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A Grade de Bion

Claudio Castelo Filho

RRRRResumoesumoesumoesumoesumo

Este trabalho faz uma síntese das idéias do autor a respeito da Grade, instrumento criado
por Bion, na tentativa de estabelecer uma linguagem comum para psicanalistas pratican-
tes, equivalente àquilo que a tabela periódica (e os elementos nela representados) é para
químicos. Bion observou que os relatos fatuais de sessões e experiências clínicas dificil-
mente comunicam o que realmente interessa ser reconhecido e comunicado em Psicaná-
lise: a experiência emocional de uma determinada vivência e sua função naquele mo-
mento. Busca o registro de uma experiência emocional e não dos eventos sensoriais. A
Grade é uma tentativa de construir um instrumento de comunicação entre analistas e do
analista para si mesmo. Também é um instrumento para desenvolver a intuição do analis-
ta fora dos atendimentos.

UnitermosUnitermosUnitermosUnitermosUnitermos

Elementos de Psicanálise; objetos psicanalíticos; continente/contido; experiência emocio-
nal; Grade.

D
a minha experiência didática e de conversas com colegas psicanalistas,

que não conhecem ou não costumam trabalhar com o vértice psicana-

lítico que se desenvolveu a partir dos trabalhos de Wilfred Bion, surgiu

a necessidade de sintetizar as principais idéias que dizem respeito à Grade. A

Grade é um instrumento de trabalho proposto por Bion, como vou explicitar

adiante, com a função de auxiliar a tarefa de psicanalistas praticantes, mas é
também algo que, de certa forma, organiza as suas principais contribuições.
Para dizer o que seria a Grade – pergunta que é inevitável durante os cursos
que ministro, ou em conversas com colegas psicanalistas que não estão fami-
liarizados com Bion, ou mesmo com colegas que trabalham com esse enfoque
– faz-se necessário ter uma noção de praticamente toda a obra desse autor.
Trata-se, portanto, de uma tarefa muito árdua e, conseqüentemente, o traba-
lho a seguir deve ser visto sob o prisma de um esforço para desenvolver uma
pequena introdução de temas bastante complexos, que mobilize quem venha
a se interessar por eles a aprofundar-se no estudo da obra desse importantíssi-
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mo autor. Proponho-me a apresentar o que alcancei sobre esse constructo até
agora, depois de muitos anos estudando o assunto e trabalhando sob essa
ótica – seja como analista ou durante minha longa experiência de análise pes-
soal. Vou procurar, com essa síntese, apresentar os sentidos que dou a esse
complexo arcabouço de idéias. Considero valer a pena entrar em contato com
elas, em função da abertura para um campo de trabalho em Psicanálise pouco
explorado e desconhecido que elas proporcionam.

Começo com uma citação do próprio Bion.

“A grade é uma frágil tentativa de produzir um instrumento. Um instru-
mento não é uma teoria. É feito de teorias, exatamente do mesmo modo
que uma régua, que é marcada em polegadas e centímetros foi feita em
conformidade com um número de teorias. Mas a régua pode ser usada por
pessoas diferentes para todo tipo de propósito. Quando eu era um garoto na
escola o professor podia dizer: ‘Estenda sua mão’ e então usar a régua para
bater na palma – isso doía. Não era para isso que a régua foi feita ou porque
era marcada em polegadas e centímetros, mas funcionava. Isto é tudo a
respeito do qual eu posso pretender para a grade. Algumas pessoas podem
estar aptas para usá-la para diferentes propósitos”1 (Bion, 1974a, p. 53).

A Grade é um instrumento que foi inicialmente concebido na tentativa
de facilitar a comunicação entre analistas e a comunicação do analista consi-
go, mesmo na situação em que ele se torna leitor do trabalho de sua própria
autoria. Observando os relatos de casos clínicos que fazia (ver “O gêmeo ima-
ginário” e os comentários deste trabalho feitos em Estudos psicanalíticos revi-

sados: second thoughts, Bion, 1967a) ou nos de seus colegas, Bion observou
que quase inevitavelmente ocorria que, não importando se o relato tivesse
sido escrito logo após o evento da sessão, ou muito tempo depois, esse relato,
por mais minucioso que pudesse ser, era desprovido exatamente daquilo que
ele considerava essencial no(s) suposto(s) evento(s) ocorrido(s). Suposto, por-
que ele considera que não é possível haver um relato fiel do que se passou,
pois mesmo uma fotografia ou um filme de vídeo, sempre contém o vértice de
observação de quem os fez e as transformações operadas pelos instrumentos
utilizados (lentes, filtros, tipo de película, iluminação, ângulos escolhidos, foco
privilegiado, montagem) e sempre se trata de uma ficção do que se passou2.
Pode ficar algo que seria uma invariância, do mesmo modo que um pintor pode
pintar um lago e na pintura possa haver uma elipse feita de tinta azul sobre
tecido ou papel e, ainda assim, um observador possa reconhecer um determi-
nado lago circular (que se tivesse sido representado/transformado como um
círculo, poderia não ser reconhecido como tal). Pode haver maior ou menor
invariância, seja na capacidade do pintor (ou fotógrafo, ou escritor) para uma
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descrição “fidedigna” das aparências, ou uma descrição “fidedigna” das es-
sências (como um Picasso).

