
1
Uma introdução

Foi-me solicitado realizar a assustadora tarefa de escrever um livro so-
bre Bion que introduzisse uma destilação e uma síntese de suas ideias para o 
público em geral. Aqueles leitores que já estão familiarizados com suas obras 
percebem o quanto é difícil uma tarefa como esta. As ideias de Bion são alta-
mente singulares e são às vezes apresentadas por ele com tal densidade que 
frequentemente é difícil capturar seu significado – mas isto é completamen-
te Bion. Conforme escrevi em outra contribuição, suas obras publicadas nos 
lembram a solução de um quebra-cabeças, mas um em que as configurações 
mudam quando se está tentando encontrar a peça certa, ou a leitura do “Livro 
de Areia” ou “A Biblioteca de Babel” de Borges (1998), onde as páginas e os 
livros proliferam ao infinito conforme se começa a leitura (Grotstein, 2004b, 
p. 1081). Ele odiava a ideia de que suas ideias seriam capturadas e então apri-
sionadas em um “entendimento” estático. Além disso, como ele me sugeriu em 
inúmeras ocasiões na análise, ele estava mais interessado em minha resposta ao 
que ele dizia do que em meu entendimento de suas interpretações, ou seja, de 
suas ideias. Igualmente, ele estava mais interessado em suas respostas internas 
às minhas associações.

Somente mais tarde vim a perceber que estava sendo introduzido à “Lan-
guage of Achievement”: a forma infra- e translingual de comunicação emocio-
nal pré-léxica e/ou infra-léxica entre bebê e mãe e analisando e analista. Foi 
apenas mais tarde ainda que vim a perceber que Bion estava nos introduzindo  
aos fundamentos da Fé (F) e da Verdade (V) e suas bases emocionais. De fato, 
comecei a entender que a importância das emoções está em sua carga, a ver-
dade pessoal. Ao sermos capazes de tolerar a frustração de aguardar a chegada 
das vanguardas da certeza e o alívio que a certeza nos oferece quando estamos 
necessitados e incertos, nós então passamos a ser capazes de experimentar apa-
rições1 ou revelações do objeto antecipado de dentro de nós, de nosso reserva-
tório interior numinoso, Platônico/Kantiano, que nos permite antecipar o ob-
jeto até então desconhecido, e ainda por chegar, através da formação de nossa 
consciência, por assim dizer, com expectativas “informadas”, mas infinitas. A Fé 
está em nossa crença de que sempre existirá um númeno que corresponde a um 
objeto potencialmente realizável que pode sempre antecipar a chegada daquele 
objeto futuro ou o retorno do objeto anteriormente afastado.
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É minha impressão que Bion sempre lamentou de que, muito frequente-
mente, seu estilo de apresentação, tanto em suas palestras como em seus escri-
tos, resultasse paradoxalmente em ele ser admirado, adulado e adorado como 
um “gênio”, o que ele indubitavelmente era, em vez de ser o mero transmissor 
da própria sabedoria interior do indivíduo. Quando se lê Platão, não se pode 
deixar de identificar Bion com Sócrates: lá, também, o próprio gênio humilde 
de Sócrates eclipsava sua humildade como mero transmissor, para seu ouvinte, 
da sabedoria dentro do ouvinte da qual este era totalmente inconsciente. Como 
veremos posteriormente neste trabalho, Bion, seguindo primeiro Freud e mais 
tarde Lacan, até mais que Klein às vezes, chegou à verdade, mas perdeu o 
significado da transferência: nós transferimos nossa sabedoria inconsciente ao 
analista e então o invejamos por sua sabedoria como “aquele que sabe”. Nós, 
como pacientes, consequentemente invejamos nossa sabedoria projetada agora 
residente (na fantasia inconsciente) dentro do analista. Sentimos saudades do 
analista nos intervalos de fins de semana e feriados, e/ou sentimos saudades 
de nosso self inconsciente perdido, afastado e transferido no analista? Eis onde 
quero chegar: acredito que Bion, como Sócrates, nunca sentiu que fosse bem- 
-sucedido em evitar a transferência e, portanto, tristemente permaneceu maior 
que a vida para quase todos os que o encontraram. Portanto, em muito do 
conhecimento sobre Bion, incluindo o meu próprio, parece haver pouco “diá-
logo” ou debate “disciplinado” com suas ideias. Embora eu tenha sido culpado 
até agora desta tendência, o leitor muito em breve verá o quanto eu me tornei 
“Bioniano” ao questionar algumas de suas agora famosas suposições. Ocasio-
nalmente, tornar-me-ei um verdadeiro Jacó lutando com o anjo.

O ESTILO DE ESCREvER E DE COmUNICAR-SE DE BION

O estilo de escrever de Bion, bem como o de comunicar-se – ou seja, de 
responder a perguntas nas conferências –, confundia alguns. Como escreve 
Francesca Bion:

Ele acreditava que “La réponse est le malheur de la question”;2 tanto 
em sua vida profissional como na vida privada os problemas estimula-
vam nele respostas de pensamento e discussão, jamais respostas. Suas 
réplicas – mais corretamente, contracontribuições – eram, apesar de sua 
aparente irrelevância, uma extensão das perguntas. Seu ponto de vista 
é mais bem ilustrado em suas próprias palavras:

“Eu não sei as respostas a essas perguntas – e eu não diria se soubesse. 
Eu acho que é importante vocês mesmos descobrirem.”

“Eu tento dar a vocês uma chance de preencher a lacuna deixada 
por mim.”

“Eu não acho que minha explicação tenha importância. Eu chamaria 
a atenção é para a natureza do problema.” [F. Bion, 1980, p. 5]
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Qualquer leitor dos Diálogos de Platão (1892) pode facilmente reconhe-
cer Sócrates, conforme eu já havia sugerido – mas também Freud e o espírito 
original da psicanálise. A “resposta” está dentro do questionador: ou seja, 
dentro do inconsciente. Muitos analistas sabem e acreditam nisso. Bion viveu 
isso! Suas obras, porém, ainda não foram satisfatoriamente traduzidas do “B 
Linear” de sua poética indefinível, contudo, exortativa. Ele anuncia e invoca 
os vértices místico, religioso, espiritual, estético e psicanalítico – não para 
entendermos, mas para nos tornarmos à medida que evoluímos.

