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Resumo: Os quadros de uso abusivo de substâncias se mostram frequentemente associados a 
expedientes antissociais, podendo-se falar de sua íntima interação independente do tipo de 
estruturação de personalidade subjacente a tais quadros. Tais expedientes podem se 
apresentar não apenas na forma de atuações relativas ao uso abusivo de substâncias e 
comportamento criminal, mas de fantasias e relações objetais caracterizadas por ataques aos 
objetos internos e à autoimagem, levando à busca por contenção no ambiente, conforme a 
clássica proposição de Donald W. Winnicott sobre a tendência antissocial. O TAT se mostra 
particularmente apropriado para permitir a expressão dessas fantasias, dado o caráter 
relacional das estórias suscitadas pelos estímulos da técnica projetiva em questão. São 
apresentados os protocolos de dois casos de usuários de substâncias que passaram por 
tratamento numa comunidade terapêutica na região de Ribeirão Preto (SP), que participaram 
de um projeto de pesquisa planejado para se conhecer os resultados do tratamento nessas 
instituições em termos do funcionamento da personalidade dos internos no início e ao final da 
internação. Foram aplicadas 10 cartões do TAT, visando suscitar temáticas endopsíquicas 
comuns aos quadros de uso abusivo de substâncias, a partir de revisão bibliográfica sobre o 
tema. As estórias foram codificadas e interpretadas usando o modelo teórico proposto por 
Monique Morval, que une elementos da personologia de Henry A. Murray às proposições das 
teorias psicanalíticas de personalidade. Nos dois casos, os indicadores de natureza antissocial 
observados no início do tratamento se referiam mais aos protagonistas (ou heróis) das estórias 
do que aos elementos do ambiente (ou meio), com temáticas de impulsividade, agressão e 
realização. Ao final do tratamento, tais indicadores aparecem com menor frequência, ainda que 
o conjunto dos dados permita falar em uma melhora apenas modesta para um dos casos 
apresentados, enquanto o segundo participante criou estórias que sugeriram maior integração 
da personalidade em relação ao início de sua internação. Esses dados são discutidos em 
termos da experiência emocional proporcionada pelo tratamento, que permitiu a introjeção de 
um novo objeto interno, permitindo aos participantes expressar suas angústias de forma mais 
socializada, ainda que com diferentes graus de integração da personalidade. Além disso, os 
resultados são discutidos em termos do tipo de estruturação da personalidade dos 
participantes, permitindo compreender melhor as diferenças dos resultados obtidos pelos 
mesmos. 
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