Voltando ao assunto, o principal, a essência a ser captada e percebida
para o psicanalista, é algo que não pode ser registrado por nenhum desses
modos ligados aos sentidos, ao sensorial. É a experiência emocional. Portanto,
ele observou que os relatos de material clínico eram iguais às tentativas de
registrar sonhos no meio da noite, sendo que no dia seguinte encontra-se uma
porção de coisas escritas e descritas e, às vezes, razoavelmente encadeadas,
mas o sonho propriamente se foi, não está mais lá. A experiência emocional
que dava sentido àquilo tudo havia desaparecido. A tentativa, portanto, com a
Grade, é de estabelecer um tipo de comunicação, em que qualquer psicanalis-
ta, de qualquer lugar do mundo, que tenha capacidade de reconhecer e distin-
guir as nuanças de experiências emocionais, pudesse saber a qual experiência
emocional o analista está se referindo em seu relato, ao mencionar uma deter-
minada situação. Se for C3 ou C4, como poderão perceber adiante, isso signi-
ficará uma descrição ou uma vivência com qualidades diferentes. Por exemplo,
em “O gêmeo imaginário” ele descreve o paciente da seguinte maneira:

“Quando veio se encontrar comigo, deparei-me com um homem de 45 anos,
com pouco menos de 1,80m de altura, magro mas robusto, a pele de aspec-
to doentio, o semblante embotado e inexpressivo, cuja profissão era o ma-
gistério. Com uma indiferença monossilábica, de sua parte, fez um exame
superficial de suas dificuldades. Concordou, sem entusiasmo, em dar uma
oportunidade à análise” (Bion, 1967a, p. 10).

Vejamos os comentários do próprio Bion:

“Em suma, o valor das anotações estava não em sua pretensa formulação
de um registro do passado mas no fato de expressarem uma imagem senso-
rial que evoca o futuro. As notas não me possibilitaram permanecer cons-
ciente do passado mas, sim, evocar expectativas quanto ao futuro. Usando
a grade que a título de tentativa elaborei para esta finalidade: as afirma-
ções feitas em minhas anotações melhor se classificariam como C4 do que
como C3” (Bion, 1967a, p. 114).

A linha C da Grade refere-se a enunciados – tanto do paciente quanto do
analista – que poderiam se encaixar na categoria de “Pensamentos oníricos,
Sonhos, Mitos”, que o paciente possa ter de si (histórias em que acredita, crenças
que tenha quanto à própria personalidade, históricos familiares – que são mi-
tos, mitologia que a pessoa tem a seu respeito e de seus familiares, amigos
etc), ou o que o analista, por exemplo, possa ter pensado ou considerado a
respeito do paciente. A coluna 3 é onde se faz uma notação. Tomei nota daqui-
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lo que observei. Quer dizer, na minha observação do paciente, reconheço que
ele estava em uma atitude mental de perceber algo e tomar nota daquilo, que
ele era capaz desse tipo de atitude. Considerando o analista, também poderia
descrever a sua atitude mental (emocional) naquele instante da sessão. Perce-
bi algo que “anotei”. Posso nem saber o sentido e aquilo também pode não ter
despertado maior curiosidade, mas registrei – o que não significa registrar
mecanicamente – tomar nota literalmente. Aquilo que é anotado é a experiên-

cia emocional, seria o equivalente ao registro de uma qualidade de experiência
emocional. O conteúdo dessa experiência (os eventos, a narrativa) não é o que
conta nesse registro e sim a qualidade da vivência, da experiência emocional.
Na coluna 4, já há um estado de atenção. Nome da função dada por Freud. Bion
diz que sua descrição se encaixara melhor em C4, porque ela evoca o futuro,
no sentido que eu pensaria: “No que é que isso vai dar? Como é que isso
poderá evoluir? (Pode levar a C5 – indagação – ou ‘retornar’ a C2 e mudar de
‘fileira’, para D2, E2, F2 e mesmo G2 ). O que isso quererá dizer? (...) É melhor
ficar atento, prestar atenção!”

Com essa designação da Grade, ele tenta estabelecer um tipo de comu-
nicação, com a qual qualquer analista com experiência e conhecimento pro-
fundo dos estados emocionais pudesse, com seu assinalamento, saber de que
experiência emocional o autor de um registro estaria falando – do mesmo modo
que um químico, que tenha experiência vivida, tenha visto um determinado
elemento químico, quando colocado na tabela periódica, ou referido com sua
simbologia como F (flúor), saberá reconhecer o elemento em qualquer lugar
do mundo. Eu, por exemplo, conheço (sei sobre, sei que é um elemento quími-
co, mas não tenho a vivência, a experiência com esse elemento para reconhecê-
lo) o símbolo B, que significa Boro, mas não sei como de fato é esse elemento,
não tenho a experiência correspondente. O mesmo me ocorre em relação ao
urânio. Já vi ferro, ou ouro.

Mas, assim como isso não seria suficiente para me tornar um químico
razoável, um psicanalista precisa ter um conhecimento e, principalmente, ex-

periência (que é diferente de conhecimento/saber sobre algo) muito vastos,
amplos e profundos de estados emocionais, de estados de mente. Isso só seria
possível, para Bion e – de acordo com minha própria experiência – com análise
profunda e muito extensa do próprio analista. Incluindo a análise do conheci-

mento – transformações em K 3 como defesa contra transformações em O 4,
como Bion aponta em Transformations5 (Bion, 1965, cap. 12, p. 157-158). O
analista precisa, como o químico, conhecer (no sentido de vivê-lo, ter a expe-
riência) o elemento para reconhecê-lo. Aqui estaria a diferença entre ser um
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erudito e ser um sábio, ter a sabedoria, que seria algo diferente de ser “sabido”.
Muita gente domina muita nomenclatura psicanalítica e a manipula, mas não
reconhece o elemento quando ele aparece, porque não o conhece. A Grade ser-
ve, portanto, de comunicação para aqueles, como os químicos, que possam, ao
ver uma referência como C4, reconhecer, na experiência e por experiência, de
que estado de mente, de que estado emocional se trata e qual a função que um
determinado enunciado ou ação possa ter tido, ou venha a ter, naquela situação.

