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QUANDO UM CLÍNICO VAI BRINCAR EM UM ESCRITÓRIO: 
UM ATENDIMENTO ÉTICO EM AMBIENTE CORPORATIVO 
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Tendo em vista a importância de se desenvolver e 
aprimorar práticas clínicas capazes de atender a demandas 
geradas por sofrimentos que derivam do distanciamento de si 
mesmo e de sentimentos de irrealidade, apresentamos uma 
intervenção clínica realizada em ambiente corporativo. 
Observamos que o desemprego, a falta de perspectivas, o 
excesso de atribuições, a impossibilidade de desenvolver 
projetos próprios, são apenas algumas das queixas 
relacionadas ao trabalho apresentadas por pacientes nos 
consultórios de psicologia. No entanto, a impossibilidade de 
desenvolver um trabalho criativo, que possa fazer sentido 
pessoal e coletivo, também vem produzindo sofrimentos que 
poderíamos compreender como decorrentes de dissociações, 
afastamentos de si e impossibilidade de se relacionar. 

Essa demanda, nos levou a propor um projeto que 

denominamos Ser e Fazer no Trabalho4, a partir do qual 

procuramos investigar o que seria um trabalho criativo, isto 
é, um fazer profissional que possa estar vinculado ao ser de 
maneira a imprimir-lhe sentido e realização (Camps, Medeiros 
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e Aiello-Vaisberg, 2004). Paralelamente, buscamos criar 
enquadres diferenciados que tornem possível realizar 
intervenções em coletividades, visando o favorecimento de um 
fazer ancorado no ser, base do viver criativo apresentado por 
Winnicott (1970).  

Foi a partir desta perspectiva que respondemos à 
solicitação de uma instituição coorporativa na qual era 
possível observar efeitos decorrentes da insatisfação e 
desconforto de funcionários, que se sentiam amedrontados 
diante dos cargos da chefia, considerada autoritária, e 
impossibilitados de se comunicarem espontaneamente. 
Propusemos a realização de uma intervenção anunciada 
como workshop sobre criatividade no trabalho, do qual 
participariam todos os funcionários da empresa, desde o 

motoboy até o diretor.  
Inspiradas pelas consultas terapêuticas desenvolvidas 

por Winnicott (1971) e pelo uso que este fazia do jogo do 
rabisco (Winnicott, 1968), propusemos um enquadre 
diferenciado de intervenção que denominamos consulta 
terapêutica coletiva (Aiello-Vaisberg, 2002). Winnicott 
apresentava o jogo do rabisco a seus pacientes como uma 
materialidade que lhe era cara. De maneira semelhante, 
apoiando-se em experiências anteriores (Camps, 2004), as 
psicanalistas5 apresentaram ao grupo uma mala cheia de 
objetos variados propícios à criação de personagens, tais 
como véus, chapéus, lenços, com o objetivo de favorecer um 
brincar e uma comunicação que pudessem vir a transformar 
a paralisia e enrijecimento em que o grupo se encontrava. 

Após uma comunicação inicial em que procuramos 
expor a idéia do trabalho criativo e levantar com o grupo 
pontos que eles julgavam importantes para melhorar suas 
condições de trabalho, a mala foi apresentada e o convite 
para que se aproximassem foi feito. Devagar, o grupo se 
aproximou e passou a explorar o material, inicialmente de 
modo tímido e, aos poucos, com mais vitalidade. 

As psicanalistas foram oferecendo a alguns, mais 
cautelosos, máscaras e instrumentos que foram rapidamente 
incorporados, criando-se diversos personagens 
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aparentemente incoerentes: Harry Potter, um gorila, uma 
noiva, um mergulhador... Com o passar do tempo e a 
sustentação das terapeutas, o grupo se organizou na 
dramatização de um casamento que intitulamos mais tarde 
de “um casamento muito estranho”. Na peça criada no grupo, 
o padre celebrou a união, tendo o macaco por padrinho. A 
cerimônia foi interrompida diversas vezes, ora pela amante do 
noivo, ora pelo bebê mascarado, que era filho do noivo com a 
amante, trazido por Harry Potter, ora por um segundo bebê, 
filho da noiva com o macaco. Convidados mascarados, de 
cartola, cobertos por véus, rapidamente se agruparam 
entoando animados a marcha nupcial. Num dado momento, o 
padre anuncia, solene e aparentemente emocionado, o 
casamento de uma equipe de trabalho. O grupo trouxe o tema 
do casamento no contexto da empresa como possibilidade de 
convívio e união entre os próprios funcionários. A 
interpretação emergiu espontaneamente no grupo, 
prescindindo de uma nomeação ou explicação vinda das 
terapeutas. Compreendemos que o grupo trabalhou 
independentemente da enunciação de sentenças 
interpretativas pelas psicanalistas, mas pôde ser 
surpreendido por seu próprio brincar.  
 
