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Resumo 
Este trabalho busca mostrar como o Jogo do Rabisco, proposta 

winnicottiana de comunicação com o paciente, pode ser entendido 
como paradigma inspirador da Oficina Psicoterapêutica de 

Arranjos Florais. O texto será desenvolvido num “jogo de figura-
fundo”, onde ora a figura será o artigo “O Jogo do Rabisco” escrito 

em 1964 por D. W. Winnicott, ora será a apresentação de um 
acontecer clínico na oficina psicoterapêutica de arranjos florais. 

Cada um deles terá o outro como fundo, num interjogo que 
aproxima, superpõe, vela e desvela aspectos tanto teóricos, como 

clínicos, aqui entendidos como indissociáveis. 
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“FLOR-RABISCO”: A OFICINA PSICOTERAPÊUTICA DE 
ARRANJOS FLORAIS 

 

Há alguns anos trabalhamos com pacientes de Esclerose 
Lateral Amiotrófica4 - E. L. A. – em um enquadre diferenciado: 
oficina psicoterapêutica de arranjos florais. Esses atendimentos 
acontecem semanalmente, em grupos formados por pacientes, 
familiares e cuidadores no ambulatório de neuromuscular da 
Escola Paulista de Medicina. A cada semana são participantes 
diferentes, que vêm ao ambulatório para consultas médicas e são 
convidados a participar do grupo. Fundamentada no pensamento 

                                                 
1 CAPES: agência financiadora da pesquisa 
2 Mestranda em Psicologia Clínica do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, 

Psicóloga colaboradora do Ser e Fazer: Laboratório de Saúde Mental e Psicologia Clínica Social 

do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo como psicanalista responsável pela 

Oficina Psicoterapêutica de Arranjos Florais na USP e na instituição, Membro Efetivo do 

Núcleo de Estudos Winnicottianos de São Paulo – NEW. 
3 Professora Livre Docente do Departamento de Psicologia do Instituto de Psicologia da 

Universidade de São Paulo, Membro Efetivo e atual presidente do Núcleo de Estudos 

Winnicottianos de São Paulo – NEW. 
4 Doença neurológica fatal caracterizada por paralisias motoras progressivas com 

preservação da lucidez. 
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winnicottiano e tendo o Jogo do Rabisco como paradigma 
inspirador oferecemos como materialidade mediadora a flor, a 
qual, como o Jogo do Rabisco tem o objetivo de facilitar a 
expressão emocional. O grupo tem à disposição as flores e 
folhagens, grande variedade de sucata para serem usadas como 
vaso – garrafas plásticas, caixas de leite, potes, vidros, entre 
outros – e esponja floral para fixação. O paciente escolhe uma flor 
ou folhagem, o “vaso”, corta a esponja, fixa a flor/folhagem 
escolhida e vai, a partir daí, complementando seu arranjo com 
novas escolhas até que considere sua produção acabada. Aqueles 
pacientes que não podem mover braços e/ou mãos são ajudados 
pela psicanalista ou por familiares/cuidadores, sempre 
respeitando as escolhas do paciente, quer no que diz respeito às 
flores, quer quanto ao local de fixação, altura, etc. Todos levam 
seus arranjos para casa. 

As oficinas psicoterapêuticas de criação5 oferecidas pelo Ser e 
Fazer: Laboratório de Saúde Mental e Psicologia Clínica Social do 

Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo configuram-
se como um estilo clínico inovador, que tem como paradigma 
inspirador o Jogo do Rabisco como proposto por Winnicott 
(1964/1994). Alguns de nossos interlocutores nos têm 
questionado sobre a possibilidade/necessidade de usarmos o 
Jogo do Rabisco como paradigma e isso tem servido de incentivo 
para um estudo mais aprofundado tanto da obra winnicottiana, 
como dos parâmetros que escolhemos para desenvolver nosso 
trabalho. Durante nossas reuniões semanais6 temos refletido a 
respeito destas questões, o que tem enriquecido nosso fazer 
clínico e nossas posições teóricas. A inspiração para este artigo 
vem, exatamente, desses encontros. 

