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Resumo 
Constata-se na atualidade que a clínica psicanalítica tradicional 
tem-se revelado insuficiente frente ao sofrimento humano gerado 

pelas condições traumáticas da vida contemporânea, que afetam a 
vida pessoal e coletiva. Diante desta situação, no presente projeto 

temático dispomo-nos a estudar os efeitos psicoterapêuticos 
obtidos por meio do uso de estratégias clínicas de atendimento 

psicológico inspiradas na psicanálise winnicottiana e 
fundamentadas nos pressupostos blegerianos. Tais estratégias, 

que temos pesquisado em "Ser e Fazer": Laboratório de Saúde Mental 

e Psicologia Clínica Social do Departamento de Psicologia Clínica 
do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, 

constituem-se como enquadres psicanalíticos diferenciados que se 
caracterizam pela disponibilização de materialidades expressivas, 
pelo uso de um tipo específico de intervenção terapêutica, de tipo 
não interpretativo, conhecida como holding ou manejo de setting e 
por se constituírem, sempre que possível, enquanto psicoterapia 

psicanalítica não interpretativa de grupo. 
Do ponto de vista metodológico, adotamos estratégias de pesquisa 

clínica pautadas no paradigma próprio às ciências humanas. O 
material sobre o qual nos debruçamos é o relato experiencial dos 

pesquisadores narrado em reuniões clínicas sob a forma de 
apresentações do acontecer clínico. A nosso ver, estas 

apresentações não só têm o dom de promover a interlocução em 
âmbitos diversificados, como ensejam novas possibilidades de se 

pensar e de se vivenciar o encontro terapêutico. 
 

 

Palavras chave 
Sofrimento humano – consultas terapêuticas – 
oficinas psicoterapêuticas - Bleger – Winnicott 
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APRESENTAÇÃO:  
NOSSO PERCURSO NA PESQUISA CLÍNICO SOCIAL 

 
 
O sofrimento humano, enquanto experiência emocional 

essencialmente decorrente de vivências traumáticas, tanto mais 
graves quanto mais precoces, sempre foi o centro de nossas 
preocupações pessoais e profissionais. Iniciamos1 carreira 
universitária ministrando a disciplina "Psicopatologia Geral" para 
o Curso de Graduação em Psicologia do Instituto de Psicologia da 
Universidade de São Paulo, adotando, desde o início, a 
perspectiva psicanalítica. Dentro desta perspectiva, partimos do 
pressuposto fundamental de que toda e qualquer conduta 
humana é portadora de sentido emocional, o qual pode ser 
compreendido levando-se em conta as condições concretas de 
vida do indivíduo ou da coletividade devidamente 
contextualizadas histórica, social, política e economicamente 
(Bleger, 1963). A partir de 1986, por ocasião da defesa da tese de 
doutorado de uma de nós (Tsu, 1986), passamos a nos dedicar, 
durante muitos anos, a pesquisar o sofrimento dos 
psiquiatrizados e de suas famílias, bem como a angústia dos 
profissionais de saúde frente às práticas psiquiátricas, 
mostrando, por outro lado, como a sociedade como um todo, em 
função de condutas defensivas, veio a endossar um sistema 
manicomial que, ao despir o "doente mental" de sua própria 
humanidade, desobriga-se da observação de uma ética 
preservadora da dignidade do indivíduo. Acreditamos, durante 
este percurso, ser indispensável o estudo psicanalítico do 
imaginário social acerca da loucura/doença mental, não só para 
investigar o substrato emocional das representações sociais, mas 
também para intervir sócio-clinicamente, com vistas a modificar 
práticas e promover a inclusão dos psiquiatrizados.  

A teoria das representações sociais desenvolvida por 
Moscovici (1961, 1984, 1988) pareceu-nos inicialmente 
promissora para este fim, por se dedicar ao estudo do imaginário 
coletivo a propósito de diferentes objetos sociais, o que, a nosso 
ver, faria sentido no bojo de um projeto voltado à abertura de 
novas possibilidades de intervenção sócio-clínica. Dentre os 

                                            
1 Uma de nós, Tânia Maria José Aiello Vaisberg, iniciou Carreira Universitária em 1974 e, a 
outra, Maria Christina Lousada Machado passou a colaborar nas aulas de Psicopatologia 

Geral em 1985. Em 1992, criamos conjuntamente o Laboratório de Saúde Mental e 

Psicologia Clínica Social, cuja coordenação dividimos desde então.  
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trabalhos dos colaboradores de Moscovici, chamou-nos especial 
atenção aquele de Jodelet (1989, 1996), que abordou 
cuidadosamente as representações sobre o doente mental em 
uma comunidade francesa rural. Esta autora foi capaz de 
perceber que, no âmago das representações legitimadoras de 
práticas excludentes, estava sempre presente uma angústia 
profunda ligada ao temor do enlouquecimento. Malgrado este 
assinalamento, a nosso ver fundamental, o movimento das 
representações sociais vem caminhando em direção da 
supervalorização de uma vertente sociocognitivista, em 
detrimento do aprofundamento da investigação dos 
determinantes emocionais das representações sociais, mantendo-
se conservador e prudentemente afastado de tentativas sócio-
clínicas capazes de interferir mais decididamente sobre a 
realidade social. 

 Todavia, apesar destas nossas críticas e reservas, chegamos 
a propor uma articulação entre a teoria das representações 
sociais e a psicanálise2, a partir da qual realizamos inúmeras 
pesquisas voltadas ao estudo do substrato afetivo emocional 
inconsciente da representação (Aiello-Vaisberg, 1999), fazendo 
uso da reflexão epistemológica de Bleger (1963). Em todas estas 
investigações detectamos, como era de se esperar, que toda 
atividade representacional pode ser considerada como emergente 
de um avesso emocional, o qual impede que intervenções sócio-
educativas sejam suficientes para a transformação de 
representações e práticas.  

A ampliação de nossas pesquisas, que veio se enriquecendo 
a partir do trabalho de orientação de mestrados e doutorados, 
resultou na criação, em 1992, de um espaço institucional que 
tem favorecido a produtividade da investigação clínica e facilitado 
o intercâmbio com centros de pesquisa nacionais e 

internacionais: Ser e Fazer: Laboratório de Saúde Mental e 

Psicologia Clínica Social. Desta feita, a implantação de nosso 
Laboratório permitiu que a pesquisa sócio-clínica do imaginário 
coletivo caminhasse no sentido de um aprimoramento 
metodológico, que resultou na busca de facilitação da expressão 

                                            
2 Em 1996, durante a Conference Internationale sur les Représentations Sociales, uma de 

nós foi pessoalmente incentivada pelo próprio Serge Moscovici, durante a comunicação de 

pesquisa de sua autoria (Vaisberg, 1996), a prosseguir nesta linha de articulação entre 
psicanálise e teoria das representações sociais. Nesta ocasião, Moscovici afirmou que a 

psicanálise - que foi objeto de seu trabalho seminal A Representação Social da Psicanálise 

(1961) - é, a seu ver, a teoria que mais subsídios oferece ao estudo da representação.   
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subjetiva de indivíduos e grupos, de modo a ultrapassar o uso 
exclusivo do discurso verbal. Viemos, assim, a optar 
inventivamente pelo recurso a estratégias tradicionalmente 
conhecidas como projetivas3, mas que, repensadas à luz de certos 
desenvolvimentos da psicanálise contemporânea (Winnicott, 
1945, 1949, 1968, 1971a), passamos a designar, em nossas 
publicações, aulas e palestras, como “apresentativo-expressivas”4. 
Tais estratégias clínicas5 permitem a realização de uma pesquisa 
psicanalítica que é clínica na sua vocação fundamental, ou seja, 
que se apresenta, desde o primeiro momento, como pesquisa-
intervenção, por não dissociar o movimento da produção do 
conhecimento de sua aplicabilidade imediata, uma vez que não se 
opera sobre "objetos inertes de investigação", mas se interage 
num campo de troca inter-humana. 