Os escritos de Bion parecem ser bastante compreensíveis para alguns 
e menos compreensíveis para muitos outros. Sua prosa revela um estilo de 
estrutura de frase que reflete uma instrução pública Edwardiana com imer-
são em Latim e Grego. Eu recordo seu uso da palavra “macilento” em um de 
seus trabalhos. Procurei por ela em vão em inúmeros dicionários. Finalmente, 
tendo acesso a um dicionário publicado em Edimburgo em 1870, encontrei a 
palavra “macilento, agora raro, emaciado”. “Macilento”, curiosamente, revela 
um aspecto dos escritos de Bion: eles eram, de certo modo, “meros ossos”. 
Não há palavra ou ideia excedente. O estilo de Bion consequentemente inclui 
componentes complexos, mas certamente um deles é sua criação. Bion deixa 
você órfão de fora de seu texto para você você buscar seu próprio caminho 
por sua própria bússola de navegação inerente – que você nunca acreditou 
que possuísse até conhecê-lo. O estilo de escrita de Bion é único, frequente-
mente enlouquecedor, sem marcações ou diretrizes adequadas para ajudá-lo a 
antecipar a próxima volta na estrada de ideias que ele privadamente mapeou. 
Muitas vezes ele parece falar de forma incontestável, não compartilhando 
com o leitor a origem de seu pensamento.

Ele se recusava a posicionar-se como o homem sábio ou guru que gosta-
va de ter discípulos a seus pés. Como Sócrates, ele sempre insistia que nada 
sabia ou que nunca escrevera nada original, mas que todo indivíduo tinha 
dentro de si toda a sabedoria potencial de que um dia precisaria (As Formas 
Ideais, os númenos). Ele se comparava, novamente como Sócrates, a uma 
“parteira” das ideias que estavam latentes dentro do suposto discípulo. Em 
Los Angeles, ele se recusava a “supervisionar”. Ele apenas ofereceria uma 
“segunda opinião”. Indaguei sobre isto, e ele declarou que, quando lutara 
na Primeira Guerra Mundial, dolorosamente percebeu que o quartel-general, 
que estava localizado muito atrás das linhas, dava ordens que eram mal in-
formadas, devido a sua distância da cena da ação. Igualmente, qualquer te-
rapeuta, não importa quão inexperiente e sem treinamento, sabia mais sobre 
seu paciente do que um “supervisor” que não estava na experiência real com 
o paciente.

Em resumo, ele era humilde. Contudo, este homem humilde foi capaz 
de ousar “perturbar o universo” do positivismo e da certeza psicanalítica com 
ideias que brotam do vasto alcance de sua erudição polímata e autodidata, 
e de suas notáveis conjecturas imaginativas. Essas ideias agora passam pelo 



26          James S. Grotstein

teste do tempo como conjecturas racionais valiosas e constituem, discutivel-
mente talvez, a maior mudança de paradigma na psicanálise até hoje. Eu lhe 
faço o maior elogio quando sugiro que ele era um “ativista Yeshivabucher”, 
um “messias-gênio”, um verdadeiro Prometeu, o “mestre da incerteza” e o 
“extraordinário navegador do infinito profundo e amorfo”.

De acordo com Bléandonu (1993):

O estilo de Bion é uma mistura de revelações fascinantes, aforismos 
provocativos e digressões cansativas. Sublinhado por contradição, ele 
obriga os leitores a escolher interpretações tímidas ou arriscadas, e o 
faz a fim de evitar demasiada simplificação, e despreza a paráfrase. Ele 
poderia ser comparado a um diamante bruto, e o leitor, na busca da re-
velação de sua luz refratada, é lançado em um labirinto de obscuridade. 
[Bléandonu, 1993, p.1]

Grinberg, Sor e de Bianchedi (1977) declaram:

Tínhamos muitas dúvidas antes de nos decidirmos a realizar o que parecia 
uma aventura muito arriscada e difícil: escrever uma introdução às ideias 
do Dr. Bion. Por um lado, éramos encorajados por solicitações de muitos 
colegas e estudantes que tinham grande dificuldade para compreender 
os conceitos que ele desenvolveu em seus livros; mas, ao mesmo tempo, 
éramos contidos pela responsabilidade de ter que transmitir, de uma 
forma simplificada, certas hipóteses muito complexas, cujo profundo 
significado exigiu de nós longas horas de trabalho. [Grinberg, Sor e de 
Bianchedi, 1977, p. xv]

Paulo Sandler (2005), ao apresentar uma razão para ter-se incumbido 
de seu formidável Dicionário sobre Bion, diz:

Esta é uma tentativa de tratar um fato derivado da experiência deste 
autor com colegas ao redor do mundo por 24 anos, ou seja, que muitos 
consideram a obra escrita de Bion “obscura e difícil”...

Parece a este escritor que alguns dos fatores envolvidos nesta atribuí-
da obscuridade se enquadram nas seguintes categorias:

1. Falta de leitura atenta...
2. Falta de experiência analítica...
3. Falta de experiência na própria vida...
4. Uma conjunção constante de 1, 2 e 3. [Sandler, 2005, p. 6-7]

Joan e Neville Symington (1996), embora não comentando sobre o esti-
lo alegadamente obscuro de Bion, dizem que

a psicanálise vista através dos olhos de Bion é um afastamento radical 
de todas as conceitualizações que o precederam. Não temos a menor 



Um facho de intensa escuridão          27

hesitação em dizer que ele é o pensador mais profundo dentro da psicaná-
lise – e esta afirmação não exclui Freud. [Symington e Symington, 1996, 
p. xii; itálicas acrescentadas]

De acordo com Eigen (1985):

A fim de ler Bion razoavelmente, deve-se lê-lo atentamente e, em parte, 
em seus próprios termos. Ele é um dos escritores psicanalíticos mais 
precisos, ainda que intangível. [Eigen, 1985, citado em López-Corvo, 
2003, p. xv]

López-Corvo (2003). Ao tratar da obscuridade, da complexidade e da 
intangibilidade dos escritos de Bion, afirma:

Eu tenho uma hipótese: há a sensação, quando acompanhamos sua obra 
sequencialmente, de uma tendência sucessiva a uma complicação maior 
e a um estilo de escrita mais intangível... Penso que Bion foi obscuro com 
os britânicos, moderado com os americanos e encantador e sensato com 
os brasileiros. [López-Corvo, 2003, p. xvi]

Ogden (2004b) gentil e pungentemente examina o estilo de escrita de 
Bion e comenta que há

 1. nos primeiros escritos de Bion (incluindo Learning from Experience) 
“um movimento dialético entre obscuridade e esclarecimento 
que se move em direção a um término, embora nunca o alcance” 
(p. 288); e

 2. uma forma de escrita mais evocativa em suas últimas obras, nas quais 
Bion buscava transmitir suas experiências ao leitor diretamente – 
como a própria experiência – como uma reprodução autêntica no 
último, sem passar por explicações ofuscantes.