 
APRESENTAÇÃO DO ACONTECER CLÍNICO 

 

Tom – nome fictício – paciente de 32 anos, solteiro, 
um homem alto, forte e muito bonito, vinha ao 

ambulatório da Escola Paulista de Medicina há mais 
                                                 
5 As oficinas têm lugar na própria USP ou em instituições como neste atendimento aos 

pacientes de E.L.A. O Ser e Fazer disponibiliza diversas oficinas como a de arranjos florais, 

arte em papel, velas, boneca-flor, entre outras. 
6 O Ser e Fazer: Laboratório de Saúde Mental e Psicologia Clínica Social do Instituto de 

Psicologia da Universidade de São Paulo tem reuniões semanais das quais participam 
mestrandos, doutorandos e outros pesquisadores convidados com o objetivo de aprofundar 

conhecimentos clínico-teóricos. A Profª Livre Docente Tânia Maria José Aiello-Vaisberg 

preside estas reuniões na qualidade de coordenadora do Laboratório. 
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ou menos dois anos, desde os primeiros sintomas. A 
equipe multidisciplinar o encaminhava 

freqüentemente ao atendimento psicológico, como 
um paciente “rebelde”, por acreditar que ia se curar, 

a despeito da ciência e do parecer médico sobre a 
incurabilidade da doença. No seu entender, existia 
uma vontade maior: a vontade divina. Durante as 
oficinas psicoterapêuticas de arranjos florais – vale 

ressaltar que essas participações jamais foram 
impostas, sendo que Tom vinha a esses encontros de 
muito bom grado – contava que sabia que a equipe 
oferecia o que estava ao alcance oferecer e que não 

era “rebelde”, mas precisava sentir-se forte “a partir 
de si mesmo”, segundo suas palavras. 

Numa segunda-feira de julho de 2002 foi levado à 
emergência do hospital em razão de uma 

insuficiência respiratória. Na quinta-feira seguinte, 
o paciente chegou ao ambulatório muito debilitado, 

já em cadeira de rodas, com bastante dificuldade 
para movimentar braços e mãos, falar e 

apresentando muito cansaço. Ainda antes do início 
dos atendimentos fomos procuradas pelo médico e 

pela fisioterapeuta respiratória para que 
“aproveitássemos” o atendimento psicológico na 

oficina de arranjos florais e o “convencêssemos” a 
usar um equipamento de ventilação não-invasivo 

que o ajudaria a sentir-se melhor. Convidado a 
participar da oficina juntamente com um irmão e 

duas irmãs que o acompanhavam, aceitou 
prontamente. Cada um dos irmãos iniciou seu 

próprio arranjo e ele, com a nossa ajuda, também. 
Durante a primeira meia hora não se falou qualquer 
coisa que não fossem sobre suas escolhas para fazer o 

arranjo. Entre uma escolha e outra, Tom passava 
longo tempo apenas olhando a psicoterapeuta, o que 
algumas vezes era acompanhado por um sorriso. Ao 

escolher o que declarou ser a última flor para 
terminar o arranjo, foi feita uma pergunta habitual – 
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deixariam o galho como estava ou deveria ser 
cortado? Desta vez, entretanto, o olhar prolongado 

veio acompanhado de choro. O grupo parou de 
conversar e ficou aguardando. Os movimentos de 
todos tornaram-se mais lentos, como se qualquer 

barulho ou movimento brusco pudesse incomodar o 
companheiro. Assim que se acalmou disse: “Se eu 

cortar este galho o arranjo ficará muito diferente do 
que se eu não cortar. A flor é a mesma, mas o 

conjunto muda”. Os irmãos ficaram apreensivos e o 
rodearam buscando acalmá-lo, mas Tom os afastou e 
disse que queria terminar o arranjo. Uma das irmãs 
mostrou-se ansiosa e disse baixinho alguma coisa, só 

para ele ouvir o que provocou uma explosão por 
parte dele: “Não preciso que me digam o que fazer. 