Do conjunto dos estudos realizados6, três pontos 
sumamente importantes merecem destaque: 

 
a) Todas as pessoas têm teorias explicativas 

implícitas sobre qualquer condição estudada, todos 

                                            
3 São sumamente variados os ‘procedimentos projetivos’, já inventados e por inventar, que 

podem ser usados na pesquisa psicanalítica de representações sociais. Entretanto, por uma 

série de razões práticas, o Procedimento de Desenhos-Estórias com Tema, que idealizamos a 

partir do Procedimento de Desenhos-Estórias de Trinca (1976), tem sido o mais 

freqüentemente utilizado.  
4 O termo “projetivo” endossa a noção de que o indivíduo é uma mônada que projeta algo de 

seu interior no ambiente externo, implicando, portanto, na suposição de uma oposição 

interior x exterior. Já o termo “apresentativo-expressivo”, de inspiração winnicottiana, indica 

que tudo se passa, desde os primórdios da vida, num ambiente interhumano, no qual aquilo 

que é apresentado pelo ambiente serve de suporte para a expressão subjetiva. 
5 Toda e qualquer forma de comunicação humana pode ser usada como procedimento 

mediador: desenhos, estórias, observação de quadros previamente compostos, 

dramatizações, invenção de estórias em quadrinhos, pintura, escultura, colagens, além dos 

mais variados jogos. 
6 Se, de início, o trabalho se voltou para o estudo de representações e práticas sobre a 

loucura e/ou doença mental, progressivamente foi ficando cada vez mais claro que o 
arcabouço teórico-metodológico desenvolvido podia ser utilizado tanto na pesquisa de outros 

excluídos sociais – tais como soropositivos, homossexuais, obesos, negros, deficientes 

físicos, presidiários – como também na investigação de variadas condições humanas que, 

caracterizando-se por sofrimento mais ou menos intenso, atingem o social gerando 

perplexidade, angústia e interrogação. Referimo-nos, aqui, a condições humanas 
extremamente angustiantes tais como aquelas dos pacientes que dependem de hemodiálise, 

aquelas dos doentes que sofrem tratamentos invasivos, que vivem seqüelas dramáticas ou 

que enfrentam doenças como a esclerose lateral amiotrófica, que causa paralisias 

progressivas e irreversíveis, só para dar alguns exemplos. Tanto nas pesquisas interventivas 

que se dedicam à problemática da exclusão, como naquelas em que se estuda o imaginário 

coletivo em relação a condições de sofrimento intenso, temos abordado grupos envolvidos 
nas situações, tais como os próprios excluídos e/ou pacientes - situação em que as 

representações se mesclam às auto-representações - familiares e profissionais, ou agentes 

formadores de opinião pública, tais como profissionais da mídia ou professores. 
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mantêm crenças, mesmo na ausência de informação 
externa específica. Todo coletivo alvo de pesquisa-
intervenção clínico-social por nós realizada elabora teorias 
explicativas sobre as figuras representadas. Exemplo disso é 
a tese de doutorado de uma de nós (Machado, 1995) que 

constata a elaboração de verdadeiras teorias psicopatológicas 
por parte de pacientes psiquiátricos internados em 
instituição conveniada com o SUS. 

 b) Todas as teorias implícitas são construídas a 
partir de um campo psicológico inconsciente, ou melhor, 
de um campo de experiência emocional que organiza e 
determina as manifestações da conduta, em âmbitos 
individuais ou coletivos. O que daí se pode concluir, com 
segurança, é que representações e práticas só se 
transformam quando este campo é considerado e atendido. 

c) O conjunto de nossos esforços na busca de 
estratégias clínicas facilitadoras da autoexpressão nos 
conduziu à criação de uma prática socio-clínica que, 
idealizada para o atendimento de coletivos, pode ser 
considerada como modalidade específica de psicoterapia 
psicanalítica grupal, mediante a disponibilização de 
materialidades mediadoras. 

 
A busca de adequação do uso de mediações em enquadres 

destinados ao atendimento grupal de pacientes motivou o 
aprofundamento do estudo do pensamento clínico de D. W. 
Winnicott articulado à fundamentação epistemológica de Bleger 
(1958; 1963). Inspiradas nas proposições clínicas de Winnicott 
(1971b) repensamos nossa prática sócio-clínica como consultas 
terapêuticas coletivas (Aiello-Vaisberg, Tardivo e Fonseca 2002). 
Por outro lado, implantamos, em 1997, em nosso Laboratório, 
serviços de atendimento psicológico que, funcionando em 
instalações próprias no Bloco de Serviços do Instituto de 
Psicologia da Universidade de São Paulo, produzem material 
clínico valioso, o qual tem resultado em publicações e 
apresentações em congressos científicos, bem como tem 
suscitado produções acadêmicas como mestrados, doutorados e 
iniciações científicas. Tais serviços oferecem atenção 
psicoterapêutica a crianças, adolescentes e adultos, usando 
enquadres clínicos diferenciados, nos quais a dimensão lúdica 
fica maximamente visível pela disponibilização de uma variedade 
de materialidades expressivas. No momento, o Laboratório inicia 
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parceria com a Secretaria Municipal de Saúde do Município de 
São Paulo, já tomando providências para a divulgação de nosso 
trabalho, com o objetivo de implantar as Oficinas 

Psicoterapêuticas de Criação Ser e Fazer  em equipamentos de 

saúde pública7. 
Temos pesquisado principalmente duas formas de 

enquadres diferenciados, alternativas ao paradigma psicanalítico 
tradicional: as oficinas psicoterapêuticas de criação e as 
consultas terapêuticas individuais, familiares8 e coletivas9. Este 
trabalho, que se vem encaminhado com marcada vitalidade10, é 
um fortíssimo argumento para que agrupemos os diferentes 
projetos de mestrado, doutorado, pós-doutorado e iniciação 
científica, desenvolvidos nos serviços de nosso Laboratório, sob 
um único projeto temático, voltado à pesquisa dos 
movimentos subjacentes à obtenção de efeitos 
psicoterapêuticos a partir do uso de enquadres 
diferenciados à luz da psicanálise winnicottiana. Trata-se, 
pois, de proposta de estudo da "eficácia psicoterapêutica11" 
decorrente do uso de enquadres psicanalíticos 
diferenciados.   

Por outro lado, dando continuidade no presente projeto ao 
núcleo inicial de nossas preocupações e indagações, vale dizer à 
psicopatologia como ciência dedicada ao estudo do sofrimento 
humano (Aiello-Vaisberg, 2001), encontramos um extraordinário 

                                            
7 Conforme publicação no Diário Oficial do Município de 28 de janeiro de 2003. Esta 

divulgação de nosso trabalho faz parte de um programa do nosso Laboratório que 
chamamos de Ser e Fazer na Instituição. 
8 Em nosso meio, Safra (1984) desenvolveu um método original de consultas terapêuticas 

familiares baseado na psicanálise winnicottiana, que consistia na elaboração de histórias, 

por parte do terapeuta com a colaboração dos pais e contadas por estes às crianças, como 

um meio de dar continência às ansiedades infantis. Posteriormente, orientamos uma tese de 

doutorado (Borges, 1998) onde utilizamos pela primeira vez o Procedimento Desenhos-
Estórias como modalidade interventiva em Consultas Terapêuticas Infantis. 
9 Como pudemos constatar, examinando retroativamente nossa trajetória anterior a partir 

da visão winnicottiana que temos desenvolvido atualmente, nossas pesquisas 

psicanaliticamente fundamentadas acerca das representações sociais podem ser 

consideradas uma modalidade de consultas terapêuticas coletivas.  
10 Dentre os trabalhos acadêmicos já defendidos, citamos a tese de doutorado de Silva 

(2000) e as dissertações de mestrado de Granato (2000), Sato (2001), Camps (2003), Micelli-

Baptista (2003) e Mencarelli (2003). 
11 Empregamos a expressão « eficácia terapêutica », malgrado as ressonâncias positivistas 

que podem advir desta expressão, com o objetivo de facilitar nosso intercâmbio com o 

Laboratoire de Changement Social. Gostaríamos, entretanto, de enfatizar que, a nosso ver, 
tal expressão deve ser entendida à luz da Psicanálise Winnicottiana, ou seja, consideramos 

« eficaz » a psicoterapia que propicia a ocorrência de experiências emocionais mutativas por 
meio da oferta de um ambiente suficientemente bom a ponto de romper com campos 

agônicos e possibilitar a expressão do gesto espontâneo. 
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eco no instigante trabalho acerca da Psicologia Social Clínica 
desenvolvido por Jacqueline Barus-Michel e colaboradores, no 
Laboratoire de Changement Social, da Université Paris 7 (Barus-
Michel, 1981, 1991, 2001; Barus-Michel & all, 1996; Barus-
Michel & Giust-Desprairies, 2000) Trata-se de um referencial que 
guarda profundas afinidades com o modo como temos 
pesquisado, estabelecendo uma articulação bastante consistente 
entre a psicanálise, a sociologia e o pensamento fenomenológico12. 
Por outro lado, ao adotar pontos de vista em relação à psicanálise 
que não coincidem, ponto por ponto, com o desenvolvimento que 
temos realizado ao articular os pensamentos de Bleger e 
Winnicott, a Psicologia Social Clínica francesa contrasta com 
nosso trabalho na medida certa para permitir uma interlocução 
que tem se mostrado fecunda e produtiva acerca da pesquisa de 
enquadres clínicos diferenciados destinados a cuidar do 
sofrimento que atualmente se apresenta como demanda 
emergente à clínica psicanalítica contemporânea. 