Ogden interpreta Bion como sugerindo que o leitor deve não apenas 
participar ativamente na leitura de suas obras, mas “ele deve tornar-se o au-
tor de seu próprio livro (seu próprio conjunto de pensamentos) mais ou me-
nos baseado no de Bion”3 (p. 286-287). Acima de tudo, Ogden acredita, e 
eu concordo, que Bion estava na verdade experimentando uma nova forma 
de escrita, uma forma que induz a experiência emocional e também que usa 
palavras familiares para transmitir significados modificados.

Enquanto eu lia o novo trabalho de Hampshire (2005), Spinoza e Spi-
nozismo, aprendi como Spinoza, o gênio herético e místico de seu tempo, 
escrevia em um latim obscuro e intangível a fim de que seus contemporâneos 
não fossem capazes de entendê-lo e denunciá-lo às autoridades. Bion, o gênio 
místico herético de seu próprio tempo, pode ter feito algo semelhante. Em sua 
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autobiografia, ele documenta a efetiva proibição à curiosidade que tinha sido 
imposta por “Arf Arfer”, Deus, conforme interpretado por seu pai – e sua mãe 
– e continuando com sua família Kleiniana em Londres (Bion, 1982, 1985). 
Joan e Neville Symington (1996) parecem confirmar a última parte desta 
afirmação em seus Agradecimentos:

Sydney Klein nos encorajou fortemente a continuarmos investigando 
nossas ideias quando tivessem sido contestadas ou desafiadas. Sua 
independência de pressões grupais e a capacidade de ver a contribuição 
especial de Bion na teoria psicanalítica contemporânea tem sido uma 
fonte de inspiração para nós. [Symington e Symington, 1996, p. ix; 
itálicas acrescentadas]

Em outras palavras, não pode Bion ter aprendido cedo a pensar e a falar em 
código, como seu antepassado, Spinoza?

Um ponto de vista é que Bion, gênio que era, era um escritor pobre, por-
que sua prosa não conseguia acompanhar a expansibilidade e a extensão de 
seu pensamento. Eu tenho outra ideia, entretanto. Minha própria impressão 
de Bion era que ele era muito “inglês”, no sentido de ser um individualista 
refinado, mas robusto. É minha opinião que ele mantinha sua individualidade 
no grupo de Klein e sofria por isso. Na análise, ele insistia que o analisando 
se tornasse um indivíduo por sua própria conta. Consequentemente, eu me 
pergunto se seu estilo de escrita é sua forma de distanciar os leitores da iden-
tificação projetiva – e então introjetiva – com ele, e deixá-los “órfãos” a fim 
de encontrarem seu próprio caminho na vastidão de pensamentos novos, não 
processados. Colocado de outra forma, Bion não seria uma mãe ungulada 
que primeiro mastiga o alimento que então dá a seus filhos. Ele era a figura 
parental combinada que tinha fé de que os bebês (os leitores) tinham os re-
cursos internos para mastigar seu próprio alimento – e formar seus próprios 
(processados) pensamentos.

Talvez exista outro fator relevante que pode ajudar a explicar alguns 
aspectos da escrita de Bion. Ele foi treinado e surgiu como analista durante a 
“época dos problemas” entre Anna Freud e Melanie Klein e seus respectivos 
seguidores. Em mais de uma ocasião ele mencionou o quanto ele se afligia em 
relação à natureza não científica dos intermináveis debates entre os dois cam-
pos e como ele estava tentando desenvolver uma linguagem científica para 
a psicanálise, cuja natureza muito científica fosse persuasiva a todos os ana-
listas que respeitassem a ciência. Acredito que esta é a razão, em parte, por 
que uma vez tendo completado seu estudo clínico de pacientes psicóticos, ele 
iniciou um estudo rigoroso do pensamento e dos transtornos do pensamento, 
e aplicou análogos ou modelos matemáticos a fim de tornar-se o mais preciso 
possível, de modo a alcançar um verdadeiro Esperanto psicanalítico – uma 
linguagem universal. A matemática é não saturada e, consequentemente, 
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pode fornecer um análogo útil a variantes e invariantes no pensamento. Iro-
nicamente, entretanto, Bion alcançou fama mundial por suas contribuições 
para a intuição – uma parte da ciência mística mais moderna que lida com 
incertezas e fenômenos de emergência.

Ler suas obras e ter sido analisado por ele sugere a mim uma hipótese que 
deriva do exposto acima. Bion, o intuicionista, era quase obsessivo em relação 
a alcançar a precisão em suas ideias. Por esta razão, ele deu-se ao trabalho de 
invocar tantos modelos associados com matemática, ciência, lógica e filosofia. 
Ele estava insatisfeito com o problema da comunicação entre analistas sobre 
dados clínicos e estava procurando uma linguagem análoga universal, uma teo-
ria unificada do campo psicanalítico, que estivesse fora do jargão psicanalítico 
– ou seja, a “linguagem de substituição” – mas que pudesse fornecer uma preci-
são científico-matemática sobre a qual todos os analistas pudessem concordar. 
Posteriormente, ele encontraria o conceito da “Language of Achievement” – a 
linguagem primordial das emoções (Bion, 1970, p. 125).