Não sou responsável só pelas flores, sou responsável 
por todas as minhas escolhas e não usar aquela 

máscara (a ventilação não-invasiva) é uma escolha 
minha, nem Deus tem a ver com isso. Quero morrer 

sem mais sofrimento. Esse negócio vai me curar? 
Vai me dar mais tempo de vida boa? Ou vou morrer 

do mesmo jeito só com um trambolho a mais? A 
irmã ficou assustada e contou que só havia pedido 
que ele se acalmasse. Tom continuou: “Lígia, você 
me aconselha a usar ou não? Sem dar espaço para 

uma resposta, continuou: “Claro que você não 
compactua com isso, se compactuasse não me 

deixava resolver sozinho sobre as flores, você só me 
ajuda a pensar, mas a escolha é sempre minha. Não 

corta esse galho. Vamos deixar tudo diferente”. Com 
muito esforço fez, sozinho, a fixação dessa última 

flor. Deu o arranjo por terminado e comentou: 
“Talvez eu use a tal máscara, mas só se achar que é 

melhor pra mim”. 
Tom faleceu três dias depois e um dos irmãos 

compareceu à oficina na quinta-feira seguinte. 
Justificou sua presença como devida à intenção de 
doar equipamentos e remédios para o ambulatório, 
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mas pergunto se poderia ficar com o vasinho que 
Tom fizera no nosso último encontro7 e explicou: 
“Foi a última coisa que ele fez. Naquele dia, ao 

chegar em casa pediu que colocássemos o arranjo ao 
lado da sua cama e nos três dias seguintes, inclusive 

no domingo, dia da sua morte, pediu que 
colocássemos água. Temos cuidado do arranjo desde 

então. Sei que as flores vão morrer, assim como 
aconteceu com ele, mas aquele vasinho que ele fez é 

como uma foto do nosso irmão, ao mesmo tempo que 
é uma lembrança da equipe do ambulatório e nada 
melhor para lembrar de uma época tão triste com 
alguma coisa que tem a ver com vida, com beleza. 
Fazer flores significava isso pra ele: vida. Sempre 

que o acompanhávamos nas flores aprendíamos mais 
sobre ele e sobre nós mesmos. Lígia, gostaria de fazer 

mais um pedido: posso, com todo o respeito, te dar 
um beijo de agradecimento?”8 

 
O JOGO DO RABISCO E A “FLOR-RABISCO” 

 
“Na minha prática da psiquiatria infantil 
descobri que um lugar especial tem de ser 
concedido à primeira entrevista, e gradualmente 
desenvolvi uma técnica para explorar por 
completo o material dessa entrevista. A fim de 
distinguir este trabalho da psicoterapia e da 
psicanálise utilizo a expressão ”consulta 
psicoterapêutica” (WINNICOTT, 1964/1994, p. 
230). 

 
No mesmo texto Winnicott explica que essa “técnica” a qual 

se refere é o Jogo do Rabisco e que “ela deverá ser usada na 
primeira sessão ou no máximo, duas ou três. É conveniente pensar 

                                                 
7 Os pacientes têm por hábito trazer de volta a sucata e a esponja floral usadas na última 

oficina da qual participaram. Isso não é uma regra da oficina, mas um movimento 

espontâneo deles e, pouco a pouco, foi se tornando um hábito. 
8 Neste, como em outros momentos de grande intensidade emocional, aconteceu um choro 

comovido e espontâneo que é fruto da sensibilidade pessoal e de uma concepção da clínica 

winnicottiana como lugar de presença integral do psicanalista. 
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em termos de primeiras sessões reduplicadas...” (WINNICOTT, 
1964/1994, p. 243) 