Vale comentar que este intercâmbio franco-brasileiro tem se 
concretizado desde o ano de 2000 quando a Profa. Jacqueline 
participou do I Simpósio de Práticas Psicológicas em Instituições 
realizado no IPUSP e por nós organizado. Em 2001, uma de nós, 
Tânia Maria José Aiello Vaisberg, viajou para a França como 
professora convidada para ministrar na Université Paris-Nanterre, 
um curso sobre “L’usage des Enquadres Differenciés et des 
Procédés Apresentatives-Expressives dans la Clinique 
Winnicotttienne”13. Recentemente, em março de 2003, contamos 

com a presença da Profa. Jacqueline, que participou do encontro 
científico Trajetos do Sofrimento no Mundo Contemporâneo: 

ruptura, continuidade e busca de sentido”, promovido por Ser e 
Fazer: Laboratório de Saúde Mental e Psicologia Clínica Social, 

ocasião em que proferiu as seguintes palestras: “O Sofrimento: 

                                            
12 Como se verá adiante, temos buscado uma leitura da obra winnicottiana 

fenomenologicamente informada. Sabemos que os desenvolvimentos blegerianos, que nos 

tem servido de guia fundamental, são fruto da estrita observância das idéias de Georges 

Politzer presentes nos dois volumes de sua obra sui-generis “Crítica dos Fundamentos da 
Psicologia,” (1928) na qual é possível visualizar, de acordo com Bento Prado Jr (1991), um 

claro “estilo fenomenológico” que teria influenciado autores tais como Satre e Merleau-

Ponty. Em nosso Laboratório também temos nos beneficiado das contribuições filosóficas à 

abordagem fenomenológica de um produtivo autor italiano, Umberto Galimberti. 
13. Neste mesmo ano, com o intuito de divulgar internacionalmente nosso trabalho clínico 

em Oficinas Psicoterapêuticas, foi apresentado um seminário intitulado “Arteterapia nella 
Clinica Winnicottiana” durante o III Congresso Europeo di Psicopatologia del Bambino e 

dell’Adolescente, promovido pela Universitá degli Studi di Bologna – Itália de autoria de uma 

de nós, Tânia Maria José Aiello Vaisberg.  
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colapso identitário e desconstrução do sentido” e “A Eficácia das 
Práticas Terapêuticas: Ciência e Crença”, bem como esteve 
disponível para interlocução clínica e teórica com docentes-
pesquisadores do Instituto de Psicologia da USP e profissionais 
interessados na promoção da Saúde Mental.  

 
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 
A clínica alvo desta pesquisa é a que praticamos nos 

serviços oferecidos à comunidade por Ser e Fazer: Laboratório de 

Saúde Mental e Psicologia Clínica Social do Departamento de 
Psicologia Clínica do Instituto de Psicologia da Universidade de 
São Paulo, bem como aquela em vias de implantação em 
Unidades Básicas de Saúde da Secretaria de Saúde da Prefeitura 
do Município de São Paulo. 

Os parâmetros fundamentais que definem qualquer 
atividade psicoterapêutica são os objetivos terapêuticos 
pretendidos e o modo como se faz a intervenção terapêutica. 

Assim sendo, caracterizaremos nossos serviços abordando-os a 
partir dos itens acima citados e, uma vez que a visibilidade lúdica 
é maximizada em nossos atendimentos, discutiremos também o 
uso de mediações. Será ainda indispensável fundamentar nossa 

pretensão de trabalhar, preferencialmente, em enquadres 
grupais. 

Com relação aos objetivos terapêuticos, os enquadres 
diferenciados dos atendimentos realizados em nossos serviços 
visam a promoção de um ambiente capaz de favorecer a 
ocorrência de experiências emocionais mutativas, ou seja, de 
transformações que têm lugar num plano propriamente 
existencial14. Assim sendo, contrapõem-se àquelas clínicas 
psicanalíticas que visam mudanças em registro mental, 
discursivo ou simbólico, trabalhando em termos de auto- 
representação e representação do mundo, segundo um 
pressuposto que valoriza o “saber de si”15.  As intervenções 
terapêuticas são realizadas de modo não-interpretativo. Fica, 

                                            
14 O que, naturalmente, não exclui a remissão sintomática. Assinalamos, entretanto, que o 

sintoma, em psicanálise, é visto sempre como portador de um sentido, o qual só pode ser 

compreendido tendo-se em vista os acontecimentos da vida pessoal e que, deste ponto de 

vista, nunca é apenas algo a ser meramente suprimido. 
15 É justo acrescentar que tampouco o trabalho em registro representacional deixa de 
contribuir para remissão sintomática. No entanto, este tipo de tratamento privilegia o plano 

do pensamento, em detrimento do campo do sentir, sendo, a nosso ver, insuficiente e 

inadequado para dar conta de vivências agônicas.  
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pois, claro, que estas não têm como meta o deciframento, pelo 
terapeuta, de sentidos ocultos no discurso ou em qualquer outra 
forma de expressão do paciente, nem visam a ruptura do campo 
dos pressupostos lógico-emocionais que estruturam a relação 
terapêutica, como nos ensina Herrmann (1979), ao adotar o 
sofrimento neurótico como matriz clínica de todo trabalho 
psicanalítico.  Diversamente, as intervenções utilizadas pelos 
psicoterapeutas de nossos serviços almejam oferecer uma 
sustentação emocional capaz de garantir a expressão do 
paciente como ser humano criador, na medida em que 
buscam garantir a manutenção do sentido de continuidade 
de ser, evitando a queda em agonias impensáveis (Winnicott, 

1963, 1968)16. Enquanto o terapeuta sustenta a relação, 
contando com uma apropriação prévia e pessoal acerca da teoria 
do desenvolvimento humano17, o paciente pode fazer o trabalho 
criativo ligado ao existir como singularidade que faz a própria 
vida como percurso histórico-vincular. O fazer do psicoterapeuta 
tem sempre o objetivo de favorecer o movimento e a gestualidade 
do paciente, permitindo que o paciente se mantenha em marcha 
no trabalho de busca de formas de ser autêntico nas 
circunstâncias reais de sua vida18.   

Concebidos a partir da teorização winnicottiana, nossos 
serviços consideram toda psicoterapia como forma especializada 
de brincar19 dotada de potencial mutativo. Winnicott usou, como 

                                            
16 Se houver interesse em manter e aprofundar um diálogo com a teoria dos campos de 

Fábio Herrmann, poder-se-á dizer que no enquadre diferenciado que se tem como objetivo 

examinar, pretende-se alcançar uma “ruptura do campo das agonias impensáveis”, 
enquanto a relação terapêutica é sustentada em termos de manejo de setting. 
17 Esta apropriação prévia e pessoal se faz por meio do estudo da teoria do desenvolvimento 

humano de Winnicott, autor que adota um estilo de comunicação capaz de convidar o 

clínico experiente a uma leitura criativa e articulada ao seu trabalho cotidiano.  
18 Como se trabalha a partir de uma inspiração winnicottiana, a manutenção do movimento 

é fundamental, uma vez que a psicoterapia é pensada como forma especializada de brincar, 

atividade humana que ocupa espaço e tempo e que requer a presença real ou virtual de um 
outro ser humano significativo. 
19 Se mesmo a psicanálise padrão, concebida para tratamento individual do paciente 

neurótico, pela via da associação de idéias e da interpretação, deve ser considerada como 

forma sofisticada de brincar, nas consultas terapêuticas, e em nossas oficinas, a dimensão 

lúdica fica maximamente visível. Inspirando-nos nesta prática, idealizamos nossos serviços 
de modo a deixar absolutamente evidente a disponibilidade para um brincar, não apenas 

através de rabiscos, mas também de várias formas de atividades mediadoras expressivas, 

tais como a confecção de produções com papel artesanal, a confecção de arranjos florais, a 

confecção de velas ornamentais, o teatro da espontaneidade, o uso do tricô e de fantoches. 

O fato é que a introdução destas mediações facilita a instalação de um campo inter-humano 

de feição lúdica que nos tem permitido incluir, numa mesma sessão, pacientes com variados 
graus de comprometimento emocional, alguns dos quais padecem em virtude da presença 

de questões existenciais profundas e desagregadoras (Aiello-Vaisberg e Borges, 1992), 

ligadas ou não a outras problemáticas orgânicas ou psicossociais. 
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mediadores, o jogo do rabisco e desenhos, introduzindo uma 
forma absolutamente pessoal e fecunda de favorecer a 

presentificação, no setting, das questões biográficas mais 
diretamente relacionadas ao sofrimento que motivou a busca de 
ajuda profissional.  A partir destas mediações, criava condições 
para a instauração de um espaço propício à abordagem de 
experiências oníricas, de modo a chegar rapidamente aos 
aspectos nucleares da problemática de cada paciente. Esta 
chegada era feita de tal modo a dispensar, em grande número de 
casos, a interpretação20, uma vez que o próprio paciente podia se 
surpreender21 com o aparecimento de aspectos dissociados de 
sua personalidade. Nossos atendimentos correspondem a uma 
tentativa de usar criativamente o paradigma destas consultas 
terapêuticas, idéia que examinaremos detidamente por ocasião da 
realização deste projeto temático. 

