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Resumo 

Este artigo discute metodologicamente o uso da abordagem 
psicanalítica no estudo de manifestações de conduta que, 

abrangendo âmbitos trans-individuais, podem ser consideradas 
como expressões de pessoalidades coletivas. Articulando 

contribuições epistemológicas de José Bleger, com o pensamento 
winnicottiano, as autoras tomam uma temática específica de 

pesquisa para discutir minuciosamente uma estratégia 
investigativa que aborda a Mulher a partir do uso paradigmático do 

Jogo do Rabisco. Enfatizam que o fenômeno coletivo deve ser 
considerado como pessoalidade porque acontece, desde a 

perspectiva psicanalítica, como experiência humana. 
 

Palavras chave 
Abordagem clínica psicanalítica, coletivos humanos, 

pessoalidade coletiva, jogo do rabisco, materialidade mediadora, 
campo psicológico não consciente. 

 
 
Ao longo de nossa trajetória de pesquisadoras, temos nos 

valido dos preceitos de Bleger (1963/1989) sobre o fato dos 
fenômenos humanos serem, de maneira infalível, também 
sociais4, para iluminar e ampliar nossas reflexões sobre o 
acontecer clínico. Sob esta égide, a abordagem clínica 

                                            
1 Utilizamos a expressão singular plural para enfatizar, de saída, o foco de nossa 

investigação: a pessoalidade coletiva Mulher. Abordamo-la com a finalidade de estudar 

manifestações simbólicas de subjetividades coletivas acerca do sofrimento amoroso. 

Sublinhamos que o imaginário nos interessa na medida em que pode nos conduzir ao 

registro existencial e não apenas estrito ao vértice representacional. A idéia de abordagem 
do singular plural pode, evidentemente, ser usada no estudo de toda e qualquer 

subjetividade coletiva.  
2 Mestranda do Instituto de Psicologia Clínica da Universidade de São Paulo. 
3 Profª Livre Docente do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo. 
4 Para Bleger a expressão individual – ainda que tributária da singularidade produzida pela 

história pessoal – deve ser sempre compreendida como representativa dos grupos aos quais 
pertence. Descarta-se vigorosamente, à luz desse postulado, a noção do mito do homem 

isolado.   
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psicanalítica suplanta o âmbito individual, tornando possível seu 
uso no estudo e/ou intervenção em expressões humanas 
coletivas. Norteia-nos, do mesmo modo, os acurados estudos 
desenvolvidos no Ser e Fazer: Laboratório de Saúde Mental e 
Psicologia Clínica Social, em cujo bojo vem se produzindo 
pesquisas voltadas ao aprofundamento de temas relacionados ao 
nosso foco de interesse, a saber, a compreensão dilatada do 
acontecer clínico como um encontro inter-humano, 
independentemente de o paciente ser uma pessoa, atendida de 

forma individual ou em grupo, ou uma pessoalidade coletiva 
(AIELLO-VAISBERG, MACHADO E AMBROSIO, 2003, p. 11).  

Esta perspectiva, embora mantenha em pauta a evidência 
indubitável do coletivo ser composto por indivíduos, considera as 
pessoas presentes como representantes de determinadas 
unidades sociais (Barus-Michel, 1987). Para enfatizar um coletivo 
concreto5 – constituído de mulheres, jovens ou idosos – que vivem 
sob as mesmas condições existenciais, num determinado 
momento histórico, temos adotado expressões tais como: 
“pessoalidade coletiva”6 ou “singularidade plural”.  Em suma, 
sublinha-se a vigência soberana do acontecer humano como 
experiência viva e real, desconsiderando, de forma decisiva, as 
abstrações que possam adulterar o ser. Acompanham-nos, 
também, as reflexões de Politzer (1928/1998) relativas ao traço 
distintivo da pesquisa freudiana em relação ao sonho. 

Diferentemente de seus antecessores, Freud vincula seu sentido à 
pessoa, ao eu. Segundo as próprias palavras de Politzer:  

... O que caracteriza a maneira como Freud 
aborda o problema do sonho é que ele não efetua 

uma abstração. Ele não quer separar o sonho do 
sujeito que o sonha; ele não quer concebê-lo como 
um estado em terceira pessoa, não quer situá-lo 
num vazio sem sujeito.7 É ligando-o ao sujeito de 
quem o sonho é que ele quer dar-lhe seu caráter 

                                            
5 A nosso ver, o sujeito concreto de Bleger guarda profundas afinidades com o conceito de 
sujeito encarnado de Merleau-Ponty (1945). 
6 A palavra pessoalidade nos parece precisa porque evita um entendimento objetivante do 

coletivo, transformando-o em “coisa”. Estamos nos referindo à experiência emocional 

humana em âmbito coletivo, seguindo indicações do Bleger (1963/1989). O aprofundamento 

de nossas investigações conduziu ao abandono da expressão “sujeito coletivo”, 

anteriormente empregue, tendo em vista evitar o uso de quaisquer termos que conotem a 
permanência num registro representacional dissociado do plano existencial.   
7 Lembramos que o termo “sujeito”, para Politzer, refere-se à pessoa concreta, levando-se em 

conta tanto o registro representacional como o existencial. 
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de fato psicológico (1928/1998, p. 60, grifos 
nossos).  