Continuando a analogia com a química, a Grade procura estabelecer e
localizar quais seria os elementos da Psicanálise. O modo como esses elemen-
tos se organizam seria equivalente ao modo como os elementos da química
podem se organizar, desde átomos – que seriam os elementos alfa, a molécu-
las ou substâncias. Os elementos β se prestariam apenas a serem evacuados,
apesar de que, em uma reflexão de seu livro póstumo Cogitations (Bion, F.,
1992, p. 183), ele se indaga se não podem ser transformados em elementos α.
Considera inclusive que a operação da função α se daria sobre os elementos β
e não diretamente sobre os dados sensoriais. Prosseguindo a descrição da dis-
posição dos elementos na Grade, ela vai dos elementos mais simples e rudi-
mentares, com uma concepção concreta, aos mais sofisticados e abstratos. A
combinação desses elementos levaria às moléculas, substâncias, compostos e
assim por diante, mais elaborados e sofisticados (do alto da Grade para baixo e
da esquerda para a direita). Do mesmo modo, poder-se-ia observar a desinte-
gração destes compostos sofisticados em outros mais simples, ou até a sua
completa desintegração (da direita para a esquerda e de baixo para cima da
Grade)6. A partir dos elementos de Psicanálise que se pudesse constatar na
Grade, que estivessem presentes em uma determinada situação, poder-se-ia
considerar qual objeto7 psicanalítico de que seria questão naquele momento.

A detecção e a observação de objetos psicanalíticos é do que deveria se
ocupar a Psicanálise (da mesma maneira que Aristóteles supôs que a Matemá-
tica deveria se ocupar com objetos matemáticos). Os objetos psicanalíticos
não são a mesma coisa que objetos da Psicanálise. Bion propõe uma fórmula
para representar o que seria um objeto psicanalítico: Ψ (ξ) (M). Ψ representa-
ria uma constante, (ξ) um elemento não saturado que determina o valor da
constante, uma vez que tenha sido identificado. Para chegarmos a perceber do
que trataria um objeto psicanalítico, ele usa a seguinte fabulação (que, por sua
vez, pode ser vista como uma formulação da categoria C da Grade, que tenta
realizar uma abstração maior, que seria a fórmula acima citada do objeto
psicanalítico): ele pressupõe que todo bebê teria uma pré-concepção inata da
existência de um seio que satisfaz sua própria natureza incompleta (Ψ). O
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encontro com um seio real provê uma experiência e a realização da pré-con-
cepção inata. Essa realização proporciona uma experiência emocional. Essa
experiência emocional corresponde às qualidades primárias e secundárias de
um fenômeno, de acordo com Kant. As qualidades secundárias determinariam
o valor do elemento não saturado de (ξ). Conseqüentemente, o valor de Ψ(ξ).
Em outras palavras: o bebê tem a pré-concepção inata do seio (equivalente a
um conceito vazio). Tem a experiência de encontrar um seio real; portanto,
uma experiência emocional que preenche o conceito vazio. A experiência (ξ)que
preenche Ψ. A experiência é desconhecida antes de ocorrer – portanto, ele-
mento não saturado. Esta experiência, quando ocorre, é que daria sentido à
pré-concepção (conceito vazio) – desta forma, ela preenche ao mesmo tempo
os valores de (ξ) e Ψ. Esses elementos compartilham um outro componente,
que seria o caráter inato da personalidade, que ele representa por (M). O valor
deste último também seria auferido por meio da experiência emocional esti-
mulada pela realização (o encontro do seio). Desta vivência pode decorrer um
crescimento positivo ou negativo – aprendizado ou não com a experiência – ou
mesmo ataque ao que se poderia aprender; e destruição do aparelho que po-
deria ser usado para aprender, o que ele chama + ou – K (de Knowledge/
conhecimento).

Dito de outro modo, em análise nós podemos observar como uma deter-
minada pessoa “funciona” diante das experiências vividas na sala do consultó-
rio. Como ela lida com as suas pré-concepções, quando estas se encontram com
a experiência. Destes fatos poderíamos acabar vislumbrando quais seriam suas
características de personalidade (M) e apresentar a pessoa a ela mesma.

Como exemplo, tomemos como uma pessoa possa pré-conceber o que
seria uma análise ou um psicanalista. Ela vem para análise e se depara com
uma experiência específica de análise com um analista específico (do mesmo
modo como se poderia ter uma pré-concepção do seio e encontra- se com um
seio específico de sua mãe, com suas características físicas e mentais). Pode-
ríamos observar como essa pessoa lida com a experiência que está tendo. Se,
ao ter a experiência do que seria uma análise real com aquele analista, ela
pode (ou não) preencher a sua pré-concepção com uma realização e uma con-
seqüente concepção, decorrente do que pode averiguar na experiência vivida
no consultório. A maneira como esta pessoa lida com esta situação pode reve-
lar características de sua personalidade. Podemos observar sua condição de
aprender com a experiência ou de efetuar ataques ao aprendizado (ao que a
vida pode lhe ensinar e não ao que analista lhe ensine, pois isto não tem a menor
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importância; o analista precisaria ser didático – paidéa – e não pedagógico) e à
sua capacidade (do analisando e do analista) de aprender com a experiência.