Numa enunciação precisa, é possível dizer que estes 
serviços, que trabalham com enquadres psicanalíticos 
diferenciados, correspondem a uma transferência de 
conhecimentos originalmente obtidos no tratamento psicanalítico 
individual, o que, evidentemente, vai requerer toda uma 
discussão epistemológica. No momento, parece suficiente 
reconhecer que o essencial da contribuição da psicanálise 
consiste no seu método, e não numa coleção de diferentes 
técnicas, assunção esta que descortina a possibilidade da 
transposição metodológica para além do dispositivo de 
atendimento padrão (Herrmann, 1979). Assim, é importante 
sublinhar que os enquadres diferenciados que propomos 
correspondem a settings alternativos nos quais o método 
psicanalítico pode se concretizar com rigor e fidelidade.  

Contemporaneamente, estamos bastante conscientes do fato 
de que toda teorização psicanalítica, que atingiu certa 
complexidade, é aberta, vale dizer, passível de ser apreendida a 
partir de diferentes pontos de vista. Isto não quer dizer, 
evidentemente, que toda e qualquer leitura seja válida. Existem 
leituras equivocadas, pontilhadas de desacertos mais ou menos 
grosseiros. Mas existe a possibilidade de mais de um tipo de 

                                            
20 As eventuais interpretações realizadas por Winnicott via de regra aconteciam para 

sublinhar aspectos dissociados que o próprio paciente já estava preparado para encontrar 

por si mesmo. 
21 Trata-se sempre de surpresa, no sentido positivo do termo, e não de susto, surpresa 
disruptiva, porque nesta clínica são respeitadas as condições momentâneas do paciente no 

sentido de não ser jamais forçado a se submeter a interpretações contra as quais seria 

preciso resistir, no sentido freudiano do termo, para se defender de angústias importantes. 
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leitura rigorosa, fundamentada e capaz de manter em marcha o 
processo de construção do conhecimento. No que se refere 
especificamente a Winnicott, existe ainda o convite que seu 
próprio estilo de pensar faz ao estudioso, que é psicanalista 
praticante, no sentido de estímulo a um apropriar-se pessoal, em 
termos de usá-la como algo que foi criado/encontrado 
(Roussillon, 1999)22. Então, em sintonia com tais idéias, 
passamos a expor pontos de vista que temos podido desenvolver a 
partir de uma prática clínica variada23 e de uma leitura 
fenomenologicamente informada da obra winnicottiana.  

Nosso ponto de partida é a estrita observância do método 
psicanalítico, um tipo específico de método clínico, fundamentado 
basicamente na idéia de que toda manifestação humana está 
dotada de sentido e faz, portanto, parte do acontecer humano. A 
base do método é, portanto, uma ética que, se tomamos por 
empréstimo termos levinasianos, pode ser definida como aquela 
que leva em conta o humanismo do outro homem (Lévinas, 1993). 
Trata-se de uma ética que reconhece não importar quão sublime 
ou monstruosa, tão cruel ou santa, tão comum ou bizarra seja 
uma manifestação humana, terá sempre condições de ser 
compreendida em termos de seu significado humano. Deste 
modo, será uma visão que jamais poderá sustentar nenhum tipo 
de exclusão, concreta ou simbólica, de indivíduos e grupos 
humanos.  

Entendendo, pois, que existe mais de um modo de 
apropriação do método psicanalítico, temo-nos permitido usá-lo, 
na específica acepção que o termo “uso” assume no pensamento 
winnicottiano, desde uma perspectiva que, mais do que 
epistemologicamente fundada, é a de uma ética pessoalmente 
cultivada. Nesta linha, buscamos não confundir a crença 
assumida de que toda conduta tem sentido com uma apressada 
tradução clínica que nos levaria a fazer da interpretação, 
enquanto procedimento “técnico”, a “ferramenta” clínica por 
excelência. Então, apoiando-nos na rigorosa distinção entre 

                                            
22 Roussillon (1999) afirma que a própria leitura de Winnicott “cura” o leitor, permitindo que 

cada psicanalista possa fazer uma apropriação pessoal do seu texto, estimulando o 

desenvolvimento de leituras variadas desta obra, incitando-nos a apresentar um modo 

particular de apropriação que fazemos conjugando a leitura com nossa prática. 
23 Esta prática clínica variada se constitui como uso de enquadres diferenciados, individuais 

e grupais, para atendimento de sujeitos individuais e coletivos, com ou sem oferta de 
materialidade mediadora, cobrindo um espectro que vai desde uma única consulta 

terapêutica até trabalhos psicoprofiláticos ou psicoterapêuticos de duração não 

determinada.  
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método e técnica, proposta por Herrmann (1979), sustentamos o 
método sem atribuir ao psicanalista a função de decifrador destes 
sentidos, nem de propiciador de uma experiência capaz de colocar 
o próprio paciente diante da montagem, habitualmente invisível, 
segundo a qual se estruturaria seu pensar e seu sentir24. A partir 
desta posição, contudo, considero fundamental certo tipo de 
intervenção que só se torna possível quando o clínico pode 
garantir sua presença25 no encontro inter-humano, condição 
essencial para a ocorrência de experiências mutativas do viver.  

Um modo mais claro de introduzir a proposta de uma clínica 
psicanalítica que dispensa intervenções interpretativas requer, a 
nosso ver, uma breve recordação daquilo que é normalmente 
praticado e conhecido como interpretação, em suas variantes 
mais conhecidas, vale dizer, desde a enunciação de sentenças 
interpretativas, que tem caráter eminentemente explicativo, até 
verbalizações e atos que buscam efeitos de insight via 
desestabilização de estratégias de defesa emocional e de sistemas 
de crenças não conscientes. Geralmente as interpretações 
ocorrem segundo duas modalidades estilísticas, a "explicativa" e a 
"provocativa". Ambas cabem quando o objetivo clínico é a 
apreensão do inconsciente recalcado. Não há quem não 

reconheça, hoje26, a humana possibilidade de deixar de saber algo 
que um dia soubemos sobre nós próprios e que nos causou dor e 
embaraço. Tal fenômeno foi conceituado, à luz da metapsicologia, 
como produto de uma operação que se desenrolaria no interior do 
aparelho psíquico, denominada recalcamento. O que hoje 
questionamos, à luz do pensamento de Politzer (1928) e Bleger 
(1958; 1963), não é a existência do fenômeno, mas a explicação 
mecanicista e objetivante conhecida como metapsicologia que, 
diga-se de passagem, pouca serventia tem para a prática clínica.  

A clínica psicanalítica que se alicerça sobre a interpretação 
tem como referência a noção de estrutura de personalidade 
preconizada por Freud (1924) e sistematizada por autores 
contemporâneos tais como Bergeret (1974) e como matriz o 

                                            
24 Deixar o paciente diante da constatação de que seu pensar e seu sentir se estruturam 

segundo certa lógica emocional é o objetivo terapêutico da teoria dos campos de Herrmann 

(1979), alcançado mediante a operação denominada ruptura de campo. 
25 Trata-se, é importante repetir, da presença de alguém pronto a estabelecer uma 

comunicação emocional significativa com o paciente, tanto por apropriação pessoal da teoria 

do desenvolvimento emocional humano, que sempre acontece de modo histórico e vincular 
único, como por estar disponível pessoalmente para este encontro. 
26 Este conhecimento é condicionado histórica e culturalmente à difusão do próprio 

pensamento psicanalítico. 
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sofrimento neurótico. Muitos clínicos se atêm persistentemente a 
esta forma de fazer clínica, seja atendendo qualquer paciente 
como se fosse um neurótico, seja encaminhando-os para o 
psiquiatra ou para psicoterapias não-psicanalíticas. 
Evidentemente, quando pacientes são assim encaminhados, 
perde a psicanálise oportunidade de desenvolver plenamente sua 
vocação transformadora do viver, sem contar que o uso 
indiscriminado do dispositivo de tratamento do neurótico pode 
tornar o atendimento não apenas inócuo, o que já seria grave, 
mas até prejudicial (Winnicott, 1955, 1962; Bergeret, 1974). 