Eu gostaria de proferir ainda uma outra hipótese sobre por que Bion 
escrevia e falava da forma como fazia. É minha impressão que Bion sonha-
va suas declarações e seus escritos – ou seja, ele falava e escrevia em um 
estado transformacional de rêverie (sono vigilante) (Grotstein, 2006a). Sua 
concepção do conceito de O é um testemunho contínuo àquela visão. Ve-
mos sua fé em um modelo científico-matemático enfraquecendo entre 1963, 
quando ele publicou Elements of Psycho-Analysis; 1965, quando ele publicou 
Transformations; e 1970, quando ele publicou Attention and Interpretation. 
Bion tinha descoberto que a ciência e a matemática tinham suas limitações, 
que a certeza matemática era uma ilusão e que a linguagem da ciência era 
baseada nos sentidos, adequada apenas para objetos inanimados, não para 
objetos vivos. Ele então se voltou para o conceito de incerteza de Heisenberg 
e para a matemática intuicionista (Escola Holandesa), e sua linguagem fez 
o mesmo. Sua busca pelo santo graal da precisão psicanalítica mudou para 
uma aceitação estóica da incerteza, o resultado final sendo sua metateoria 
psicanalítica, discutivelmente a mudança de paradigma de maior alcance na 
história psicanalítica e a mais adequada até hoje para antecipar a mais nova 
era do relativismo, do probabilismo e da incerteza.

Ainda outra ideia sobre seu estilo de apresentação merece ser comenta-
da. Bion, em seu zelo pela precisão ao estudar um indivíduo impreciso, não 
linear, complexo (no sentido matemático), demonstrava uma predileção por 
falar e escrever em termos de modelos. Ele pensava e falava mais “fora do 
convencional”, por assim dizer, do que dentro. Tenho uma noção de que esta 
ideia pode estar o mais próximo da correta: enquanto lia uma entrevista de 
Bion por Anthony Banet, em 1976, observei um Bion raro – que eu vim a co-
nhecer apenas em sua última noite em Los Angeles, quando ele e sua esposa, 
Francesca, se juntaram a nós para um jantar de despedida. Ele falava  normal-
mente. Ele era tudo menos circunspecto. Ele não falou, então, em modelos.
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Bion sempre foi um homem muito educado, mas muito reservado. 
Quando lemos Bion in New York and São Paulo e Bion’s Brazilian Lectures 1 e 
2, temos um bom quadro de como ele se permite absorver-se e ser absorvido 
pelos outros. Ele raramente responde uma pergunta diretamente. Ele parece 
desviar a pergunta e prosseguir em uma direção imprevisível. Permitam-se 
citar apenas um exemplo de Bion’s Brazilian Lectures 1:

P. Eu gostaria de um esclarecimento do conceito de “futuro”: se estamos 
sempre lidando com alguma coisa que está para acontecer e nada mais, 
o presente não está totalmente absorvido naquela perspectiva?
R. Eu tenho usado um conceito, e é uma dessas situações na qual se tende 
a acreditar que há alguma realização que se aproxima do conceito. Esta-
mos todos acostumados a palavras como “sexo” que, se considerarmos 
a questão, não significa nada. Mas a palavra “sexo”, como “o futuro”, é 
útil para este tipo de discussão. [1973, p. 16]

Se lermos a citação acima – como muitos gostam – cuidadosamente, 
podemos ser capazes de começar a detectar que Bion é um mago e/ou um 
hipnotizador! O questionador perguntou sobre “o futuro”, Bion sugere “sexo” 
– como um modelo – que distrai de nosso foco sobre “o futuro”. À medida que 
se lê Bion in New York and São Paulo (Bion, 1980) ou Bion’s Brazilian Lectures 
1 (1973) e 2 (1974), pode-se começar a detectar, cada vez com mais certeza, 
que Bion responde a seus questionadores de maneira a distrair sua atenção, 
seu foco, do que eles acreditam que estão perguntando, fornecendo um novo 
assunto que está aparentemente afastado do que o questionador pensava que 
estava perguntando. O efeito sobre o questionador frequentemente parecia 
ser o de um “cervo ofuscado por faróis”, fenômeno do pensamento pelo qual 
pareceria que Bion estivesse realmente respondendo sua pergunta quando – 
para mim –, na verdade, ele não estava. Ele mudava a visão deles da certeza 
para a incerteza – de modo que eles pudessem, em razão disso, estar abertos 
ao surgimento espontâneo da resposta imprevisível latente dentro deles. Co-
locando de outra forma, Bion responde de tal maneira que o questionador 
inconscientemente encontra e torna-se sua própria resposta!

Uma outra possibilidade ainda que me ocorreu é que, quando Bion fa-
lava, conversava e escrevia, ele estava sonhando ativamente suas declarações 
e escritos. Com isso quero dizer que Bion pode realmente ter-se “tornado” 
o que ele estava propondo. Ele estava dividindo caleidoscopicamente todos 
os seus pensamentos (e/ou nossos pensamentos), removendo pensamentos 
de seus contextos originais, combinando-os com seus elementos irredutíveis 
e então reorganizando-os em novos contextos de modo a esclarecer alguns 
aspectos dos pensamentos e a colocar outros nas sombras.

Quando se lê as obras de Bion em sucessão, pode-se detectar o início de 
uma mudança em seu pensamento sobre fenômenos psicanalíticos. Comen-
tando sobre esta suposta mudança, Ogden (2004b) escreve o seguinte:
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A experiência de ler os primeiros escritos de Bion gera um senso da psi-
canálise como um processo nunca completado de esclarecer obscuridades 
e de obscurecer esclarecimentos, cuja exploração se move na direção de 
uma convergência de significados discrepantes. Em contraste, a expe-
riência de ler as obras finais de Bion transmite um senso da psicanálise 
como um processo envolvendo um movimento na direção da expansão 
infinita do significado. [Ogden, 2004b, p. 285]

Bion introduziu uma nova forma de pedagogia em seus escritos. Talvez 
se possa dizer que Bion estava muito consciente da tendência das pessoas a 
idealizar e a identificar-se com um líder ou um mágico, como Freud ou Klein, 
e então renunciar a suas próprias capacidades de pensar enquanto fazem re-
verência aos pés do guru. Muitas pessoas que leem Bion ficam frustradas por 
sua prosa, a negam, e então se identificam com ele e o citam longamente – e 
até se tornam aficionados por Bion. Infelizmente, a densidade e a ausência de 
linearidade de seu estilo de prosa parece se prestar à indignação ou à idea-
lização. Meus colegas da América do Sul descobriram que a leitura de Bion 
– especialmente de sua trilogia, A Memoir of the Future (1975, 1977, 1979, 
1981) – é feita melhor em grupos, e eu tendo a concordar. O estilo de prosa 
de Bion é mais exortativo, evocativo e indicativo (aponta para alguma coisa 
além) do que icônico e específico, e demanda confrontação, envolvimento e 
participação entusiasmada da parte do leitor – talvez mesmo meditação – a 
fim de ficar ainda mais aberto ao ouvido e à visão interiores.