Podemos observar que há pessoas que quando têm contato com analista
recusam-se a considerar a experiência que lhes é apresentada e passam a se
movimentar para determinar como a experiência deveria ser, sem poder veri-
ficar qual é a experiência que lhe está sendo proposta. Algo como alguém que
vai a uma farmácia e pede para que lhe vendam mangas e caquis. Quando lhe
informam que ali é farmácia e que não são vendidos caquis nem mangas, en-
furece-se e passa a exigir de seu interlocutor que lhe vendam as frutas solici-
tadas. Estou dando um exemplo mais grosseiro, mas na minha experiência
isso é o corriqueiro no trabalho de um analista – e muito mais comum do que
se pensa, principalmente em meios mais sofisticados. Situações como essas
podem nos fazer considerar quais os elementos que estariam entrando em sua
composição (função).

A situação acima mencionada ressalta a importância de se afastar me-
mórias e desejos, para criar condições de entrar em contato com a experiência
em curso e aprender com ela. Se as pré-concepções do analista já estiverem
saturadas com o que se deve ou quer encontrar, ele não tem como entrar em
contato com a experiência do momento, para que a mesma possa dar sentido
às pré-concepções8. Tendo alcançado um sentido por meio de realização na
experiência, chegando então a uma concepção, esta pode evoluir para se tor-
nar um conceito. O conceito (ou conceitos) pode evoluir para sistemas deduti-
vos científicos, na medida em que possa ser formulado de forma mais abstrata
e ampla, independente de realizações específicas (no entanto, pode voltar a se
constituir como pré-concepções de posteriores vivências, se puderem perma-
necer de algum modo abertos e não saturados – Bion utiliza-se dessas fórmu-
las matemáticas, que postula arbitrariamente, na tentativa de não saturar sua
proposta, o que é mais provável de acontecer quando se limita a descrições da
categoria C, como as acima mencionadas, ou como o mito de Édipo em contra-
ponto com a Teoria do Complexo de Édipo).

Se o analista estiver com suas pré-concepções saturadas, o que ele tem
são preconceitos e, deste modo, ele está impedido de ter acesso, de perceber o
objeto psicanalítico.

“Um objeto psicanalítico não é a mesma coisa que um elemento, mas pode
ser visto como tendo uma relação análoga àquela que uma molécula tem
com um átomo. O objeto analítico não é necessariamente uma interpreta-
ção apesar de uma interpretação ser um objeto analítico. Uma interpreta-
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ção deve ser baseada na evidência de objetos psicanalíticos e é ela mesma
um objeto psicanalítico composto por objetos psicanalíticos. O objeto analí-
tico emerge como um resultado da operação no observador de ”
(Bion, 1963, páginas 101-102. Veja adiante sobre ).

A Grade é também um instrumento que o analista pode usar após9 o
atendimento de seus pacientes, para verificar qual é o uso dos enunciados
feitos pelo analisando e também dele próprio como analista durante a sessão.
Também pode ser verificado qual o uso, a função das ações, que teriam ocorri-
do durante o encontro do analista/analisando. Ela indica maior ou menor de-
senvolvimento do pensamento, indo da esquerda para a direita e de cima para
baixo. Quanto mais abaixo do eixo vertical se colocasse um enunciado ou uma
ação, maior a indicação do nível de desenvolvimento e sofisticação do pensa-
mento (da capacidade para pensar) – com exceção de tudo que se encontre na
coluna 2 (Y) do eixo horizontal, que indicaria que o enunciado tem como fun-
ção levar ao engano, à mentira, ao desvio do que seria verdadeiro, por mais
sofisticada que possa ser sua apresentação, como uma Teoria Científica que
tenha como fim real levar ao afastamento da percepção ou captação daquilo
que seria verdadeiro10. É a coluna da resistência (Tirésias11), em termos freu-
dianos. Serve como defesa, barreira contra a mudança catastrófica represen-

tada pelo contato com “O”. O contato com experiências genuínas, verdadeiras
e com o Desconhecido são temidos e tomados como potencialmente desastro-
sos. Vemos isso de modo mais corriqueiro no apego que há ao estabelecido
(establishment), no terror à mudanças de pensamento. Um adágio popular
que revela essa situação diz: “Boa romaria faz quem em sua casa fica em paz”.

É real, no entanto, temer e considerar que a percepção dos fatos tais
como eles seriam – isto é, reais (O) – desestabilize todo o sistema em que a
pessoa se “organizou”12. Essa organização, no entanto, precisaria ser desfeita
em função do sofrimento vivido em função dela mesma – por ser inadequada
às necessidades da pessoa. No eixo horizontal estariam colocados enunciados
que vão desde uma hipótese definitória até a ação propriamente dita (uma
interpretação também é uma ação, pois ela visaria à mudança do status quo da
situação vigente – poderia ser C6, D6, E6, F6, G6. Uma atuação (acting) do
paciente, com fins de descarga, também se encontra na coluna 6 – ação – (A6)
do eixo horizontal (o Eixo das Funções e Usos). Essa atuação pode ser um
enunciado que tenha como função ou uso a destruição da capacidade reflexiva
do analista. A interpretação ou enunciado pode ser a expressão de uma con-
cepção ou de uma teoria científica, com finalidade de promover expansão e
crescimento (G6), ou pode ser algo que seja colocado para evitar contato com
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angústias e desconhecido, dando a aparência de conhecido ao que de fato é
desconhecido (seria G2 na Grade – por sinal, único espaço assinalado por Bion
na linha G).13

Quanto mais à esquerda e para o alto estiver um evento colocado na
Grade, menor seria o desenvolvimento mental. Quanto mais em baixo e à di-
reita, maior seria o desenvolvimento conseguido.