 

TECENDO RELAÇÕES E POSICIONAMENTOS  
EXISTENCIAIS INÉDITOS 

 
 Partindo do pressuposto de que toda conduta humana é 
fenômeno dotado de múltiplos sentidos, é possível refletir 
sobre este acontecimento grupal e assim compreender o 
campo psicológico inconsciente sobre o qual o trabalho é 
vivido. Um casamento com personagens aparentemente tão 
incoerentes entre si parece ter sido possível graças a 
negociações vitais executadas pelos participantes em sua 
dramatização. Além da negociação intensa e da busca de 
regras e acordos que viabilizassem a união de personagens 
tão díspares, notamos que esta estranha união conjugal 
contou com o esforço de todos para efetuar-se. 
 No encontro, foi possível vivenciar uma experiência de 
fluidez e brincadeira que promoveu interlocução entre as 
pessoas, divertimento e, principalmente, o afrouxamento de 
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fronteiras hierárquicas. Ninguém foi excluído durante a 

atividade ou ficou sem papel, desde o motoboy até os 
supervisores e o diretor da empresa. 
 A presença de bebês no casamento encenado nos remete 
à idéia de fecundidade deste encontro, de desenvolvimento de 
potencialidades no grupo e à percepção de capacidades em si 
e nos outros que vão além do cotidiano do trabalho. 
 A surpresa vivida pelo grupo nos parece ter fundamental 
importância no favorecimento de uma maior apropriação de 
si mesmos e da experiência vivida. Surpreender-se é um 
fenômeno destacado por Winnicott (1971) nas consultas 
terapêuticas como momento de criação e expressão do 
verdadeiro self. O autor narra, em um de seus atendimentos, 
a surpresa vivida pelo menino Iiro quando percebe sua 
própria mão representada no jogo do rabisco. 
Compreendemos que surpreender-se é um fenômeno 
experiencial integrador da ordem do emocionar-se, que 
necessariamente implica na condição de estar presente no 
tempo e no espaço, afastando racionalizações e outras 
defesas da ordem da dissociação. A experiência de integração 
possibilita, ainda, que o pensar se dê de modo não 
dissociado, harmonizando-se com o que é emocionalmente 
vivido. 
 Entendemos a criação da peça como construção coletiva 
de uma nova história vivida pelo grupo enquanto pessoas 
que, pelo menos naquela situação, podiam estar mais  
inteiras do que no cotidiano do trabalho, quando são vistas 
apenas em termos de suas funções. Personagens e apelidos 
foram criados, indicando um novo nível de intimidade e 
confiança. Uma recepcionista ganha outra dimensão a partir 
do momento em que compartilhou um sonho pessoal de se 
casar. A partir da vivência coletiva de uma história, que 
poderá ser narrada e relembrada, tornou-se possível 
ultrapassar o dia-a-dia e ganhar corpo diante dos outros. O 
sujeito da manutenção tornou-se o Monkey, aquele que 
atende ao telefone parece gostar de mergulhar, o próprio dono 
da empresa deixou de ser o chefe autoritário e poderoso para 
se tornar um velhinho de cartola que tirava fotografias. A 
construção da peça surge, então, como possibilidade de tecer 
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relações e posicionamentos existenciais inéditos neste 
ambiente de trabalho. 
 O paradigma do jogo de rabiscos, utilizado para 
compreender esta intervenção, aponta para uma 
comunicação dinâmica através de gestos pessoais e grupais. 
Os rabiscos ou gestos das terapeutas aqui se dão através da 
apresentação cuidadosa dessa materialidade – a mala e seus 
conteúdos -  e de suas próprias participações na construção 
da peça, seja convidando com delicadeza alguém a se 
expressar, seja fantasiando-se com chapéus e mudando 
gradativamente seu papel de mestre de cerimônia para o de 
uma convidada a aplaudir. As psicanalistas permitiram que o 
grupo fizesse uso delas, usando-as inicialmente como 
referência e direção para, pouco depois, dispensar 
progressivamente sua autorização para criar e expressar. 
 Compreendemos que foi possível realizar uma 
intervenção psicanalítica pontual, neste enquadre 
diferenciado de trabalho, da qual decorreu uma mudança 
sensível nos relacionamentos interpessoais. 
 Ao final da atividade, chamou-nos especial atenção um 
diálogo entre uma dupla presente na apresentação. Enquanto 
nos ajudavam a guardar as fantasias de volta na mala, um 
funcionário solicita que a recepcionista jogue algumas 
máscaras para ele. Quando vai chamá-la, interrompe-se para 
resolver uma dúvida que pareceu não merecer seu interesse 
ou tempo até então: 

__ O seu nome é Alessandra ou Alexandra?__ perguntou o 
colega. 

A moça sorri ao responder: 
__  Eu sou ALEXANDRA com X! 
A brincadeira no escritório parece ter ajudado a vencer 

anonimatos... 
 