Ora, a clínica psicanalítica, na medida em que acolheu 
padecimentos diversos da neurose, teve oportunidade de 
pesquisar e conhecer outras formas de sofrimento humano. 
Alguns autores, como D. W. Winnicott, chegaram a dedicar a 
maior parte de seu esforço na busca de esclarecimentos e na 
dispensa de cuidados para com sofrimentos agônicos, o que o 
levou ao estudo detalhado dos delicados movimentos por meio 

dos quais o ser humano começa a existir desde seu próprio ponto 
de vista, constituindo-se como um “si-mesmo”, que é vivido como 
real. Estamos, aí, diante de uma clínica que, tendo como 
referencial não mais a estruturação da personalidade, entendida 
basicamente como organização defensiva contra a angústia, e, 
portanto, como matriz não mais a neurose, mas sofrimentos tais 
como a desagregação, despersonalização e a desrealização, vai-se 
afirmar como radicalmente diversa. Nela se pode lidar com aquilo 
que aconteceu ao indivíduo quando não estava capacitado a 
articular simbolicamente sua experiência emocional. O 
reconhecimento da importância psicopatológica do que acontece 

ao ser humano em situações nas quais ele não está 
suficientemente integrado para que possa existir desde o seu 
próprio ponto de vista, vale dizer, quando não se percebe 
constituído como indivíduo capaz de viver uma experiência 
pessoal, é, a nosso ver, fundamental. Provavelmente muitas 
formas de sofrimento, ligadas ao temor do enlouquecimento, ao 
pânico, a certas formas de “fobia” e a sentimentos de futilidade, 
têm seu ponto de origem em eventos acontecidos que, pela sua 
irrupção violenta, não puderam ser vivenciados. Não há, nestas 
situações, o que lembrar, porque não se contava naquele 
momento com a presença de uma pessoa, constituída como tal, 
desde seu próprio ponto de vista, capaz de vivenciar e memorizar 
a própria experiência a partir de articulação simbólica. Estes 
eventos repercutem, assim, como falhas e intrusões ambientais 
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que jamais poderiam ser rememoradas, mas que podem se 
atualizar na transferência.  

De acordo com alguns autores, que se apoiam no 
pensamento winnicottiano, mas, a nosso ver, não reconhecem a 
sua radicalidade, o importante, nestes casos, seria interpretar 
incluindo o ambiente, uma vez que não se trataria de recuperar 
fantasias inconscientes, enquanto produções intrapsíquicas, mas 
de resgatar acontecimentos inter-humanos que interromperam a 
continuidade de ser do bebê (Roussilon, 1999). Deste modo, a 
interpretação seria transferencial não porque o analista seria 
vivenciado como objeto primário interno, mas exatamente porque 
o analista estaria se prestando, como deve fazê-lo quando a 
regressão atinge determinada profundidade numa análise, a ser o 
ambiente precoce daquele paciente. Temos aí, assim, uma clínica 
winnicottiana não exclusivamente interpretativa, uma vez que 

haverá necessidade de incluir o manejo do setting como 
preparação para a ocorrência da regressão, terreno sobre o qual 
se poderão realizar interpretações e construções que trarão ao 

paciente um saber sobre si 27. Ao invés de relembrar o que já foi 
sabido e depois esquecido, como acontece no caso do 
inconsciente recalcado, tratar-se-ia, neste caso, de resgatar, por 
meio de construções, uma pré-história do indivíduo, que inclui a 
falha ambiental primitiva. Depois disso, uma análise padrão teria 
lugar.  Assim, é importante salientar que, nesta linha, o acontecer 
da experiência inter-humana, na situação analítica, não é 
valorizado por si mesmo, mas como meio que pode permitir uma 
aprendizagem. Torna-se, a nosso ver, o que pode ser 
rigorosamente considerado como um método pedagógico, pois a 
interpretação, seja qual for o seu estilo, seja ou não antecedida 
por um período preparatório, tem sempre o valor de ensinamento, 
no sentido de se apresentar como tentativa de constituição de um 
saber sobre si. 

Pode haver valor na capacidade humana de aprender sobre 
si. Aliás, recuperar o que deixei de saber sobre mim e que pode 
reaparecer e assombrar minha vida e meus relacionamentos pode 
ter, em muitos casos, efeito enriquecedor e liberar o paciente de  
sofrimento importante. A clínica contemporânea, contudo, vem 

                                            
27 Evidentemente, é possível encontrar, ao longo dos escritos de Winnicott, incontáveis 

evidências que sustentam este modo de fazer a clínica winnicottiana. Tais evidências, que 

decorrem basicamente do fato de sua obra ter sido construída paulatinamente como 
resposta à sua clínica cotidiana e não em função de uma postura crítica à teorização 

freudiana, devem, contudo, a nosso ver, ser radicalmente reconsideradas pelos pós-

winnicottianos. 
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apresentando crescentemente outro tipo de demanda, que se liga 
a angústias profundas presentes em todos os seres humanos e 
que se expressam como queixas relativas à falta de sentido da 
vida, aos sentimentos de futilidade da existência, às depressões, 
ao pânico, à violência e a drogadição. São sofrimentos que 
comprometem basicamente a qualidade do viver e do sentir e que 
requerem uma clínica capaz de lidar com aspectos que nunca 
foram sabidos e depois esquecidos, de lidar com situações ligadas 
a falhas ambientais, que ocorreram quando não estava 
constituída uma presença pessoal para experienciar e simbolizar 
acontecimentos que comprometeram a continuidade de ser e o 
desenvolvimento emocional. O quadro atual nos leva a propor a 
prática de uma clínica psicanalítica não-interpretativa. 

A nosso ver, os efeitos psicoterapêuticos não derivam do 
incremento da capacidade de simbolizar que coloca algo sob 
"controle onipotente do ego" ou facilita articulação simbólica de 
aspectos do self. Se abandonarmos uma concepção cindida do ser 
humano, inaugurada no seio do pensamento ocidental por Platão 
(Galimbert, 1999), percebermos que a mutação não é alcançada 
por meio de uma operação psíquica que se alimentaria do "saber 
de si", do "insight", mas que se produz, antes, em função da 

experiência do encontro inter-humano e que se fará naturalmente 
acompanhar pela articulação simbólica. Não sendo o homem uma 
justaposição de corpo e alma, mas indivíduo, não há porque 
pensar que algo deve primeiramente se produzir em sua mente 
para, a seguir, expressar-se em outras áreas de seu viver. Se o 
homem é indivíduo, seu acontecer é sempre e inevitavelmente 
unitário, ainda que se expresse nas diferentes áreas fenomênicas 
do simbólico, do corporal e da atuação no mundo externo (Bleger, 
1963). 

Acreditamos que situações articuladas a partir da 
experiência de agonias impensáveis tornam aquelas intervenções 
interpretativas de tipo construtivo, que visam propiciar 
articulações simbólicas, absolutamente desnecessárias. Seu 
caráter pedagógico é, aqui, inútil e irrelevante. O que 
verdadeiramente funda a experiência mutativa, numa clínica cuja 
matriz são os sentimentos de despersonalização, desrealização e 
desintegração é o encontro, o acontecer inter-humano28. Aquilo 
que, para alguns, consiste apenas no “preparo”, certamente 

                                            
28 É fundamental não confundir a experiência mutativa na clínica winnicottiana com a idéia 

de experiência emocional corretiva de Franz Alexander, esta última, sim, totalmente 

comprometida com um ideal pedagógico e com uma visão adaptativa da saúde mental. 
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árduo, de um terreno inter-humano sobre o qual o acontecido 
não experenciado pode ser reconstruído29, é bem mais do que 
isto. O encontro genuíno, a disponibilidade devotada do 
psicanalista, que conhece, por apropriação pessoal, o trajeto 
existencial a ser percorrido por todo ser humano rumo à 
apropriação de si, é o fundamento da mutação essencial e 
genuína. Transformam-se as condições relativas à possibilidade 
de se “sentir real” no encontro devotado, que permite ao paciente 
presentificar-se sem ser invadido, fazer o gesto espontâneo sem 
ser interrompido, doutrinado e submetido. Vale a pena repetir: a 
articulação simbólica acompanha naturalmente este processo, 
porque a conduta humana é unitária em essência, ainda que 
plural em termos de áreas de expressão (Bleger, 1963). Não é, 
contudo, a articulação simbólica condição causal de mudança, 
sendo realmente possível que algo seja simbolizado de modo 
absolutamente dissociado do ser e do sentir-se. 

Desde que, fazendo-se sensível à demanda contemporânea, 
a psicanálise passou a cuidar de sofrimentos relacionados a 
tormentos agônicos que impedem o gesto espontâneo e criativo, 
tornou-se absolutamente necessária a introdução da 
problemática da constituição do ser. Foi, assim, como 
psicanalista que se confrontou inúmeras vezes com sentimentos 
de futilidade, com medo de enlouquecimento, com pânico, com 
ameaças de aniquilação, com despersonalização e desrealização30, 

e não como filósofo de gabinete, que Winnicott veio a fornecer 
elementos a partir dos quais podemos pensar em transformações 
radicais na clínica, as quais suscitam a proposição de enquadres 
psicanalíticos diferenciados. Tais sofrimentos só podem ser 
compreendidos, para serem eventualmente tratados, como 
acontecer humano, desde uma perspectiva psicológica 
psicanalítica (Bleger, 1963), numa esfera que é pré-
representacional. De fato, a possibilidade ou impossibilidade de 
cada um se sentir ou não se sentir vivo e real não é, de modo 
algum, uma questão representacional. Cuidar do sofrimento, 

                                            
29 É importante frisar que, na clínica winnicottiana, a construção acontece como algo que é 

criado/encontrado pelo paciente e jamais como algo descoberto pelo psicanalista “experto”. 