A Grade, como diz Bion, é um instrumento com o qual o analista pode se
exercitar, verificando qual seria a função de cada evento ocorrido durante um
encontro analítico: se um determinado enunciado ou ação seria um mito que o
paciente tem a respeito de si próprio (C); uma fala para levar o analista e a si
mesmo a um engano (coluna 2); uma observação feita para a qual se abrem
questões (indagação – coluna 5); algo assinalado (Notação – coluna 3); que des-
perta a atenção (coluna 4). No eixo vertical (também chamado Eixo Genético,
pois indica que uma fila do eixo seria a gênese da seguinte na evolução do pen-
samento), poderia ser verificado se é uma descarga (elementos b); ou algo com
alguma reflexão ou simbolização (elemento a 14); se é um sonho, pensamento-
sonho, mito (linha C); ou uma pré-concepção (D); concepção (E), na qual uma
pré-concepção encontra algo na experiência que dá sentido vivencial a teorias
ou idéias que possamos ter, sendo que essa concepção pode, logo a seguir, tor-
nar-se a pré-concepção para uma nova teoria científica ou idéia, ou transformar-
se em um conceito (F) adquirido; os conceitos podem evoluir eventualmente
para sistemas dedutivos científicos (G) – como a Psicanálise – que poderiam
finalmente evoluir para um sistema de notação e de relação expresso em cálculo
algébrico (H). Bion considera que essa última ainda não surgiu em Psicanálise,
isto é, os matemáticos ainda não conseguiram inventar uma linguagem mate-
mática para expressar as observações, captações e teorias psicanalíticas. A Gra-
de seria um esforço nesse sentido. O interesse não está na Matemática em si,
mas em alcançar uma linguagem que fosse “universal” para os psicanalistas, do
mesmo modo que a matemática se presta para essa função na química ou física
e, também, de poder articular as teorias em um nível mais amplo e abstrato,
sem precisar freqüentemente apelar para modelos sensorializados da linha C,
que podem levar a confusões, em função das penumbras de associações levan-
tadas por estes. Em seu livro Attention and interpretation (1970), Bion se ocupa
de modo profundo com esse problema da comunicação e da busca de uma “lin-
guagem de êxito” (Language of achievement).

O sistema pode evoluir de cima para baixo, da esquerda para a direita,
mas também de baixo para cima e da direita para a esquerda, dependendo da
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tolerância ou intolerância às frustrações, às angústias diante do desconhecido
e ao apego ao establishment, tanto do analisando quanto do analista. Com a
Grade, o analista poderia ter uma idéia de como a sessão evoluiu, ou de como
ela poderia ter evoluído, caso tivesse considerado os eventos em lugares da
Grade diferentes daqueles que colocou durante ou depois da sessão, ao refletir
sobre a mesma em um exercício. Por exemplo, se ao invés de ser um mito, ou
sonho (linha C) o que o paciente estava referindo, fosse uma alucinação (linha
A, elementos ). Ou ao invés de ser uma história que o paciente conta, seja
uma crença (C1) a seu respeito que estimulasse uma verificação e uma curio-
sidade dele próprio (C5, por exemplo), seja algo contado para desviar a aten-
ção do analista e de si de algo angustiante (o que seria C2) – como poderia
evoluir o pensamento do analista, ou que fenômenos ele poderia ter captado
que lhe passaram desapercebidos, por ter considerado as coisas do modo que
considerou e não de outro... O que permite a evolução ou involução de um
elemento para outro é a possibilidade ou impossibilidade de haver uma movi-
mentação de mudanças da posição esquizo-paranóide (PS) para posição
depressiva (D) e vice-versa (Klein, 1946). Essas oscilações são possíveis ou
não, dependendo da relação entre continente  e contido  (para os quais usa
os símbolos feminino e masculino), que podem expressar desde a idéia de uma
boca que contém um seio, de uma mente (da mãe/do analista) que contenha
identificações projetivas (do bebê/analisando), de um pênis (mental) contido
por uma vagina (mental), em cuja relação – se o vínculo predominante for de
amor (L de Love) ou conhecimento (K – Knowledge) – poderá haver fecunda-
ção e crescimento; se de ódio (H de Hatred) ou amor – transferência amorosa,
que também poderia ser vista como ódio à análise (H) por exemplo – que faça
explodir o continente: a análise ou a mente do analista ou a própria mente do
analisando. As transformações em alucinose equivaleriam a experiências nas
quais o continente teria sido explodido pelo contido.

Em um trabalho de análise, uma pré-concepção (continente vazio) ao
encontrar-se com uma realização, uma experiência da vida (contido/conteúdo
que dá sentido à pré-concepção), daria origem a um conceito se o vínculo for
amistoso ou de conhecimento. O modelo a ser considerado seria a pré-concep-
ção inata do seio (o bebê busca o seio, teria uma pré-concepção inata de sua
existência) e encontra um seio real que o amamenta. O encontro da pré-con-
cepção vazia de experiência  com a experiência de um seio específico  que
preenche a pré-concepção, possibilita a experiência de uma realização de um
conceito. Esta realização, por sua vez, o conceito formado, pode servir de pré-
concepção para uma nova experiência, em uma oscilação pendular levando a
contínuo crescimento.15
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Todavia, se o que prevalecer for um vínculo de ódio (H) à realidade, com
predominância de inveja, avidez e intolerância à frustração, a própria pré-
concepção do seio pode ser atacada e destruída, não havendo assim continen-
te para a experiência (realização) de contato com o seio. Se a experiência ocor-
re, ela não encontra um continente que possa fertilizar, havendo assim um
retrocesso na Grade ou uma não evolução. A experiência com o seio não en-
contra continente que possa metabolizá-la.