A fama de Bion o seguiu em vez de precedê-lo. Na opinião de López- 
-Corvo (2003), seus escritos eram densos no início, quando ele estava em 
Londres e, mais tarde, nos Estados Unidos, ambos lugares onde ele inicial-
mente experimentou marginalização e rejeição; quando ele escreveu para lei-
tores da América do Sul, por outro lado, seus escritos se tornaram mais claros 
e mais expressivos devido à apreciação entusiasmada com que ele e suas 
obras foram recebidos. Quando ele vivia e clinicava em Los Angeles, poucos 
sabiam quem era Bion. Alguns o procuraram lá porque tinham ouvido falar 
que ele era um terapeuta de grupo. Quando seus quatro principais livros fo-
ram publicados nos Estados Unidos sob o título Seven Servants (Bion, 1977c), 
o editor norte-americano perdeu dinheiro no projeto e compreensivelmente 
recusou-se a reeditá-lo na época. Entretanto, ele o fez em 1983, após a reedi-
ção desses títulos pela Karnac. Os tempos tinham mudado significativamente 
desde então. Muitos institutos psicanalíticos dos EUA oferecem cursos sobre 
Bion, mas frequentemente sofrem com a carência de professores capazes de 
ensinar suas obras. Devido a esta crescente e disseminada importância de 
suas ideias, decidi compor este trabalho sucinto, mas esperemos que útil, uma 
sinopse, uma síntese, uma perspectiva, uma digestão pessoal de suas ideias.

Antes de encerrar esta seção, sinto-me compelido a retornar a minha 
ideia anterior sobre o discurso e a escrita de Bion em termos de modelos – 
fora do convencional.
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BION: O GÊNIO

Bion parece ter tido que conviver com as vantagens e as desvantagens 
de lhe ter sido concedido o manto de gênio desde o início de sua carreira 
profissional – provavelmente devido a suas observações únicas e altamente 
idiossincrásicas, porém plausíveis e passíveis de confirmação no estudo de 
grupos, e então em suas observações de pacientes psicóticos e às conclusões 
de longo alcance que ele tirou dessas observações. Não se sabe se ele próprio 
pensava em si mesmo como um gênio. O que é um gênio? Para mim, um 
gênio é aquele que vê padrões, estruturas, ou gestalten em uma forma inci-
piente ou incompleta que indivíduos comuns não podem ver à princípio, ou 
de modo algum. Colocado de outra forma, um gênio é aquele que enxerga 
através da camuflagem de imagens e símbolos e está em contato, por assim 
dizer, com a “coisa em si” – uma experiência transcendente que Bion deno-
mina uma “transformação em O”. Ela envolve o uso altamente cooperativo 
das funções de ambos os hemisférios cerebrais. Bion foi capaz de observar 
e reconhecer padrões que ninguém, nem mesmo Freud ou Klein, puderam 
detectar – similarmente com psicóticos e analisandos em geral. Acrescente 
ao gênio a qualidade de intensa curiosidade e grande capacidade de foco 
(observação) – e se tem as dimensões de um indivíduo extraordinário. Ele 
tinha alguns traços negativos? Eu não sei, mas frequentemente suspeitei que 
sua implacável honestidade, disciplina e teimosia, bem como sua recusa em 
ser político, podem ter feito com que ele fosse marginalizado e perseguido 
com demasiada facilidade. O’Shaughnessy (2005) sugere que Bion tornou-se 
“indisciplinado” em seus últimos anos. Eu me pergunto se os Kleinianos de 
Londres sabem algumas coisas sobre ele que eu não sei – mas, então, talvez 
eu saiba coisas sobre ele (como analisando) que eles podem não saber. Pode 
muito bem estar sucedendo que o “Bion indisciplinado” tenha se tornado a 
principal contribuição de Melanie Klein para a psicanálise.

Prefiro deduzir que ele poderia ser um bom amigo, mas nunca foi “um 
dos rapazes.”

Eu tenho me perguntado frequentemente se ele ficou congelado no tem-
po como o comandante de tanque protetor, o “irmão mais velho” que deve 
perpetuamente cuidar da segurança de seus homens (e mulheres) – a uma 
distância respeitável, a verdadeira noblesse oblige – tendo sido assombrado por 
seus companheiros de armas, aquelas tropas reais que não sobreviveram. Até 
recentemente o conceito de trauma não tinha sido enfatizado no pensamento 
psicanalítico em geral, e no pensamento Kleiniano especificamente. A ênfase 
era geralmente na psicose. Podemos nos perguntar se, na análise de Bion com 
Klein, esta foi realmente capaz de lidar efetivamente com o trauma que ele 
havia sofrido – ou seja, na Primeira Guerra Mundial – quando o mundo é que 
era psicótico (“Eu morri em 8 de agosto de 1918 na Estrada Amiens-Roye”), sua 
esposa morrendo no parto, e assim por diante. Em outras palavras, o Bion que 
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alguns de nós “conhecemos” estaria escondido dentro de uma carapaça de an-
gústia inexprimível (O)? Lembro de Francesca Bion mencionar que alguém que 
discursou no Memorial de Bion na Tavistock observou que “ele estava milhas 
atrás de seu rosto”. Proponho esta ideia à luz da recomendação técnica pioneira 
de Bion de que o analisando não ficará satisfeito se ele não acreditar que o ana-
lista experimenta emocionalmente o que ele, o analisando, experimenta.