Quando o psicanalista sagazmente verbaliza uma construção está, evidentemente, 

instaurando uma situação em que sua fala pode ser encontrada, mas não criada pelo 

paciente, de modo que se torna intrusiva e destituída de potencial mutativo. 
30 Anteriormente, pensava-se que a ameaça de aniquilação, a despersonalização e a 
desrealização eram exclusivas dos pacientes psicóticos. Sabemos hoje que estão na base de 

muitos outros quadros, desde a depressão ao pânico, passando pela violência e pelo uso 

abusivo de drogas, entre outros. 
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neste contexto, será promover mutação que já não é da ordem de 
um saber, mas de um sentir, de um sentir-se, que está 
primariamente ligado ao modo como, a partir do incipiente 

sentido de continuidade de ser, estabelecem-se o self e o mundo 
“not-me”, como acontescências essencialmente simultâneas. A 
indagação desta clínica é: como facilitarmos, se é que isto é 
possível, que alguém, que «sente » sua existência a partir de um 
ponto de vista exterior31, possa vir a transformar seu 

posicionamento existencial?  
É essencial lembrar que uma leitura radical, 

fenomenologicamente informada, do pensamento winnicottiano, 
exige a consideração de dimensões pré-representacionais32, que 
são da ordem do sentir. Isto acontece porque Winnicott, 
profundamente tocado pela clínica, volta seu pensamento para 
aquelas fases do desenvolvimento que antecedem a capacidade de 
simbolização. Entenderá, a partir de sua clínica com crianças e 
adultos severamente prejudicados, que a atividade representativa 
não existe por si só, mas resulta de um trabalho que só pode 
acontecer quando certas condições próprias e ambientais se 
combinam. Sendo produto de um percurso, a capacidade de 
simbolizar, por outro lado, é manifestação da unidade existencial 
humana e nunca algo a ser considerado de modo objetivado e 
abstraído.  

Não é, contudo, difícil, deduzir que o modelo de uma 
atividade representacional onipotente se funda sobre o estudo do 
sonho, fenômeno que pode favorecer o equívoco segundo o qual a 
capacidade representativa é auto-engendrada de modo 
completamente independente dos objetos do mundo e dos demais 
seres humanos.  Entretanto, se para Freud o sonho é o fenômeno 
que leva à criação de um setting onde tudo pode ser considerado 
como relato ou vivência onírica, algo bem diferente se passa na 
clínica winnicottiana que, em reposta ao sofrimento que é não se 
sentir vivo, real e íntegro, toma como fenômeno humano modelar 
não mais o sonhar, mas o brincar. A valorização do brincar em si 
é absolutamente harmônica com a proposta de exploração de 
zonas não representadas da psique, demonstrando claramente o 

                                            
31 Este ponto de vista exterior é ocupado tanto pelas outras pessoas, como pelo intelecto 

explorado em termos de um falso self cuidador. (Winnicott, 1960) 
32 Herrmann (1979), por exemplo, não deixa de considerar a importância desta dimensão 

quando cunha o conceito de “sentido de imanência”. Entretanto, como pratica uma 
psicanálise cuja matriz é a neurose e a paranóia, enquanto dois modos de estruturação 

defensiva da personalidade, deixa de desenvolver suficientemente, a nosso ver, este 

importante conceito. 
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quanto a capacidade humana de simbolização deve aos outros e 
aos objetos do mundo. Assim, no contexto da teorização 
winnicottiana, não se pode mais sustentar que a capacidade 
simbólica existe como algo análogo ao fenômeno físico da simples 
retenção de energia no interior de um aparelho psíquico. A visão 
winnicottiana do processo simbólico é bastante mais complexa.  

Autores como Roussillon (1999) enfatizam que a teoria de 
simbolização de Winnicott supõe a existência de uma distância 
entre a experiência e sua simbolização, introduzindo, deste modo, 
o tempo de uma simbolização primária da experiência. Falhas 
neste processo de simbolização primária resultariam num tipo 
específico de sofrimento humano. Haveria, portanto, uma 
diferenciação entre a capacidade de simbolização que pode ser 
observada quando acontece perda do objeto, quando este se torna 
ausente, de outra, anterior, que é justamente aquela que  permite 
a vivência de perda quando um objeto se ausenta. Ou seja, 
existiria uma capacidade simbólica primária, que depende do 
ambiente e da presença do objeto, ali no momento e local exatos, 
da possibilidade segunda de simbolizar o que está ausente. É 
interessante notar que o primeiro modo de simbolização tem sua 
origem no brincar, atividade inter-humana na qual o incipiente 
sentido de continuidade de ser, que é o bebê, se encontra com a 
sensorialidade do mundo. Entretanto, parece-nos fundamental 
destacar que considerar a simbolização como uma capacidade 
humana constituída no contato com os outros e com o mundo é 
uma idéia que se contrapõe radicalmente a noções 
metapsicológicas abstratas, que remetem a simbolização à uma 
psique dissociada e onipotente. 

A psicanálise, que surgiu em momento histórico no qual a 
sociedade ocidental começava a valorizar a humanidade da 
criança, desde o início enfatizou as experiências infantis como 
determinantes importantes da neurose do adulto (Freud, 1916). 
Quando a própria criança passou a receber atenção psicanalítica, 
a primeira questão enfrentada foi a da incapacidade infantil de 
observação do procedimento da livre associação verbal. A solução 
encontrada foi substituir a capacidade associativa do adulto pela 
capacidade infantil de brincar, por meio do qual se expressariam 
fantasias, angústias e defesas passíveis de terem seu significado 
oculto decodificado em conexão com o comportamento total da 
criança durante a sessão. Os processos psicoterapêuticos para 
adultos ou crianças passaram a ser compreendidos segundo os 
mesmos princípios, vale dizer, considerando-se que a partir da 
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livre expressão subjetiva, efeitos mutativos seriam obtidos 
quando o psicoterapeuta, decifrando o significado inconsciente, 
proporcionava "insight", vale dizer, um aumento de "saber sobre 
si mesmo" ao paciente. 

Entretanto, a própria introdução do brincar, que passou 
também a ser usada no atendimento de adultos com dificuldades 
de comunicação, bem como a valorização do acontecer clínico em 
termos que ultrapassam o que é dito para incluir a experiência 
emocional do encontro, conduziram à percepção de que os efeitos 
mutativos não eram explicáveis pelo aumento do 
autoconhecimento. Conseqüentemente, passaram a ser 
valorizadas estratégias clinicas que privilegiam o brincar em si 
mesmo e chegam, inclusive, a conceber a própria psicanálise 
verbal como um jogo sofisticado (Winnicott, 1971a). É nesta 
linhagem de pensamento que inscrevemos o estudo clínico do uso 
de enquadres diferenciados, nos quais a dimensão lúdica é 
tornada maximamente visível pela apresentação33 de 
materialidades mediadoras com potencial autoexpressivo. 

Ao propormos enquadres diferenciados preferencialmente 
grupais, temos em vista a busca de práticas clínicas que possam 
ser implantadas, com qualidade e rigor, em equipamentos de 
saúde mental pública. Tradicionalmente, distinguem-se três tipos 
de atendimentos grupais (Greenberg, Langer e Rodrigué, 1957): a) 
atendimentos não-interpretativos que fazem uso de emoções 
grupais para modificar comportamentos, como os Alcoólatras 
Anônimos; b) psicoterapias em grupo, nas quais indivíduos são 
interpretados diante do grupo, que se também se beneficiaria 
identificatoriamente;  c) psicoterapias interpretativas de grupo, 
nas quais o grupo é interpretado como uma entidade unitária. 
Nossos enquadres grupais se constituem como uma outra 
possibilidade, que se fundamenta na articulação do pensamento 
blegeriano com a psicanálise winnicottiana (Aiello-Vaisberg, 
2002). 