No trabalho que fazemos no ambulatório, a oficina acontece 
sempre sem essa preocupação de ser a primeira ou as primeiras 
duas ou três sessões, isto é, usamos as flores como materialidade 
mediadora para entrar em contato com os pacientes não só nas 
primeiras entrevistas, mas sempre9. Pode ser feita uma leitura 
segundo a qual seria possível questionar a possibilidade do uso 
paradigmático do jogo do rabisco para além do enquadre 
específico da consulta terapêutica: parece que essa descrença 
baseia-se no fato de que numa leitura literal do que Winnicott 
propõe, a consulta terapêutica, com o uso da “técnica” jogo do 
rabisco, apenas se usada no primeiro ou primeiros contatos pode 
propiciar a integração de idéias e sentimentos que não estiveram 

anteriormente integrados na personalidade e “o que não é feito 
durante essa consulta não será feito de modo algum” (WINNICOTT, 
1964/1994, p. 231). Achamos, entretanto, que o próprio 
Winnicott nos fornece a possibilidade de pensarmos mais 
amplamente ao dizer: 

 
Neste trabalho, o consultor ou especialista não 
precisa tanto ser arguto quanto capaz de 
proporcionar um relacionamento humano 

natural e de livre movimentação dentro do setting 
profissional, enquanto que o paciente 

gradualmente se surpreende com a produção de 
idéias e sentimentos que não estiveram 
anteriormente integrados na personalidade total. 
Talvez o principal trabalho que se faz seja da 
natureza da integração, tomada possível pelo 
apoio no relacionamento humano, mas 
profissional – uma forma de sustentação 

(holding)10 (WINNICOTT, 1964/1994, p. 230). 
 
Talvez aqui seja necessário, por enquanto, destacar a 

importância que o autor dá ao relacionamento humano natural e 

numa forma de sustentação, o holding. Realmente diz que tudo só 

                                                 
9 Mesmo levando em consideração que alguns pacientes possam participar apenas uma vez 

das oficinas, não é esta a proposta. Isso acontece às vezes, por razões outras, tais como 

impossibilidade de ir ao ambulatório, chegar para a consulta médica já no fim da oficina, 
morte no intervalo entre as consultas, entre outros motivos, mas todos alheios à nossa 

proposição. 
10 Grifos do autor 
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pode acontecer na primeira sessão, mas diz também que essa 
possibilidade só acontece pela presença humana do terapeuta e 
pela sua disponibilidade de sustentar o acontecer emocional. 
Podemos, portanto, fazer uma leitura “ampliada” e pensar que o 

psicanalista pode ser essa presença humana que dá o holding 
para além da primeira ou primeiras sessões reduplicadas, no 
contexto de outros enquadres diferenciados. 

Podemos voltar ao Tom e refletir sobre seu “acontecer” nas 
oficinas psicoterapêuticas de arranjos florais. Pensamos que 
desde o início, ao delegar a Deus sua cura, ao mesmo tempo em 
que dizia precisar “ser forte a partir de si mesmo”, buscava 

criar/encontrar algo “que já estava lá, nele próprio”, 
parafraseando Winnicott (1964/1994, p. 243). A descoberta, na 
última oficina da qual participou, só foi possível, a nosso ver, pela 
presença humana da psicanalista que pôde sustentar o acontecer 
emocional do paciente ao longo de oito ou nove encontros e não 
apenas no primeiro. Poderíamos, por outro lado, pensar que o 
primeiro encontro teria sido especial no sentido de dar confiança 
e esperança ao paciente de que seria visto na sua singularidade 
existencial absoluta. Mas o fato é que precisou de todos os 
encontros para descobrir em si mesmo a capacidade de enfrentar 
de modo singular, uno, o sofrimento emocional que vivenciava, 
posicionando-se. Um posicionamento de alguém presente, vivo e 
real, sem ausentar-se, sem precisar ser substituído, em termos de 

falso self, pela idéia da vontade ou responsabilidade de Deus, ou 
qualquer outra pessoa ou coisa. Já não era mais importante ser 
considerado “rebelde”, sendo que o que realmente importava é 
que faria as coisas do “seu jeito”. 