“PROmETEU PRESO”

Poderíamos comparar Bion com Prometeu, o Titã que roubou fogo dos 
deuses para dar à humanidade, tendo sido punido por Zeus após seu auda-
cioso ato: ele foi amarrado a uma rocha e condenado a ter seu fígado comido 
por abutres. Bion falava e escrevia frequentemente sobre o Jardim do Éden, a 
Torre de Babel, o mito de Édipo e a ligação central entre eles – a condenação 
da divindade contra a curiosidade do homem. Aquela curiosidade se tornará, 
para Bion, a busca pela verdade – não apenas a verdade per se, mas a Verdade 
Absoluta sobre uma Realidade Final que é inefável, infinita e sinônimo de “di-
vindade”.4 Alguns dizem que, antes de vir para Los Angeles, o fígado de Bion 
foi metaforicamente comido por abutres em Londres após ele ter se tornado, 
aos olhos deles, “o pária do O”. (Grotstein, 1997a; O’Shaughnessy, 2005). 
Curiosamente, ele provavelmente teria se tornado o herdeiro e sucessor de 
Klein e altamente respeitado lá por suas primeiras obras sobre psicose e con-
ceitos como o continente e o conteúdo, os vínculos L, H e K e a identificação 
projetiva comunicativa, cada um dos quais se tornou pensamento Kleiniano 
padrão e componentes básicos da episteme “pós-Kleiniana” em Londres, espe-
cialmente conforme praticado por Betty Joseph e seus seguidores.

Em outras palavras, após a morte de Klein, Bion poderia ter facilmente se 
tornado o chefe titular do movimento Kleiniano, mas a natureza extrema de sua 
individualidade inglesa como livre pensador, não diferente de Winnicott, logo 
o marginalizou aos olhos dos seguidores de Klein de origem centro-europeia 
e daqueles que vieram depois deles (Sutherland 1994; comunicação pessoal, 
1966). Bion manteve uma oposição seletiva e respeitosa ao grupo dentro da 
estrutura de uma forte individualidade: ele, a autoridade em grupos, evitava 
pertencer a grupos a fim de manter a integridade de sua individualidade. Ele 
prezava a individualidade mais que qualquer coisa e insistia que seus anali-
sandos deviam respeitar as suas próprias individualidades, e, ao entrar em 
análise com Klein, a advertiu para que respeitasse a dele.

Juntamente com Herbert Rosenfeld e Hanna Segal, Bion foi um dos 
poucos analistas de sua época a entrar na arena de analisar pacientes psicóticos.  
As observações que ele foi capaz de fazer sobre os psicóticos, em termos do 
pensamento Kleiniano, aumentaram rapidamente seu prestígio. A partir dessas 
experiências, ele inicialmente formulou seu conceito de “continente ↔ conteú-
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do”, da importância do “rêverie materno”, da “função a” e dos “elementos a e 
b”, juntamente com uma extensão e revisão significativas do conceito de “iden -
tificação projetiva” de Klein (1946, 1955) – um conceito que ele ampliou para 
um modo comunicativo (intersubjetivo) infantil normal. Foi apenas quando ele 
teve “second thoughts” (segundos pensamentos) sobre este trabalho e ingres-
sou na esfera de Prometeu da “transformação” da “Verdade Absoluta” sobre a 
“Realidade Final”, “O”, da “divindade”, das esferas da infinitude e da incerteza 
cósmica interna e externa, é que ele foi colocado sobre a rocha e seu fígado 
foi devorado. Repetidas vezes em sua obra encontraremos referências a mitos 
como o Jardim do Éden, a Torre de Babel e Édipo, de cada um dos quais ele 
selecionou a injunção da divindade contra a curiosidade do homem – contu-
do, ele nunca mencionou o mito de Prometeu. Pode-se acrescentar esta preo-
cupação dele a uma outra: a proclamação de um superego severo, maligno, 
originalmente um “objeto obstrutivo”, que internamente “atacava os vínculos” 
de comunicação com objetos e com a própria curiosidade. É quase como se 
a experiência de fobia-por-curiosidade de Bion com seus pais na Índia fosse 
repetida com seus colegas de Londres. Incidentalmente, o conceito de objeto 
obstrutivo ou de continente negativo constituíram um divisor de águas no 
pensamento Kleiniano, algo ao qual os pós-Kleinianos atuais estão tentando se 
ajustar: a percepção da importância primária da paternidade de má qualidade 
juntamente com – ou em vez de – destrutividade infantil primária como causa 
primeira no desenvolvimento de psicopatologia.

Por isso, presumivelmente, Bion foi para a América. Sua partida (fu-
gindo?) de Londres teve consequências para ele. Alguns de seus colegas de 
Londres deixaram correr o boato de que ele tinha sofrido um derrame ou 
acidentes isquêmicos transitórios (AITs) lá e tinha ido para a Califórnia em 
busca de anonimato.5 Outros espalharam o rumor de que ele tinha ficado 
psicótico durante sua estada lá, e inventaram uma conjunção constante entre 
“Califórnia e psicose de Bion” – uma calúnia que se espalhou para incluir 
aqueles que tinham sido analisados por ele em Los Angeles (comunicação 
pessoal, analista pós-Kleiniano de Londres anônimo, 2004). Certamente ele 
não estava psicótico quando meus colegas e eu o conhecemos aqui em Los An-
geles e entramos em análise com ele, mas ele sofreu dois episódios de síncope 
vasovagal enquanto estava aqui, de acordo com Francesca Bion (comunicação 
pessoal, 2007). Seu discurso e seu intelecto permaneceram intactos. Eu es-
tava em análise com ele na época e, transferência à parte, não pude detectar 
que houvesse algo errado.