No que diz respeito às consultas terapêuticas coletivas, 
certamente definimos que é o grupo, enquanto entidade, o alvo do 
cuidado clínico. Isso acontece quando atendemos, seja em 
situação de crise ou psicoprofilaticamente, equipes de 
enfermeiros, equipes multiprofissionais, professores de uma 

                                            
33 O conceito de apresentação de objeto é minuciosamente estudado por Winnicott em 
diversas obras e tem importância fundamental para o entendimento do complexo processo 

pelo qual a individualidade se constitui e se relaciona com o mundo "não-eu",  fenômeno 

intimamente ligado à questão do enlouquecimento e da psicose.  
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escola, enfim, grupos nos quais a inserção individual se faz em 
função de uma pertinência ao grupo anterior ao encontro clínico. 
Por outro lado, também entendemos que praticamos uma 
modalidade de psicoterapia em grupo quando o objeto de nossa 
atenção são os indivíduos. Entretanto, em virtude de utilizarmos 
materialidades mediadoras autoexpressivas, e por não fazemos 
uso da interpretação decodificadora que visa provisão de 
"insight", não colocamos os pacientes em constrangedoras 
situações de terem sua intimidade comentada pelo psicoterapeuta 
diante dos demais. A psicoterapia transcorre em grupo, sempre 

que possível, porque esta é a "situação natural" em que transcorre 
a vida humana, que é coexistência, a qual, inclusive, ajuda a 
promover a sustentação emocional e facilita o relaxamento 
necessário à auto-expressão criativa. Por outro lado, as 
psicoterapias individuais também são formas de encontro, muitas 
vezes clinicamente necessárias, que se fazem em campo 
interhumano povoado por vínculos emocionalmente significativos.   

Além disso, o acontecer grupal que temos sustentado coloca 
cada um não apenas diante de outros seres humanos, mas 
também diante de alguma "amostra" do mundo material: flores, 
papel, linhas, panos, vestimentas, fantoches, parafina, fotos, etc.. 

Trazemos para o setting clínico, enquanto espaço intermediário, 
uma amostra selecionada da realidade humana, tendo como 
objetivo fundamental proporcionar condições para a emergência 
de uma gestualidade espontânea criativa, resgate de potencial a 
partir do qual os problemas da vida poderão ser vividos como 
situações a serem encaminhadas e solucionadas e não como 
ameaças de irrupção de agonias impensáveis.  O terapeuta, a 
presença concreta dos demais, a existência do grupo, a 
materialidade disponível, tudo isso serve de base, naquele 
enquadre, para a vivência de sustentação que libera o "ser e o 
fazer" humanos. Lembremos aqui que o fundamento de toda 
sustentação não é a atividade representacional em si mesma, mas 
a coexistência humana. Aliás, a capacidade de pensar pode 
precariamente tamponar as agonias e angústias prementes34 
apenas porque originalmente pensar é troca que já pressupõe 
virtualmente a existência de um outro. 

                                            
34 Aqui devemos relembrar os conceitos winnicottianos de falso-self e dissociação mente-

corpo que acontecem sempre em função de uma falha ambiental na sustentação emocional 

do bebê (Winnicott, 1949b). 
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OBJETIVO 
 

Nosso objetivo, em termos de pesquisa clínica, é o estudo 

aprofundado e detalhado das condições clínicas e dos processos 
subjacentes à obtenção de efeitos psicoterapêuticos derivados do 
uso de enquadres psicanalíticos diferenciados, por meio dos quais 
o sofrimento humano pode ser aliviado, de modo a favorecer 
experiências mutativas. Pode-se, assim, afirmar, que se trata de 
um estudo sobre eficácia ou potencialidade terapêutica da clínica 
inovadora, teoricamente fundamentada na psicanálise 
winnicottiana e nos pressupostos blegerianos, que temos 
praticado nos serviços clínicos do Laboratório de Saúde Mental e 
Psicologia Clínica Social. 

Os enquadres psicanalíticos diferenciados que propomos 
baseiam-se na observância rigorosa do método psicanalíltico e se 
caracterizam:  

- pela disponibilização de materialidades expressivas, 

que são usadas como mediação na comunicação emocional, 
condição facititadora da presentificação do « si mesmo » do 

paciente, ou seja, da expressão de seu gesto espontâneo. 
- pelo uso de um tipo específico de intervenção terapêutica, 

de tipo não-interpretativo, conhecida como holding ou  manejo 
do setting, que visa sustentação emocional responsável pela 

ruptura de campos agônicos, favorecendo, deste modo, a 
ocorrência de experiências mutativas.   

- pelo fato de se realizarem enquanto psicoterapia 
psicanalítica não-interpretativa em grupo, sempre que 

possível35 
Ressaltamos, mais uma vez, que consideramos bem 

sucedida a terapêutica que busca uma « reapropriação de si » por 
meio do restabelecimento de um sentido existencial que retira o 
homem da passividade do sofrimento, ao mesmo tempo que o 
reinsere num contexto de ação sobre o mundo (Machado e Aiello-
Vaisberg, 2003). Vale lembrar que Barus-Michel (2001), em 
importante artigo escrito no Bulletin de Psychologie, dedica-se 
especificamente à questão do restabelecimento de sentido como 
condição primordial para garantir a eficácia das práticas 
terapêuticas. 

                                            
35 Não é possível excluir completamente atendimentos individuais, em função de eventuais 

situações clínicas. 
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Finalmente, destacamos que estamos profundamente 
motivadas a, mediante estabelecimento científico da 
potencialidade mutativa dos enquadres propostos, difundir nosso 
trabalho entre os psicólogos trabalhadores de Saúde Mental, 
promovendo cursos de atualização e eventos para a promoção de 
intercâmbio entre pesquisadores e profissionais de saúde mental. 
Já está em funcionamento um programa do nosso Laboratório, 

que denominamos Ser e Fazer na Instituição, destinado a realizar 

intervenções psicoterapêuticas nas instituições que solicitam 
nossos serviços. Desta forma, o objetivo último deste projeto de 
pesquisa é formar multiplicadores do nosso trabalho clínico e 
despertar o interesse de pesquisadores nacionais e internacionais 
para o nosso modo essencialmente inclusivo de encarar os 
cuidados para com o sofrimento humano no contexto de uma 
clínica-social, ou seja, pautada na ética e na solidariedade.   

 

SUBPROJETOS 
 

O presente projeto se constitui a partir de um conjunto de 
subprojetos de pesquisa que estão sendo desenvolvidos por 
nossos orientandos do Curso de Pós Graduação em Psicologia 
Clínica (mestrado e doutorado) e por bolsistas do Curso de 
Graduação, ambos oferecidos pelo Instituto de Psicologia da 
Universidade de São Paulo. 

Estes subprojetos envolvem o uso de enquadres 
psicanalíticos diferenciados, quais sejam, Oficinas 
Psicoterapêuticas de Criação e Consultas terapêuticas em âmbito 
individual, familiar e coletivo, para o que dispomos de serviços de 

atendimento vinculados à Ser e Fazer: Laboratório de Saúde Mental 

e Psicologia Clínica Social funcionando em instalações próprias 
no Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo desde 

1997. Além disso, temos um projeto especial, Ser e Fazer na 

Instituição, com a finalidade de realizarmos intervenções 
institucionais a pedido da instituição solicitante sempre a partir 
do uso de enquadres psicanalíticos diferenciados. 

Dentre as Oficinas Psicoterapêuticas em funcionamento no 
Instituto de Psicologia temos: Oficina Arte de Papel, Oficina de 
Arranjos Florais, Oficina de Costura, Oficina de Tricô, Oficina de 
Rabiscos e Outras Brincadeiras. Realizadas em instituições de 
ensino ou de saúde, temos Oficina de Teatro para Adolescentes, 
Oficina de Velas Artesanais para pacientes soropositivos e Oficina 
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de Arranjos Florais para pacientes com Esclerose Lateral 
Amiotrófica. Temos também realizado consultas terapêuticas 
individuais e familiares com pacientes que nos procuram no 
Instituto de Psicologia e, por intermédio de psicólogos 
colaboradores do Laboratório, expandimos nossa atuação para 
instituições de diversas naturezas, como, por exemplo, Varas de 
Família, onde o impasse emocional pela disputa da guarda de 
crianças se faz por vezes de modo absolutamente dramático.  

Gostaríamos de destacar, em especial, o atendimento 
diferenciado que temos oferecido a gestantes e puérperas por 

meio de consultas terapêuticas realizadas por Ser e Criar, serviço 
especialmente dedicado ao acompanhamento da maternidade, 
também associado ao Laboratório de Saúde Mental e Psicologia 
Clínica Social.  

 
ESTRATÉGIAS CLÍNICAS E ESTRATÉGIAS DE PESQUISA 

 
A pesquisa clínica, que realizamos em nossos serviços é uma 

atividade científica que se inscreve no bojo das ciências humanas. 
Caracteriza-se por abordar o fenômeno humano partindo da 
perspectiva psicológica e está, desde suas raízes, impedida de 
dissociar os processos de produção e aplicação do conhecimento. 
Uma vez que não se coloca como relação sujeito pensante que 
estuda objeto inerte, para originar um saber que, em momento 
posterior, será transformado em tecnologia a ser aplicada, mas 
como forma altamente sofisticada de estabelecimento de contato 
entre humanos com vistas à transformação da vida concreta, fica, 
desde o início, epistemológica e eticamente impedida de idealizar 
percurso estratégico-metodológico inspirado nas disciplinas que 
estudam o mundo natural. Entretanto, isso não significa que não 
se há de pautar pelo mais absoluto rigor científico, daquele rigor 

que tem origem exatamente na busca da verdade enquanto 
condição que alivia o sofrimento humano e melhora o viver do 
homem. 