Gostaríamos de abordar outros dois pontos da “técnica” 
proposta por Winnicott, como a participação ativa do terapeuta 
fazendo ele próprio os rabiscos juntamente com a criança ou 
adulto e o que parece ser o caráter amorfo do rabisco. 

 
(...) Digo: “este jogo que gosto de jogar não tem 
regras. Pego apenas o meu lápis e faço assim...” e 
provavelmente aperto os olhos e faço um rabisco 
às cegas. Prossigo com a explicação e digo: 
Mostre-me se se parece com alguma coisa a você 
ou se pode transformá-lo em algo; depois faça o 
mesmo comigo e verei se posso fazer algo com o 
seu rabisco (WINNICOTT, 1964/1994, p. 232). 
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À primeira vista pode parecer que ao apresentarmos a “flor-
rabisco”11 ao paciente não estaríamos oferecendo uma 
possibilidade terapêutica real, de acordo com a proposta 
winnicottiana, onde paciente e terapeuta participam ativamente 
da consulta terapêutica, cada qual dando sua contribuição ao 
jogo. Apesar de na oficina de arranjos florais não haver 
alternância na escolha e fixação das flores, como acontece ao jogo 
do rabisco, isto não significa que o psicoterapeuta não esteja 
intervindo ativamente no acontecer clínico. No caso Tom, o fato 
dele quase não ter movimentos e usar os braços e mãos da 
psicanalista para fazer o arranjo, poderia demonstrar que o 
analista contribuiu para sua execução, mas não é isto o que 
acontece. Na verdade, mesmo pacientes que têm seus 
movimentos preservados e, portanto, fazem sozinhos os seus 

arranjos podem também sentir “que o terapeuta contribui com sua 
própria engenhosidade...” (WINNICOTT, 1964/1994, p.232), na 
medida em que, por exemplo, a flor-rabisco é uma proposta do 
terapeuta e não de qualquer outra pessoa. A presença humana do 
terapeuta, enquanto pessoalidade e singularidade, indica que 
qualquer outra pessoa não faria da mesma forma simplesmente 
pelo fato de ser outra pessoa. Pensamos que esta primeira 
impressão, de que o psicanalista oferece a flor-rabisco e é esta 
sua única participação ativa, estando todo o resto nas mãos do 
paciente, tendo o terapeuta sua presença reduzida a uma 
“presença-espera”, quase a de um observador que aguarda o 
“efeito” de seu primeiro e único gesto ativo, não corresponde ao 
trabalho desenvolvido nas oficinas psicoterapêuticas. 

Vamos refletir sobre a escolha de Winnicott pelo jogo do 
rabisco e não por outro jogo ou brincadeira. Poderíamos começar 

a responder pela maneira como propunha o jogo: “sei o que 
gostaria de jogar e vou lhe mostrar” (WINNICOTT, 1964/1994, p. 
223) demonstrando que a razão para usar este jogo, e não outro, 
tem sua origem, em primeiro lugar, no seu gosto pessoal. 
Entretanto, devemos nos lembrar de que a clínica winnicottiana 
converge para o problema da dissociação de elementos da 
personalidade e que o trabalho terapêutico tem o objetivo de 
integrar esses elementos à personalidade total: 

 

                                                 
11 Poderíamos falar aqui de “polpa de papel-rabisco”, “parafina-rabisco” “mala-rabisco” 

fazendo referência às diversas materialidades usadas nas nossas oficinas psicoterapêuticas, 
a oficina de arte em papel, a de velas ou a de teatro espontâneo respectivamente, mas vou 

deter-me na oficina de arranjos florais com a qual desenvolvo meu trabalho com os 

pacientes de E.L.A. 
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(...) enquanto o paciente se surpreende12 com a 
produção de idéias e sentimentos que não 
estiveram anteriormente integrados na 
personalidade total. Talvez o principal trabalho 
que se faz seja de natureza da 
integração...(WINNICOTT, 1964/1994, p. 230) 

