar a linguagem do discurso inconsciente da história do TAT 

e, com o viés de Bion, abrir novos vértices de pensamento. Talvez este processo seja 

parecido com o que Bion quis demonstrar em sua trilogia “Uma memória do futuro” 

(Bion, 1975a, 1977a, 1979), publicações integrantes de sua fase mística e literária, já 

próximo ao fim de sua vida. Vale lembrar que para Talamo (2011) estas obras têm 

enorme relevância clínica.  

Constata-se, portanto, que o TAT é um teste bastante rico para se analisar pelo 

corpo teórico de Bion por possibilitar o emergir de conteúdo do inconsciente que 

podem ser interpretados por seu pensamento, assim como demonstra conteúdos 

brutos em busca de um sentido. Além disso, a forma de análise conforme foi realizada 

permite a análise do discurso de uma história que surge do inconsciente com uma 

linguagem muito específica na forma primitiva de protopensamentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Através das informações obtidas pelos instrumentos e pelas análises realizadas 

pelos ângulos propostos pode-se pensar que o método deste estudo contribuiu para 

o alcance dos objetivos, sendo uma forma prolífica para se estudar a mente e o 

comportamento humanos. No entanto, se, por um lado, pode-se pensar algumas 

questões acerca das causas do sofrimento psíquico das participantes, por outro fica 

aberta a reflexão sobre o que isso diz a respeito desses pacientes que estabeleceram, 

ao longo da vida, por décadas, um mecanismo de vinculação tão aprisionados aos 

instantes traumáticos da infância. Fica também a questão sobre quais seriam as 

nuances e se estas existiriam quanto à pesquisa com participantes que tragam outras 

configurações de sofrimento psíquico, como no caso da psicose, dos transtornos de 

ansiedade, etc. 

Por outro lado, a utilização do TAT como instrumento para leitura do 

inconsciente (se assim se pode chamar), demonstra que o campo das técnicas 

projetivas se configura pela expansão de seu terreno e deve ser explorado para 

compreensão e tratamento em psicanálise. Assim sendo, o TAT se mostrou um 

instrumento prolífico na observação da psicodinâmica de pacientes depressivos, 

gerando conteúdos vastos que podem ser avaliados sob a ótica das teorias de Bion. 

Sugere-se, portanto, que sejam estimuladas as pesquisas utilizando técnicas 

projetivas, buscando sua relação com teorias psicológicas no sentido de ampliar o 

conhecimento acerca dos mecanismos psicodinâmicos dos transtornos afetivos (e 

demais formas de sofrimentos contemporâneos), senão produzindo respostas, mas 

proliferando os questionamentos. Entretanto, um enorme cuidado deve ser tomado no 

sentido destas técnicas não se renderem ao apelo do imediatismo e da objetividade 

presentes na sociedade contemporânea, como relata Bauman (1991, 1997, 2006) e 

Birman (2001), de forma a perderem o contato com o tempo inconsciente. 

Nesse sentido, em específico, sugere-se analisar as pautas de Hirsch (1981) 

em relação à teoria de Bion com maior atenção em pesquisas futuras. E, junto a isso, 

começando por situar o sujeito dentro do momento histórico e social vigente, assim 

como Freud (1934/1930) se ateve. 

Além disso, o psicólogo/psicanalista deve estar atento para que suas práticas 

possam ir na mesma direção. Os desafios impostos pela contemporaneidade às 

pessoas que sofrem com transtornos afetivos podem ser colocados para todos os 



 
 

 

sujeitos contemporâneos imersos na cultura atual. Assim, se a falta de integração e a 

ambiguidade que permeiam a cultura colocam impasses para a pessoas com 

depressão, também coloca para a pessoa com ansiedade, com esquizofrenia, enfim, 

para nós e nossas relações, conosco e com os demais. 

A título de reflexão, um ponto importante a colocar é acerca da questão do 

feminino em um contexto cultural dominado pelo masculino e sua relação com as 

psicopatologias. As participantes demonstram fortes elementos relacionados a 

questões de gênero, sejam eles colocados pelos pais em seus discursos, pelas suas 

relações parentais ou pelas imposições da sociedade nos contextos de trabalho. 

Parece ser importante pensar em que algumas estruturas sociais compostas por 

polaridades podem suplantar a subjetividade do indivíduo, se não promovendo, 

agravando alguns quadros psicopatológicos. E, se assim for, é um ponto que merece 

atenção dos psicanalisas e da psicanálise. 

Por fim, levando em conta as teorias utilizadas para este trabalho, o 

pesquisador do campo da psicologia talvez precise sempre ter em mente um retorno 

a Freud, sem cessar. O trabalho do pesquisador psicanalista necessita de mente 

aberta, levando em conta os teóricos que contribuíram em todas as épocas e também 

Freud que, mesmo tendo sua obra cessado em 1939 parece ter sua voz a ecoar por 

todas as épocas seguintes, sempre tendo algo a nos dizer nos dias atuais. Assim, 

pede-se ouvidos que possam ouvi-lo. Esta é uma discussão ampla a qual necessita 

de integração multidisciplinar da psicanálise com a sociologia, literatura, química, 

física e outras áreas do conhecimento, ampliando os vértices de pensamento. 
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