“PROmETEU LIBERTO”

Sua quarta obra metapsicológica, Attention and Interpretation (1970), 
que continuou a investigação de Bion de conceitos como O, o místico e a 
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divindade e que tinha sido esboçada em sua obra anterior, Transformations, 
foi escrita e publicada enquanto ele estava em Los Angeles. Ele também ti-
nha começado a escrever sua autobiografia real, The Long Week-End: 1897-
1917 (1982), sua continuação, All My Sins Remembered and The Other Side 
of Genius (1985), bem como sua autobiografia ficcional de três volumes, A 
Memoir of the Future (1975, 1977b, 1979, 1981). A obra escrita de Bion e 
sua capacidade de analisar não eram mais respeitadas em Londres (analista 
Kleiniano de Londres anônimo, 2004, citado anteriormente), mas, à medida 
que sua reputação enfraquecia lá, ela resplandecia ainda mais brilhante na 
América do Sul, particularmente no Brasil, bem como na Argentina, onde seu 
trabalho continua a florescer, sem falar agora da Espanha e especialmente da 
Itália. Por muito tempo escritores sul-americanos, mais que quaisquer outros 
no mundo, escreveram sobre Bion e o discutiram. Ele foi tão bem recebido lá 
que considerou a possibilidade de mudar-se de Londres para lá, mas decidiu 
não fazê-lo devido a dificuldades com a língua. O curso regular, ininterrupto 
de sua popularidade mundial recentemente adquirida é um bom presságio, 
entretanto, para tornar este Prometeu finalmente liberto.

O lugar que Wilfred Bion ocupará na história da psicanálise do século 
XX ainda está sendo decidido, mas sua popularidade póstuma na psicanálise 
do século XXI parece certa: ela apenas continua a crescer. Analistas e psico-
terapeutas estão agora descobrindo e redescobrindo Bion. Talvez esta súbita 
eminência deva-se muito ao entendimento de sua obra profunda sobre rêve-
rie, contratransferência, intersubjetividade e identificação projetiva comuni-
cativa. Designações variadas lhe foram outorgadas, tais como gênio, dissi-
dente, místico e psicótico. Alguns dizem que suas contribuições transcendem 
até mesmo as de Freud e Klein. Ele certamente ampliou significativamente 
as ideias deles. Conforme observei anteriormente, Joan e Neville Symington 
(1996) “acreditam que ele alcançou um entendimento da mente que não foi 
superado por nenhum outro analista” (p. 26), e com isto eu concordo.

Em sua aparência pessoal Bion era sempre imponente e formidável. 
Ele nunca pôde evitar a admiração e o respeito da maioria dos que o conhe-
ceram. Tenho razões para acreditar que isto o perturbava porque o margi-
nalizava. Ele frequentemente retorquia, quando indagado por que tinha se 
mudado de Londres para Los Angeles, que ele “estava tão sobrecarrega-
do com honrarias que quase afundou sem deixar rastro.” Em sua presença 
sempre se ficava impressionado pela profundidade de sua mente, pela 
intensidade de seu foco e pela extraordinária disciplina de seu pensamento, 
bem como por sua afabilidade, modos e sotaque. Ele parecia, pelo menos 
para mim, um Inglês de outra época – talvez Eduardiana – pelas suas manei-
ras. Ele era sempre educado, mas suspeitava-se, como sugeriu um de seus 
colegas do Tavistock, que “Ele estava milhas atrás de seu rosto”. Seu estilo 
nas palestras era interessante. Ele sempre falava sem anotações. Após uma 
encantadora introdução pelo presidente do evento, em um instituto psica-
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nalítico, Bion começou uma palestra dizendo: “Eu mal posso esperar para 
ouvir o que eu tenho para dizer.”

Ele insinuava, sugeria e subentendia, mas nunca doutrinava. Em seu tra-
balho analítico, bem como em suas obras publicadas, rapidamente se detec-
tava sua capacidade singular de afiada observação. Era como se ele pudesse 
ver através da camuflagem de símbolos e ícones há tanto tempo estabelecidos 
e detectasse a substância mais profunda e mais significativa que se escon-
dia atrás deles. Bion era um “extraordinário explorador” psicanalítico. Sua 
capacidade de detectar o incomum dentro do comum e o comum no incomum 
era absolutamente fantástica.

OS INSTRUmENTOS DE ExPLORAÇãO DE BION

Entre os instrumentos que Bion trouxe para seu pensamento, es-
tavam técnicas como: a Linguagem de Êxito, continência, rêverie, “visão 
binocular”, “perspectivas reversíveis”, “vértices múltiplos”, “abstração”, 
“senso comum”, “correlação”, “publica-ação”, “conjectura espontânea” 
(“pensamentos selvagens”) e “conjectura racional” – juntamente com sua 
injunção característica de “abandonar memória e desejo” a fim de ser capaz 
de tornar-se mentalmente insaturado meditativamente e, assim, abrir-se 
para o inesperado. Em termos do modelo de hemisfério cerebral, Bion era 
tão aguçado em seu pensamento hemisférico-esquerdo racional, lógico, 
quanto em seu pensamento hemisférico-direito intuitivo. Seu uso de pers-
pectivas reversíveis era outra de suas características definidoras. Ele era 
capaz de virar as ideias do avesso e vê-las de muitas perspectivas diferentes 
(vértices). Ele frequentemente citava as façanhas do Marechal-de-Campo 
Slim, que venceu a Guerra da Malásia contra um Exército Japonês imen-
samente superior pela técnica de mudar as perspectivas em sua estratégia 
contra eles. Alguns de seus outros instrumentos incluíam modelos como a 
“função a,” os “elementos a e b” e o “trato gastrintestinal” e a “sinapse” 
como dois modelos diferentes para transformação.

Bion pode não ter percebido suficientemente como ele não apenas havia 
revolucionado a metapsicologia psicanalítica e a trazido de volta a um alinha-
mento com a metafísica do século XIX e a ontologia do XX (existencialismo), 
ele também havia perfurado a orgulhosa mística de “objetividade” que era 
tão sagrada à ciência lógico-positivista determinista – o Establishment “cien-
tífico” que tanto havia intimidado Freud e com o qual, em minha opinião, 
ele submissamente se identificava. Bion revelou sua própria mitologia em 
sua absoluta dependência de dados sensoriais e reverteu a perspectiva sobre 
ela, constatando que os mitos, tanto coletivos como pessoais, são “sistemas 
dedutivos científicos” (Bion, 1992). Além disso, ele foi o primeiro a estabele-
cer a nova “ciência mística da psicanálise” – uma ciência númena baseada no 
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abandono de memória, desejo e entendimento e no respeito por relatividade, 
complexidade e incerteza.