 
Poderíamos, a partir disso, dar um passo além e pensar que 

a “técnica” escolhida por Winnicott – o jogo do rabisco – surge, 
fundamentalmente, da sua visão de ser humano, isto é, pensa o 
homem integradamente e não como intelecto explorado. Se isto 
estiver correto, como acreditamos, o jogo do rabisco é uma 
escolha que não está dissociada da sua maneira de pensar. É um 
modo “serefazer” onde teoria e “técnica” fazem parte da pessoa de 
Winnicott, de maneira integrada. Não seria, portanto, uma 
“técnica” racionalmente deduzida de uma concepção teórica que a 
precedeu, mas como um acontecer simultâneo porque proposta 
por alguém que pôde dizer, inúmeras vezes, que sua teoria do 
desenvolvimento humano fazia parte do seu ser. 

Sob esse aspecto todas as oficinas “ser e fazer” assemelham-
se ao jogo do rabisco, uma vez que estão fundamentadas nas 
escolhas pessoais dos psicanalistas no que tange às 
materialidades apresentadas, e também porque cada qual faz 
uma apropriação singular – ainda que rigorosa e não arbitrária – 
da teoria winnicottiana. Trata-se sempre de materialidades com 
as quais os psicanalistas gostam de lidar, que estão vinculadas às 
suas histórias de vida, de modo pré-reflexivo em relação aos 
processos de formação como psicanalistas. Assim, fica claro que 
na que na oficina de arranjo floral a contribuição pessoal do 
psicoterapeuta é essencial. Tom também contribui para a 
compreensão desse ponto quando pergunta qual é a opinião da 
psicanalista sobre o uso do aparelho de respiração e já responde 
que na oficina encontra ajuda que não o desqualifica ou exclui 
como ser presente, vivo e capaz de fazer escolhas. Sabemos que 
outros profissionais do ambulatório fizeram a sugestão e pediram 
que pensasse a respeito, mas Tom só pôde se dar conta de que 
era ele o agente de sua própria vida, ali, na oficina, diante da 
psicoterapeuta que podia se fazer presente. 

O modo como Winnicott descreve o jogo do rabisco nos 
permite pensar que considera importante partir de algo sem 
forma, de um rabisco que em si mesmo não quer dizer nada e que 
                                                 
12 Grifo do autor 
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passa a ser alguma coisa só após a criança ou adulto dizer com o 
que parece ou transformá-lo. Aparentemente isso difere muito da 
flor-rabisco, visto que uma flor possui forma, tamanho, cor, 
cheiro, textura. Não obstante todas essas diferenças acreditamos, 
ainda assim, que mantêm muito mais semelhanças entre si do 
que diferenças. Vejamos: ao fazer o rabisco, no momento mesmo 
em que fica visível no papel já apresenta uma forma, com 
contornos limitados e definidos, um certo tamanho e determinada 
textura dependendo da força empregada ao riscar. Se quisermos 
ser rigorosos podemos falar até mesmo em cheiro - o do papel, da 
grafite – mas pensamos que além desses aspectos formais existe 
algo mais importante e significativo: assim como o rabisco de 
Winnicott, a flor permite a expressão emocional e ambos, o 
rabisco e a flor, podem ser transformados conforme quem os 
manuseia. Tom nos mostra isso ao dizer que se cortarmos ou não 
o galho estaremos modificando todo o arranjo. Isto fica muito 
claro quando observamos as produções de um grupo que tem à 
disposição as mesmas flores, as mesmas folhagens e 
eventualmente o mesmo vaso, mas os arranjos são 
completamente diferentes. 