Nossa referência à Mulher - um coletivo concreto - está, pois, 
alicerçada nestes preceitos.  Seguindo as indicações de Politzer – 
quando faz referência à psicologia em primeira pessoa – 
aventuramo-nos a refletir sobre uma primeira pessoa coletiva, 
esperando que as considerações metodológicas do presente artigo 
possam contribuir para o delineamento de outras pesquisas 
clínicas que visem a conduta de outras pessoalidades coletivas.    

É oportuno, ainda, ressaltar a existência de pesquisadores 
de outras ciências humanas, além da Psicologia, que vem fazendo 
uso da abordagem clínica, apoiados em consistente lastro teórico, 
como por exemplo Gaulejac (1987) e D´allones (1999).  Para 
Aiello-Vaisberg (2003),8 a Psicologia,  embora verse sobre o 
mesmo fenômeno sobre o qual se debruçam os historiadores, 
sociólogos e antropólogos, tem sua especificidade na consideração 

do sentido emocional das condutas humanas. E, como tal, faz-se: 
... Psicologia do indivíduo e do coletivo faz-se 
psicologia de condutas simbólicas, de atos e 
gestos, bem como de fenômenos que se 
expressam em termos corporais. Faz-se 
psicologia ao considerar o campo experiencial 
humano, em suas dimensões conscientes e não 
conscientes (p. 8). 
 

 
ENCONTROS DE MULHERES 

 
Fiéis a um posicionamento que busca evitar abstrações que 

nos distanciem do acontecer humano, quando teorizamos nossa 
clínica, vamos, similarmente, tecer nossas considerações 
metodológicas à luz de uma pesquisa concreta, que se encontra 
em andamento9. Esta pesquisa se articula ao redor da questão do 
"viver amoroso de mulheres" que, fruto do exercício na clínica 
privada, emergiu como uma fonte afeita à nossa proposta de 
idealizar uma estratégia de pesquisa da pessoalidade coletiva 

Mulher, a partir do uso paradigmático do Jogo do Rabisco. Para 
cumprir tal empreendimento investigativo, propusemo-nos a 
realizar encontros com mulheres, tendo em vista verificar se a 

                                            
8
 Da questão do método à busca do rigor: a abordagem clínica e a produção de conhecimento na 

pesquisa psicanalítica, São Paulo, 2003, mimeo. 
9
 Mestrado em curso, sob orientação da Profª Livre Docente Tânia Maria José Aiello Vaisberg.  
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questão do sofrimento surgiria vinculada à figura feminina e, em 
caso afirmativo, qual seria sua especificidade.  

Além disso, pretendíamos averiguar sua relevância no dia a 
dia contemporâneo, a forma como é descrita, a eventual diferença 
relacionada às figuras femininas e masculinas, contemplando, 
segundo nossa compreensão de encontro inter-humano, não 
apenas a expressão verbal, mas toda a gestualidade presente. Em 
suma, a proposta era a de realizar um estudo psicanalítico de 
busca do campo psicológico não consciente (BLEGER, 

1963/1989)10 das expressões da Mulher11 sobre o tema do 
sofrimento. A Mulher é compreendida, por nós, como 
pessoalidade coletiva, em consonância com o pensamento 
blegeriano, que nos guia. Suas narrativas espelham, em 
decorrência, a pluralidade de mulheres que vivem sob as mesmas 
condições de vida concreta, neste nosso tempo e momento da 
história humana.12 

Essas considerações nos fizeram acreditar que um estudo 

acerca do que imagina a Mulher13 sobre as agruras da vida 
feminina moderna pudesse resultar em contribuições clínicas 
significativas, não somente para aprofundar o conhecimento 
sobre as diversas modalidades do padecimento humano, como 

                                            
10 Reportamo-nos às concepções de Bleger, para o qual o campo psicológico está implicado 

nas três áreas de expressão da conduta: a saber, a área mental, a corporal e a da atuação 

no mundo externo, assim diferenciado apenas para atender as necessidades de estudo e 
intervenção. À área mental ou simbólica é reservado o nome de campo da consciência e para 

o conjunto das áreas corporal e de atuação o nome de campo psicológico propriamente dito. 