A tolerância à frustração (por exemplo o analista poder aguardar que
uma experiência possa lhe fornecer os elementos para formar conceitos), é
necessária para que se possa aguardar os elementos da experiência que real-
mente se acasalem (“match” ) com a pré-concepção (que pode ser algo que
o analista tomou nota). Havendo uma realização e a formação de um conceito,
o analista precisaria deixar esse conceito não saturado, não desejar capturar e
tomar posse desse insight. O conceito ficaria aberto como uma pré-concepção
para os novos eventos que vão se apresentar e que são desconhecidos. O ana-
lista pode ficar atento (col. 4 – atenção) ao que possa surgir sem, no entanto,
estar preso a expectativas do que deva surgir. Ele pode investigar (col. 5 –
investigação/indagação) os elementos que surjam, sem precisar entendê-los
ou compreendê-los. Até que, surgindo um fato, um elemento que, sem preci-
sar ser procurado, se apresenta e subitamente dá coerência aos elementos
aparentemente díspares e dispersos, que estão sendo observados. A esta
vivência, do surgimento de algo que repentinamente em uma experiência
emocional dá coesão e sentido ao que se observa, Bion chama de Fato Selecio-
nado. Desta nova organização percebida por meio desta experiência emocio-
nal, pode haver uma realização. Esta realização pode evoluir para novos con-
ceitos e teorias que, permanecendo abertos, não-saturados, podem, por sua
vez, levar a novo desconhecido em um diferente patamar mais evoluído.

A tolerância à frustração de estar no escuro e diante do desconhecido
corresponde a vivências da posição esquizo-paranóide, na qual os elementos
não se juntam. Quando há um elemento que surge (fato selecionado), dando
coesão à situação, há uma integração correspondente à posição depressiva.
Logo em seguida, pode se abrir novo espaço para as indagações ou para o
desconhecido que essa nova situação ou patamar de conhecimento levantam
(nova vivência esquizo-paranóide). Quando o estado de mente é de tolerância
à frustração, essas vivências por parte do analista (ou de quem for) – análogas às
posições de Melanie Klein – são denominadas de “Paciência” (esquizo-paranóide)
e “Segurança” (depressiva). Posição esquizo-paranóide passa a ser um termo
usado preferencialmente para denotar um estado psicopatológico (mantendo
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uma conotação já convencionada). Poderíamos dizer da seguinte maneira: a “Pa-
ciência” e “Segurança” são situações nas quais alguém não precisa se sentir
deprimido por estar perseguido, ou em que não se fica perseguido por estar
deprimido. Quando não há tolerância a frustrações, o desconhecido é experi-
mentado como perseguidor e, não podendo ser tolerado (sem paciência), pode
ser rapidamente preenchido por falso conhecimento (alucinação/alucinose). Bion
considera a experiência de oscilação entre “paciência” e “segurança” como sen-
do indicativa de que o trabalho está sendo feito (Bion, 1970, p. 124). Aguardar
que haja evolução e que algo mostrar-se-á, exige do analista uma atitude de fé;
é um ato de fé de que vai surgir o que dará coesão (sentido). Não há, evidente-
mente conotação metafísica nessa fé. Ela é uma atitude científica que possibilita
aguardar que os fatos se mostrem, para que não procuremos saturar o que des-
conhecemos por não tolerarmos ficar no escuro. A “fé” permitiria aguardar que,
com observação, os sentidos se mostrem.

“...Mas uma iluminação para o psicanalista não necessariamente provê ilu-
minação para o paciente que compartilha a experiência mas que a transfor-
ma sob alucinose. (...) O problema instiga comparação com o assunto inter-
pretado, ou comparação da categoria de associações com a categoria da in-
terpretação: a grade é um instrumento através do qual isso pode ser efetua-
do. Se alguma relação entre as categorias puder ser estabelecida, deve ser
possível descobrir a natureza da relação entre associação psicótica e a inter-
pretação adequada” (Bion, 1970, p. 40).

A Grade foi, como se vê, formulada também como instrumento para
exercitar e desenvolver a intuição do analista. Ela concentra e sintetiza em
grande parte as principais idéias de Bion.

Fazendo o exercício pós-sessão de verificar em que categorias da Grade
caberiam os eventos e os enunciados seus e do analisando ocorridos no encon-
tro analítico, o analista desenvolveria a sua intuição também em um sentido
pré-monitório. Desenvolveria sua capacidade para a pré-monição (Bion, 1963,
p. 75-76), tornando-se capacitado para prever a evolução de eventos e anteci-
par atuações do analisando. Isso, evidentemente, não tem nada de futurologia,
mas está ligado ao uso das experiências de vida e analítica do profissional. O
analista se exercitaria em pensar o que não pensou, em considerar o não con-
siderado. Essas pré-monições precisariam ser percebidas como uma espécie
de pré-concepção (como já mencionado, abertas à verificação, não saturando e
impedindo o contato quando este ocorre, e precisariam evoluir, quando em
sessão, dos fatos que nela se desenrolam.
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Notas

1. Com exceção dos trechos extraídos de Estudos psicanalíticos revisados: second thoughts

(Bion, 1967a), todas as demais citações de Bion foram traduzidas livremente por mim,
diretamente do inglês. As referências referem-se aos textos em inglês.

2. Cito aqui um outro pequeno trecho de Bion do livro Learning from experience (Bion, 1962)
– na primeira página (sem número) do Summary of contents, ele alerta para este mesmo
tipo de perturbação grave dentro do pensamento científico, que acredita na concretude e
veracidade que seria obtida por meio de registros mecânicos de fenômenos, o que é algo
importantíssimo para o desenvolvimento ou entrave da Ciência e para alertar quanto a
estados psicóticos de mente dos cientistas, que acreditam poder ter acesso a coisas em si –
o que, do ponto de vista que estou considerando, seriam transformações em alucinose.