No nosso entender, as estratégias clínicas consistem 
exatamente na realização de atendimentos segundo os enquadres 
diferenciados escolhidos, ou seja, oficinas psicoterapêuticas de 
criação e consultas terapêuticas individuais, familiares e 
coletivas. Tais atendimentos são psicanalíticos no plano 
metodológico, mas não interpretativos no plano da estratégia 
clínica, baseando-se num tipo específico de intervenção do 
psicoterapeuta, bastante bem fundamentada do ponto de vista 
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teórico, denominada holding ou sustentação. Trata-se de 
intervenção que visa atingir sofrimentos existenciais, os quais se 
manifestam em registros habitualmente conhecidos como 
psicóticos, mas que, desde o ponto de vista que adotamos, estão 
presentes em todos os seres humanos36. Além disso, incluem a 
disponibilização de materialidades mediadoras que permitem que 
os pacientes não fiquem restritos a expressões verbais. 

Por outro lado, há que adotar, com clareza e rigor, 

estratégias de pesquisa que permitam o exame rigoroso da 
eficácia psicoterapêutica das práticas em foco. Existe aqui um 
desafio epistemológico e ético ao qual queremos responder com  
aquela coerência que nos é exigida no campo das ciências 
humanas. Lembrando, mais uma vez, que não podemos fazer uso 
do paradigma sujeito-objeto, já que trabalhamos em campo inter-
humano, ficamos, logicamente, proibidos de adotar manobras 
objetivantes daquelas experiências que são a "carne" do acontecer 
clínico (Santos, 1987). A resposta que temos encontrado é a de 
trabalhar não com produtos objetificados dos encontros, mas com 
algo que possa, a partir do acontecer clínico, ser compartilhado 
pelo coletivo dos pesquisadores. Para isso, propomo-nos a 
persistir numa prática que tem dado resultados animadores, que 

é a do estudo compartilhado de narrativas apresentadas pelos 
psicoterapêutas-pesquisadores. 

O acontecer clínico será compartilhado com o grupo de 
pesquisadores todos igualmente psicoterapeutas, durante duas 
reuniões semanais. Deste modo, pode-se afirmar, de modo 

preciso, que o material sobre o qual trabalharemos é o relato 
experiencial dos pesquisadores elaborado a partir dos 
atendimentos realizados, havendo, naturalmente, total 
preservação da identidade dos pacientes, que permanecerão 
anônimos e inteiramente não-identificáveis, tanto frente ao 
próprio grupo de pesquisadores, como frente aos futuros leitores 
dos trabalhos.  

Partimos das idéias de Politzer (1928) para pensar a 
narrativa como material básico da pesquisa clínica, entendendo-
a, como este autor, como manifestação humana que nos permite 
manter a perspectiva psicológica segundo a qual todo ato é 

                                            
36 Para facilitar o acompanhamento da exposição, lembremos que é o fato de estarmos todos 
sujeitos a sofrimentos tradicionalmente denominados psicóticos, que permite a pessoas 

habitualmente estáveis emocionalmente, estarem sujeitas, por exemplo, ao pânico, em 

certas situações ou fases críticas da vida. Como afirma Paz (1976), todos os humanos são 
potencialmente capazes de enlouquecimento porque vivem também no registro « psicótico ». 
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prenhe de sentido, mesmo quando este não pode ser 
imediatamente conhecido. É a narrativa que, no entender de 
Politzer (1928), permite a construção de uma ciência humana em 
primeira pessoa, tornando superável toda manobra objetivante. 
Estas idéias podem ser complementadas pelas contribuições de 
Benjamin (1936), ainda que este último tenha se referido à 
narrativa no contexto propriamente literário. Vale, pois, a pena, 
ressaltar um aspecto fundamental sublinhado por Benjamin, que 
se refere precisamente ao fato da narrativa, diferentemente de 
outras formas de comunicação, não visar, em primeira instância, 
o apagamento da figura do narrador. Ou seja, a narrativa se 
contrapõe à informação jornalística ou ao chamados "relatórios"  
que pretendem contar o fato independentemente de quem o 
conta, como verdade objetivada. Há vestígios do autor na 
narrativa e quanto mais isto é claro, quanto mais é assumido que 
existe em jogo um olhar  específico, mais rigoroso se torna o 
relato. Abandona-se, deste modo, a ingenuidade de supor que se 
possa filtrar do relato aquilo que tem de "subjetivo", para se 
chegar a algo “confiável” do ponto de vista da construção do 
conhecimento, em outras palavras, para adotar uma perspectiva 
segundo a qual é a corajosa assunção de que estamos, 
inevitavelmente, posicionados, perspectivados, o que nos imuniza 
contra pretensões epistemologicamente descabidas (Bleger, 1963).  

Por outro lado, dentro do contexto da psicanálise 
winicottiana, as contribuições de Politzer e Benjamin podem ser 
enriquecidas, entendendo-se as narrativas como “apresentações 
do acontecer clínico”37, as quais permitem aos pesquisadores 
participantes encontrar/criar novas possibilidades de “usar” o 
material clínico. Desta forma, o acontecer clínico pode ser 
“usado”, no sentido estrito que o termo “uso do objeto” tem na 
teoria winnicottiana, de modo vivo e criativo, evitando-se a 
submissão a uma determinado tipo de visão ou interpretação e 
incentivando-se a geração de novos sentidos por meio da 
interlocução 

Assim, enquanto os atendimentos acontecem semanalmente, 
reuniões clínicas de compartilhamento de narrativas terão lugar 
duas vezes por semana. Enquanto parte do acontecer clínico será 
fotografada e filmada, com os cuidados técnicos que permitem a 

                                            
37 Esta expressão foi criada/encontrada pela psicóloga Lígia Masagão Vitali, minha 
orientanda, durante a elaboração de seu trabalho de qualificação para o mestrado. Por 

pensarmos que retrata com fidelidade o « espírito » de nossa proposta clínico-investigativa, 

decidimos adotá-la no presente projeto temático. 
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não identificação dos pacientes, as reuniões serão gravadas em 
áudio, evidentemente, não para produzir um "dado enfim 
objetivo", mas para permitir novos "encontros" com o material. 
Desta forma, o material assim produzido poderá ser 
reapresentado em círculos científicos mais amplos, sempre 
despertando novas interlocuções que, a nosso ver, constituem-se 
como o locus privilegiado da produção do conhecimento no 
âmbito das ciências humanas. 

Concluindo, partimos de um posicionamento essencialmente 
ético, usando enquadres psicanalíticos diferenciados com o 
objetivo de permitir que nosso “olhar” sobre o material possa 
sempre se manter vivo e criativo. Desta feita, pretende-se 
trabalhar “artesanalmente” tanto no contexto clínico, como no 
contexto de pesquisa, uma vez que, indiscutivelmente, a “marca 
pessoal” do pesquisador clínico fica maximamente visível em 
ambas as situações (Aiello-Vaisberg, Machado e Ambrosio, 2003). 
Como dizia Winnicott de modo singelo, mas profundamente ético, 
referindo-se ao que considerava importante na sua postura como 

analista: “ser eu mesmo e me comportar bem”. 
 

 

 
 

HUMAN  SUFFERING  AND  STUDY OF THE 
"THERAPEUTIC EFFECTIVENESS" OF DIFFERENTIATED 

CLINICAL SETTINGS 
 

Summary 
At the present time the traditional psychoanalytic clinic has been revealing to 

be insufficient in front of the human suffering generated by the traumatic 
conditions of contemporary life, that affects the personal and collective life. 

Due to this situation, in this thematic project we decide to study the 
psychotherapeutic effects obtained through the use of clinical strategies of 
psychological consultation inspired in the winnicottian psychoanalysis and 
based on the blegerian presuppositions. Such strategies, that we have been 

researching in the "Being and Doing": Laboratory of Mental Health and Social 
Clinical Psychology of the Department of Clinical Psychology of the Institute of 

Psychology of the University of São Paulo, are constituted as differentiated 
psychoanalytical settings and can be characterized by the availability of 

expressive materiality, by the use of a specific type of therapeutic intervention 
known as holding or setting handling and by happen, whenever possible, as 

psychoanalytic psychotherapy not interpretative of group. 
From the methodological point of view, we adopted strategies of clinical 

research ruled by the typical paradigm of humanities. The material on which 
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we intend to lean over is the researchers' experiencial report related in clinical 
meetings under the form of presentations of the clinical happening. These 

presentations, as we see them, carry in themselves the talent of promoting the 
dialogue in diversified extents and also bring new possibilities of thinking and 

living the therapeutic encounter. 
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