 
Tem-se de entender que não existem dois casos 
iguais e ficaria altamente desconfiado se dois 
casos se assemelhassem. Porque pensaria então 
que estaria neles plantando algo oriundo de 
alguma necessidade minha própria. 
(WINNICOTT, 1964/1994, p. 233) 

 
Então, seguindo o pensamento de Winnicott, no 

oferecimento da flor-rabisco também não seria possível que dois 
arranjos se assemelhassem a não ser que fosse algo advindo das 
necessidades da psicoterapeuta, porque apesar da forma que 
uma flor tem, torna-se amorfa, para ser modificada pelo paciente, 
e ele assim o faz. 

 
A psicoterapia se efetua na sobreposição de duas 
áreas do brincar, a do paciente e a do terapeuta. 
A psicoterapia trata de duas pessoas que 
brincam juntas. Em conseqüência, onde o 
brincar não é possível, o trabalho efetuado pelo 
terapeuta é dirigido então no sentido de trazer o 
paciente de um estado em que não é capaz de 
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brincar para um estado em que o é. 
(WINNICOTT, 1971/1975, p. 59) 

 
Winnicott faz esta afirmação para mostrar o que entende por 

psicoterapia e o que espera alcançar em termos de 
desenvolvimento emocional dos seus pacientes no trabalho 
psicoterápico. Da mesma maneira, ao explicar o jogo do rabisco, 
retoma essa idéia e diz: “(...) a qualquer técnica que o terapeuta 
esteja preparado para usar, a base é o brincar” (WINNICOTT, 
1964/1994, p. 231). A proposta de oficinas de arranjos florais 
busca seguir esse ensinamento, na medida em que os arranjos 
são montados sem qualquer regra, sem qualquer consideração à 
estética – se bonitos ou feios – apenas como uma atividade lúdica, 
prazerosa, que, valendo-se de uma situação não defendida, tem 
potencial transformador. Assim como o jogo do rabisco, a oficina 
é também um brincar. 

Esperamos que o leitor possa ter apreendido o fato de que 
não pretendemos relacionar itens que demonstrem que o jogo do 
rabisco e a flor-rabisco sejam iguais, ou mesmo guardem 
semelhanças na sua apresentação ou forma. Nosso objetivo, isto 
sim, foi mostrar que o que a flor-rabisco tem em comum com o 
jogo do rabisco é o seu “espírito”. E como tal pode ser entendido 
como paradigma inspirador. Quanto a Tom esperamos que o 

leitor faça a sua própria apresentação deste acontecer clínico. 
 

 
 

“FLOWER-SQUIGGLE”: THE FLORAL ARRANGEMENTS 
PSYCHOTHERAPEUTIC WORKSHOP 

 
Abstract 

The purpose of this work is to show how the Squiggle Game, as 
proposed by Winnicott as a means of communication with the 
patient, can be understood as an inspiring paradigm from the 

Floral Arrangements Psychotherapeutic Workshop. The text will be 
developed as a “deep image game”, where at times the picture will 

be the article “The Squiggle Game” written in 1964 by D.W. 
Winnicott, at other times there will be the exposing of a clinical 

happing in the floral arrangements psychotherapeutic. Each one of 
them will have the other as background, in an interlinked game 

that draws near, superposes, veils and reveals theorical aspects as 
well as clinical ones, here understood as inseparable. 



 152 

 
Key-words 

Winnicott, Squiggle Game, Psychotherapeutic Workshop 
 
 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
WINNICOTT, D.W. (1964). O jogo de rabiscos. In WINNICOTT, C.; 

SHEPHERD, R.; DAVIS, M. (Orgs.).  Explorações psicanalíticas: D. W. 
Winnicott Tradução de José Otávio de Aguiar Abreu. Porto Alegre: Artes 

Médicas, 1994. p. 230-243. 
_______________ (1971). O brincar e a realidade. Tradução de José Octávio de 

Aguiar Abreu e Vanede Nobre. Rio de Janeiro: Imago, 1975. 208 p. 