 

REFLETINDO COM LÉVINAS SOBRE A CLÍNICA 
WINNICOTTIANA 

 

Entendemos que essa intervenção clínica em ambiente 
corporativo compreende o uso do método psicanalítico de 
modo peculiar, tomando o holding como atividade básica das 
terapeutas e acreditando no ser humano como 
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essencialmente criador. Consideramos que a Psicanálise é um 
método de pesquisa do fenômeno humano assentado no 
pressuposto de que toda conduta humana tem sentido e 
pertence ao acontecer humano. O método é, portanto, 
entendido como uma ética que inclui o outro na esfera da 
humanidade, qualquer que sejam os seus atos ou a sua 
condição de vida. Aiello-Vaisberg (2004a). No entanto, 
observa que esse pressuposto que nos leva a entender o 
método psicanalítico como interpretativo, não implica em 
considerar que a estratégia clínica básica nos atendimentos 
deva ser a interpretação. Em uma clínica comprometida com 
o favorecer um posicionamento existencial que permita às 
pessoas existir de modo mais integrado e sentirem-se reais, 
vivendo suas vidas a partir de um ponto de vista pessoal, 
entendemos que a intervenção deva privilegiar o encontro 
inter-humano capaz de favorecer mudanças no âmbito da 
vivência, da experiência pessoal.  

Esse modo de trabalhar se contrapõe a um modelo de 
clínica que tem como base um conjunto de teorizações acerca 
do aparelho e do funcionamento psíquico e que procura, em 
seus atendimentos, ampliar o conhecimento do paciente 
acerca de si mesmo fazendo da sentença interpretativa a 
ferramenta interventiva básica. Aiello-Vaisberg (2004b) 
aponta para a conotação pedagógica deste modelo de 
intervenção interpretativo, que subentende a crença em um 
homem que pode e deve ser reeducado, ensinado ou 
informado à luz de um corpo teórico conhecido e tomado 
como referencial.  

Ora, ao abordarmos o ser humano segundo 
pressupostos de um sistema pré-concebido, aproximamo-nos 
do pensamento totalitário que, segundo Levinás (1961), leva 
necessariamente à violência. No totalitarismo, busca-se 
ajustar os elementos, as peças e as pessoas em função de um 
sistema geral, de uma idéia ou teoria pré-concebida. O 
filósofo da ética como filosofia  primeira alerta que, sempre 
que se quer chegar a um modelo já definido de antemão, têm-
se necessariamente que promover mudanças ou ajustes nas 
peças, nos elementos, nas pessoas, ocasionando de modo 
inexorável atos de violência que serão inevitavelmente vividos 
como interrupção do viver espontâneo. 



 

 74 

Buscando, então, propor uma filosofia que não desse 
margem a qualquer tipo de violência, Levinás (1961) nos 
apresenta o infinito, evidenciando o quanto é impossível se 
apreender o outro completamente. O rosto desnudo, que 
apresenta a fragilidade do ser humano, também aponta para 
a sua transcendência, para o intangível, para uma dimensão 
que nunca se deixa capturar.    

Levando em conta as contribuições de Lévinas e 
articulando-as à concepção de homem criativo proposta por 
Winnicott, entendemos que não caberia, diante desta 
demanda que nos foi apresentada pela organização, promover 
práticas interpretativas, mas uma clínica capaz de oferecer 
elementos e suporte para que aqueles que nos pediram 
auxílio pudessem criar e encontrar sentidos para suas 
vivências, para aquilo que aparentemente escapa à 
compreensão. Considerando que o posicionamento existencial 
é um fenômeno da ordem do sentir e do agir, e não apenas do 
saber (Aiello-Vaisberg, 2004b), acreditamos em uma clínica 
comprometida com sustentar um ambiente humano 
suficientemente bom, capaz de apresentar elementos que 
possam ser articulados ao potencial criador existente em 
cada um, promovendo uma vivência de criação e encontro 
capaz de levar à surpresa e ao gesto espontâneo. 

A noção winnicottiana de sujeito compreende o homem 
como essencialmente criador e capaz de gestualidade 
espontânea, mas não ignora o perigo potencial de um 
ambiente invasor, que pode lançar o ser humano nas agonias 
impensáveis ou em uma existência sem autenticidade. 
Lembramos, portanto, a permanente e estreita relação entre 
indivíduo e sociedade apontada por Bleger (1984), mostrando 
que a mesma sociedade que rejeita a violência oferece 
contraditoriamente em seu seio elementos que a causam. 
Estas observações nos levam a considerar que, numa 
sociedade capitalista, as difíceis relações estabelecidas no 
ambiente de trabalho também derivam de determinantes 
sociais e econômicos que independem dos indivíduos 
isoladamente. Contudo, mesmo sensíveis a essas 
considerações, acreditamos ser possível promover 
transformações através do desenvolvimento de uma clínica 
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ética pautada no holding, no encontro inter-humano e no 
sentir.   