“O capítulo 3 inicia uma descrição estilizada de experiências emocionais, realizações nas
quais eu participei que formam o estímulo para o todo desse livro. Por ‘estilizado’ eu quero
significar que ela é conscientemente sofisticada porque a falsificação que é introduzida por
tal método de apresentação é imensamente menor do que a falsificação produzida por
quaisquer outros, incluindo os assim chamados registros mecânicos. Estes últimos têm a
verdade pertinente à fotografia, mas fazendo um tal registro, a despeito de uma superficial
acuracidade de resultado, forçou [aumentou] a falsificação ainda mais longe – isto é: dentro
da própria sessão. A fotografia da fonte da verdade pode ser suficientemente boa, mas ela
é da fonte depois dela ter sido enlameada pelo fotógrafo e seu aparato; de qualquer modo,
o problema de interpretar a fotografia permanece. A falsificação por registro é maior por-
que dá verossimilhança aquilo que já foi falsificado”.

3. As Transformações em K (ou em conhecimento) são diferentes das transformações em “O”
(em Ser). Uma coisa é saber sobre Psicanálise, ter um conhecimento intelectual de algo.
Outra coisa é poder efetivamente viver uma experiência psicanalítica. Qualquer trabalho
que verse sobre Psicanálise é sempre sobre Psicanálise, não é Psicanálise (inclusive este). O
que importa para um analista não é ele saber sobre Psicanálise – muita gente sabe muito
sobre Psicanálise, poucos se dispõem a realmente “viver” uma Psicanálise. Experimentar
viver uma Psicanálise e lidar com aquilo que realmente acontece em análise (a experiência
emocional não é transmissível, ela precisa ser vivida) – seja como analista ou analisando –
é muito pouco considerado. Poucos se dispõem a isto. Vemos, então, freqüentemente, uma
situação na qual muita gente fala e entende de Psicanálise, mas não se vê Experiência
Psicanalítica. Uma coisa é saber sobre como é uma guerra, outra coisa é ter vivido uma.

4. “O” (a letra O) é um termo usado por Bion para designar o que seria a Realidade Última, a
Coisa-em-si. Esta coisa-em-si ou Realidade Última seria incognoscível, inalcançável, mas
ele pressuspõe que exista. Nós não sabemos o que ela é, mas sabemos por experiência que
ela existe. Nós podemos, estando com memórias e desejos afastados, ter acesso a evoluções
de “O”, ter acesso a lampejos do que seria esta realidade última. Esses lampejos são fuga-
zes e inefáveis. As evoluções de “O” só são acessíveis por meio da experiência, da vivência
e revelariam essências (no sentido não concreto desse termo), isto é, revelariam a realidade

psíquica não-sensorial. Ver em Attention and interpretation (Bion, 1970).

5. “Se um artista competente, usando convenções artísticas familiares à civilização ocidental,

fosse pintar um campo de papoulas, nós não teríamos nenhuma dificuldade em dizer que
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era um campo de papoulas. Por que deveria ser assim? As linhas em uma reta de uma

estrada de ferro seriam pensadas como sendo paralelas, ainda assim, nós devemos reco-

nhecer uma pintura na qual elas fossem representadas por linhas que convergiram. E assim

por diante. Eu proponho usar o termo ‘transformação’ para descrever o processo, seja lá o

que ele for, pelo qual o pintor tenha transformado sua experiência em óleo e pigmento

dispostos na tela. Mas eu não desejo que o termo signifique o que significaria se eu dissesse

que um prédio teria sido transformado por um pintor e um decorador – de que o campo de

papoulas tenha sido usado como matéria prima para a manufatura de tela, óleo e pigmento.

Nem eu quero significar que eu sugiro que o observador da pintura pensa que ele descobriu

a fonte de matéria prima se ele descreve a pintura como um campo de papoulas. Em resu-

mo, eu proponho usar o termo ‘Transformação’ de acordo com minha descrição de elemen-

tos na Coluna 1 – [da Grade – ‘hipótese definitória’] tal como a união (bindging together)
em uma conjunção constante, de modo que eu possa proceder com a ajuda desse termo,

para descobrir o que a conjunção constante significa. A conjunção constante à qual meu

termo se relaciona ocorre em sessões psicanalíticas e eu tenho a esperança em uni-la (to
bind it) por esse termo e comunicá-la ao leitor. Se eu puder ser bem sucedido em minha

meta, eu espero que aqueles a quem eu comunico estarão aptos a descobrir o significado do

termo ‘transformação’ e a experiência emocional cujos elementos estão constantemente

unidos que eu representei por esse termo” (Citação de Bion sobre o que pretende significar
quando usa o termo “transformação” na primeira versão de seu trabalho “The Grid”, edita-
do no livro póstumo Taming wild thoughts, 1963/1977c, p. 12).

6. “A função do trabalho onírico α (dream-work-α) é produzir alguma coisa que mantenha

(bear) uma relação com uma idéia que é análoga à relação que uma partícula elementar

mantém com um átomo em física. A função do elemento α com a qual estamos nos ocupan-

do em uma discussão do método científico, é a posição central no aparato pelo qual o

indivíduo aprende alguma coisa. Similarmente, a função do elemento β que nos concerne,

é a comunicação dentro do grupo. (...) Sem elementos α não é possível conhecer coisa

alguma. Sem elementos β não é possível estar ignorante de nada: eles são essenciais para

o funcionamento da identificação projetiva; qualquer idéia não desejada é convertida em

elemento β, é ejetada da personalidade e então se torna um fato do qual o indivíduo não

está ciente, apesar de que ele possa estar ciente dos sentimentos de perseguição estimula-

dos por ele. Eu reservo o termo ‘conhecimento’ para a soma total de elementos α e β (...)

elementos α são, por definição, indispensáveis para o aparato que capacita o indivíduo a

conhecer algo. Mas também são algo que ele sabe serem elementos de dados sensoriais

assimilados; eles são seu conhecimento” (Bion, 1992, p. 182-183).