Bion observou que o ser humano normal ou neurótico alcançou a 
capacidade para o pensamento verbal, e o casal interno pensador necessita 
de palavras como instrumentos para pensar. Contudo, ele também necessita 
de imagens – as imagens sensoriais que são formadas antes das palavras, 
bem como posteriormente. Os músicos pensam – mas não em palavras. Bion 
enfatizou a importância 

 1. do fato selecionado,
 2. da conjunção constante,
 3. da perspectiva reversível,
 4. de múltiplos vértices,
 5. de uma ausência de memória e desejo, 
 6. da reversibilidade da progressão e da regressão entre PS e D,
 7. da importância da visão binocular,
 8. rêverie,
 9. capacidade negativa e 
 10. do contexto, da conjectura imaginativa, da abstração e do mito. 

Pode-se intuir, destes, que o pensamento origina-se autoctonamente (solip-
sisticamente) (Grotstein, 1995, 2000a) como uma conjectura imaginativa – mas 
deve sua origem à presença impactante do outro, que tanto inspira a origem da 
conjectura imaginativa quanto torna-se o objeto da conjectura. Junto, o outro 
também conjectura imaginativamente (autoctonamente) sobre as conjecturas 
do sujeito. As duas conjecturas dizem respeito ao que foi denominado “tercei-
ra área” por Jung, Ferguson, Galatzer-Levy e Ogden, e que eu chamo de “forja 
transformadora” no pré-consciente. É onde os respectivos Os de cada participante 
podem reproduzir-se em relacionamento com o bebê analítico imaginativamente 
conjecturado mantido na mente por ambos – em associação com o analista-outro 
virtual da transferência. Eles são efígies invisíveis de “gêmeos-siameses”.

De acordo com os Symingtons, Bion emprega três eixos que se cruzam 
e se interpenetram:

 1. a Realidade Última,
 2. a diferença entre realidade sensorial e psíquica e
 3. a forma como um indivíduo adquire conhecimento, e que “... o 

caminho pelo qual tal experiência [o simbólico] torna-se possível 
é através do relacionamento íntimo com outro” (Symington e Sy-
mington, 1996).

Ele alterou radical e profundamente nossas concepções de pensamento, 
não apenas por diferenciar a mente dos “pensamentos sem um pensador” – o 
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predecessor da mente que de forma incipiente manifestou-se no bebê e exi-
giu uma mente para pensar esses pensamentos virginais, impensados – mas 
também por nos revelar que esses pensamentos e a mente que os pensa são 
inconscientes: que o próprio pensamento é essencialmente inconsciente. O 
que chamamos nominalmente de “pensar” poderia ser mais bem denominado 
“pós-pensar”, e nossos “pensamentos” conhecidos são mais bem denomina-
dos “pós-pensamentos”.

Embora a psicanálise fosse sagrada para Bion, nenhuma de suas ideias 
componentes o era. Com relação tanto a Freud quanto a Klein, ele tinha o 
“toque de Nelson”: pouco antes da Batalha de Copenhague, o almirante que 
comandava a frota inglesa percebeu que a frota dinamarquesa era mais nu-
merosa do que a britânica e sinalizou aos capitães de seus navios que se 
retirassem. O Vice-Almirante, que depois tornou-se Lorde, Nelson colocou 
o telescópio em seu olho cego e disse não ter visto qualquer sinal – e partiu 
para vencer a Batalha de Copenhague. O Bion “Nelsônico” desafiou respeito-
samente alguns dos maiores cânones de Freud e Klein e finalmente moldou 
uma metateoria da psicanálise que amplia seus trabalhos e, em alguns senti-
dos, afasta-se significativamente deles e discutivelmente os transcende. Ainda 
mais que isso, do rico fundo de sua polimatia e recursos autodidatas, que 
incluíam matemática, filosofia, lógica científica, teologia, misticismo, estéti-
ca, arte, história e mitologia, entre outros, ele foi capaz de contemplar a exis-
tência de uma matéria psicanalítica númena a partir de múltiplos vértices e, 
ao fazê-lo, foi capaz de trazer o saber e a aprendizagem adquirida da cultura 
ocidental para o idioma psicanalítico em uma surpreendente integração e, 
assim, restaurar a psicanálise para sua antiga e contínua fonte cultural. Bion 
trouxe a Renascença para a psicanálise.

Eu me referi acima à capacidade de Bion de atingir uma notável har-
monia de funcionamento entre seus dois hemisférios cerebrais, que podem 
ser equiparados com o sonhador e o pensador, respectivamente. A esta ideia 
desejo acrescentar o fato de que Bion, embora inglês por nascimento, era cul-
turalmente anglo-indiano; ele trouxe, indubitavelmente, com ele, muitos dos 
valores manifestos e ocultos daquela terra misteriosa e os integrou a seu mais 
tarde adquirido respeito inglês e europeu, cerebral-esquerdo, pela precisão.6 
Compreensivelmente, sua aventura posterior em O é considerada, por muitos, 
oriunda de suas raízes transcendentais indianas.

Um koan Bioniano poderia ser o seguinte: Nós passamos uma vida inteira 
e muito frequentemente a desperdiçamos caminhando nas sombras de nosso self 
último não reclamado.

NOTAS

 1. Um dos muitos significados de “aparição” é “epifania”.
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 2. Bion tomou emprestada esta citação de Maurice Blanchot (“A resposta é a desgraça 
da pergunta”).

 3. De fato, ouvi por acaso Bion descrevendo esta ideia quase literalmente a um co-
lega que o tinha cumprimentado por seu último livro (Transformations – cerca de 
1965).

 4. Bion usa o termo “divindade” para designar um arquétipo Platônico, a essência 
ou Forma Ideal, não a divindade “Deus”, conforme adorado e quase humanizado 
pela humanidade. O termo “divindade” foi usado por Meister Eckhart, o místico, e 
provavelmente origina-se da palavra do Inglês Médio “deidade”. Seu equivalente 
é “santidade”.

 5. Na realidade, de acordo com Francesca Bion, aqueles rumores eram infundados: 
Bion sofria de síncope, provavelmente síncope vaso-vagal (comunicação pessoal, 
2006).

 6. As únicas vezes que eu senti que realmente fascinei Bion como paciente foram 
quando o informei que havia sentado no colo de Rabindranath Tagore, o prêmio 
Nobel tradutor das Upanishads, quando eu tinha quatro anos de idade; e que eu 
tinha aprendido hebreu quando criança.