No atendimento ora focalizado, ao apresentarmos a mala 
e sustentarmos um ambiente favorável a essa articulação da 
criatividade humana ao que estava sendo disponibilizado, foi 
possível a inauguração de novas formas de relacionamentos e 
a adoção de posições existenciais inéditas, rompendo 
anonimatos e um clima de tensão e de falta de comunicação 
que se alastrava no tempo. É possível pensarmos uma 
articulação do pensamento levinasiano com a clínica 
winnicottiana a partir do respeito à demanda que nos é 
apresentada, traduzida pela apresentação de intervenções 
rigorosas e éticas que estejam em coerência com aquilo que é 
verdadeiramente necessário desde o ponto de vista do 
desenvolvimento emocional que se faz no sentido do respeito 

ao ethos humano. A mudança de espaço clínico para um 
escritório nos fala da peculiaridade de uma demanda e de um 
sofrimento, convidando a atendermos uma pessoalidade 
coletiva6 que pode não ser ignorada quando praticamos uma 
clínica extensa, que ultrapassa os limites do dispositivo 
padrão. Ao mesmo tempo, a busca de rigor e fundamentação 
para experiências clínicas, que se dão em enquadres 
diferenciados, faz parte de um posicionamento ético 
preocupado com responder coerentemente a um sofrimento 
apresentado através de um pedido pouco convencional. 

Neste sentido, não é coincidência chamarmos a atenção 
para o aspecto de transformação e saída de anonimatos, que 
foi possível a partir desta intervenção. Os anonimatos podem 
ser compreendidos como emblemas da construção da 
indiferença entre pessoas. Lévinas discute a ética como 
observância absoluta do mandamento “não matarás”, 
referindo-se à indiferença como forma perigosa de 
assassinato do outro homem.  Entendemos então que, neste 
contexto, o holding foi atividade básica das terapeutas para 
                                                 
6 Oferecendo elementos para aprofundar o conceito de pessoalidade 

coletiva, Machado e Aiello-Vaisberg (2003), fundamentadas nas 
proposições de Bleger acerca da natureza eminentemente social do ser 
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compartilhamento de experiências ilusórias, observam que é possível 
delinear, a partir do estudo de coletivos humanos, o que denominam de 

fisionomia coletiva. 
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sustentar a continuidade do ser, a presença de si mesmo na 
experiência vivida, estimulando o movimento dos 
participantes para além das dificuldades, inclusive de ordem 
ética, em seus relacionamentos interpessoais. Neste 
escritório, pessoas puderam se ver quando vistas por um 
olhar cuidadoso, inaugurando ou reinstalando, ainda que 
seja por alguns momentos, uma dimensão ética que havia 
sido substituída pelo isolamento e pela indiferença. 
 

 
 

 
 

Resumo 

Apresentamos uma intervenção clínica, realizada em 
ambiente corporativo, que surgiu a partir de uma demanda 
decorrente de sofrimentos vividos no cotidiano do trabalho, 

relacionados a dificuldades de comunicação e de 
relacionamento entre funcionários. Inspiradas no Jogo do 
Rabisco de Winnicott, optamos pelo uso de um enquadre 
clínico diferenciado conhecido como consulta terapêutica 

coletiva. Disponibilizamos uma mala contendo objetos 
variados propícios à confecção de personagens, favorecendo 

um brincar grupal que resultou na dramatização de um 
casamento. Durante essa construção coletiva, tornou-se 

possível o surgimento de relações e posicionamentos 
existenciais inéditos, estimulando o movimento dos 

participantes para além das dificuldades vividas no cotidiano 
do trabalho, em seus relacionamentos interpessoais. 

Palavras-chave 
Consultas terapêuticas coletivas – trabalho – viver criativo – 

D.W.Winnicott – estilo clínico ser e fazer 
 
 

Abstract 
 

PLAYING AT THE OFFICE: ETHIC AND CLINIC EXPERIENCE 
IN A CORPORATE ENVIRONMENT 

 

This clinic work has been developed in a corporate 
environment in order to cater for problems related to work, 
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such as communication and relationship difficulties among 
employees. Inspired on Winnicott´s Squigle Game, we used, 

in a collective therapeutic consultation, a suitcase full of 
several objects favoring the creation of characters. In a 

playful atmosphere, the group roleplayed a wedding. Through 
this collective experience, new relationships have been 

established, as well as unprecedented existential standing 
points, pushing participants beyond the difficulties 

experienced in their daily work routines and  relationships. 
Keywords 

collective therapeutic consultation – work – creative living – 
D. W. Winnicott –being and doing clinical style 
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