7. Ver em Learning from experience (Bion, 1962, cap. 22).

8. As pré-concepções do analista não são o que ele esperaria encontrar, no sentido dele ter
uma expectativa, mas são as suas experiências de vida, seu conhecimento teórico, sua
cultura, sua vivência em análise, que estariam disponíveis para o encontro com o que vier
a acontecer ou se apresentar na vivência. Isto tudo não deve ser “lembrado” pelo analista,
permanecendo como algo que é potencial nele, não como algo que satura o contato.

9. Durante o atendimento, a disciplina de observação proposta por Bion é de afastamento de
memórias e desejos de compreensão do material, de entendimento, de teorias que pudes-
sem explicar o que sucede, de cura e melhora do paciente, de sessões passadas que “escla-
recessem o que ocorre agora” que tornariam opaca a capacidade de observação do analista.
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10. Podemos observar algo do gênero quando, em uma conversa ou reunião supostamente
científica, alguém que faça uma pergunta a um palestrante e passa a citar longos trechos de
obras importantes ou mencionar citações de importantes cientistas, que tenham como fim
a sedução da audiência, mostrar quanto aquele que discursa seria inteligente, erudito e
importante. Se observarmos atentamente, poderíamos perceber que essa pessoa não co-
munica nada de sua experiência pessoal e nem está realmente interessada em contribuir
com as dificuldades que estejam em questão. As citações e o discurso não visam qualquer
curiosidade ou esclarecimento de suas dúvidas; visam o desvio da reunião para fins publi-
citários, quando a pergunta seria supostamente de interesse científico. Na verdade, haveria
um ataque à atividade científica (com a aparência ou explicitação manifesta de interesse
nela) e ao palestrante, desviando a atenção deste para o “brilhante” indagador. Observa-
mos algo parecido quando pessoas usam de citações herméticas e complicadas, com a fun-
ção de encobrir sua ignorância, dando-lhe aparência de grande sabedoria.

11. Bion vê uma coincidência entre os aspectos do mito edípico que parecem corresponder ao
eixo numerado da Grade. Na coluna 1, o pronunciamento do oráculo pode ser visto como
uma hipótese definitória. Assemelha-se a uma pré-concepção ou cálculo algébrico se for
não saturado, vindo a ser saturado pela evolução da história ou uma incógnita no sentido
matemático. Na coluna 2, Tirésias representaria uma hipótese, sabidamente falsa, que é
mantida como uma barreira contra a ansiedade. Na coluna 3, o todo do mito pode ser visto
como uma realização que preenche a função que Freud chamou de notação. Na coluna 4, a
esfinge estimula a curiosidade de Édipo (representando o que Freud chamou de atenção).
Ela também implica na ameaça decorrente da curiosidade. A coluna 5 representa o triunfo
da curiosidade de Édipo sobre qualquer intimidação e pode ser usada para representar a
integridade científica, a ferramenta investigatória. Ver em Elements of Psycho-analysis

(Bion, 1963, cap. 11).

12. É só nos lembrarmos das reações ocorridas com Galileo, Darwin e Freud. Considere-se
igualmente a Revolução Francesa.

13. Bion preenche a fileira G (Sistema Dedutivo Científico) apenas na coluna 2 (falsidade) da
Grade e na H (Cálculo Algébrico) há apenas espaços vazios. Toda teoria científica é sempre
transitória e nós a utilizamos enquanto não surge outra mais adequada aos fatos, ou en-
quanto não surgem testes suficientemente desenvolvidos para refutá-las. As idéias sempre
estariam abertas a modificações em função da experiência.

14. O processo de transformar experiências sensoriais em elementos que podem ser usados
para pensar e/ou sonhar é realizado por aquilo que Bion chamou arbitrariamente de função

. Essa função seria análoga à função digestiva, na qual elementos in natura, como carne,
frutas, verduras, etc, são transformados em elementos como carboidratos, gorduras,
aminoácidos etc, que podem se reorganizar de inúmeras maneiras, construindo tecidos de
toda sorte e alimentando os já existentes. Para as nossas células, esses elementos é que são
necessários para crescimento, desenvolvimento e manutenção da saúde. Os elementos que
não forem digeridos, os elementos , só servem para ser evacuados (alucinadamente). Os
sonhos e os pensamentos seriam constituídos por elementos , que se prestam para se-
rem armazenados, organizados e utilizados na “confecção” de sonhos e/ou pensamentos.

15. “O processo de mudança de uma categoria representada na Grade para outra pode ser

descrita como desintegração e reintegração, . A benignidade ou o contrário da mu-

dança efetuada pelo mecanismo  depende da natureza do vínculo dinâmico L, H ou K”

(Bion, 1962, p. 35, tradução livre).
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BionBionBionBionBion’s Grid’s Grid’s Grid’s Grid’s Grid

AbstractAbstractAbstractAbstractAbstract

The author synthesizes his ideas about the Grid, instrument created by Bion in order to
establish a common language for practicing psychoanalysts in the same way the Mendeleyev
Table (and its elements) is for chemists. Bion noticed that the reports of clinical experiences,
no matter how accurate, hardly ever communicate what really matters to recognize and
convey in psychoanalysis: the emotional experience and its function. The grid tries to
constitute a record of the emotional experience, not of the story and sensory elements. The
grid is an essay to build up an instrument of communication between analysts and between
the analyst and himself. It is a tool that develop the analyst’s intuition when he is not with
his patient.
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Elements of Psycho-analysis; psycho-analytic objects; container-contained; emotional ex-
perience; Grid.
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