Assim, traçada esta distinção, pode-se deduzir que, para o autor, todo campo psicológico é, 
por definição, não-consciente.  
11 Em acordo com nossa proposta, faremos sempre referência à Mulher, para nos referirmos 

à singularidade coletiva para a qual voltamos nossa atenção. Trata-se, vale realçar, de uma 

singularidade trans-individual, fenômeno que é mais do que a "soma" dos indivíduos que a 

compõem.      
12 Para Bleger (1963/1989, p. 20) o fato de o ser humano pertencer à determinada cultura, 
classe social, grupo étnico ou religioso não é casual ou aleatória, integrando seu ser e 

personalidade. Desta maneira, qualquer estudo sobre o ser humano deve voltar-se para “a 

conduta concreta de tal indivíduo ou de tal grupo, em tais condições concretas e num dado 

momento”. Ao leitor interessado, recomendamos o trabalho de Aiello-Vaisberg (1986) no 

qual a autora, por intermédio de fragmentos de um diário, faz referência aos adolescentes de 

nossa época.  
13 No Ser e Fazer – Laboratório de Saúde Mental e Psicologia Clínica Social do Instituto de 

Psicologia da Universidade de São Paulo, Aiello-Vaisberg (1999) tem orientado pesquisas 

sobre o que veio a denominar “pessoalidade coletiva”. Trata-se de conceito concebido à luz 

da formulação de Bleger (1963/1989) acerca da conduta humana enquanto fenômeno 

passível de ser psicanaliticamente estudado em âmbitos individuais e coletivos. Em 

consonância com sua concepção de sujeito, cuja natureza é reconhecidamente sócio-

cultural, para Bleger a expressão individual – ainda que tributária da singularidade 
produzida pela história pessoal – deve ser sempre compreendida como representativa dos 

grupos aos quais pertence – descartando-se vigorosamente, à luz desse postulado, a noção 

do mito do homem isolado.   
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para, psicoprofilaticamente, buscar formas de intervenção nas 
gerações futuras, cuja formação recai sobre os ombros da mulher, 
mesmo com todos as alterações ocorridas na composição familiar.  

Cabe destacar o fato de estarmos absolutamente cientes de 
não ser privilégio das mulheres o lugar relevante concedido aos 
vínculos amorosos e que sua ênfase, aqui, vincula-se ao tema de 
nossa investigação. O que podemos constatar, em alguns 
estudos, como o de ALVES (1985), são expectativas divergentes 
relativas aos relacionamentos afetivos, bem como um diverso 
realce destinado ao assunto, entre a população masculina e 
feminina.14  

Tendo em vista abordar as questões aludidas, esboçou-se a 
idéia de promover encontros com mulheres, de uma determinada 
faixa etária e formação acadêmica, utilizando-se o método15 
psicanalítico pautado pela crença inabalável que toda conduta 
pertence ao acontecer humano e, como tal, é pleno de sentido. 
Nesse âmbito, estamos inteiramente de acordo com as 
formulações de Bleger (1963/1989) para o qual a atividade 
psíquica não se dissocia da manifestação, do ato e do gesto 
humano, o que nos impele a buscar alternativas que respondam 
eficazmente às necessidades mais genuínas dos pacientes, não 
nos restringindo a conceber a representação como única forma de 
conferir sentido às experiências.  

Compartilhamos ainda da convicção de Bleger (1963/1989), 
de que qualquer fenômeno é por demais complexo para que seja 
abordado em sua totalidade, fazendo-se necessário ao estudá-lo, 
recortar um setor de suas relações e enfocá-lo de forma 
sistemática em função das circunstâncias inerentes a esse 
preciso enquadre. O autor, em decorrência de existirem 
numerosos enquadramentos para o estudo da conduta, ocupa-se 
somente daqueles mais importantes na psicologia 

                                            
14 Em nossas publicações, temos ponderado sobre os diferentes espaços ocupados pela 

mulher na contemporaneidade e buscado refletir, à luz da psicanálise winnicottiana, sobre 

as mais variadas falhas de suprimento ambiental (FERREIRA, J. C.; AIELLO-VAISBERG, T. 

M. J. 2003a, 2003b, 2003c), procurando expandir nossa atenção para as narrativas de 

pacientes do sexo masculino,  no que se refere às vicissitudes de seu percurso 
maturacional, relativas à constituição dos laços afetivos primitivos (FERREIRA, J. C.; 

AIELLO-VAISBERG, T. M. J. 2003d, no prelo). 
15 Para estabelecer a imprescindível distinção entre método e técnica valemo-nos da 

minuciosa diferenciação sugerida por Herrmann. Para esse autor, em síntese, a técnica é “a 

arte de bem conduzir em conformidade ao método”, afirmação que possibilita, em nosso 

entender, o uso criativo, porém criterioso, que vimos fazendo do método, cujo propósito 
precípuo é a identificação e o atendimento às necessidades básicas dos pacientes.   Ao leitor 

interessado em aprofundamentos no tema, recomendamos a leitura – certamente 

enriquecedora – do enunciado de Herrmann na íntegra (HERRMANN, 1979/1991). 
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contemporânea16 – e, para nossos propósitos, utilizamos a 
conceituação de “enquadramento dramático”, reconhecendo sua 
afinidade com nossa proposta de procedermos a um estudo de 
questões vinculadas ao sofrimento de mulheres que permitisse a 
instauração de um ambiente favorável à comunicação emocional.  

 
Como “enquadramento dramático”, compreende-se: 

... O estudo da conduta em termos de 
experiência, de acontecer ou de acontecimento 
humano, quer dizer, dentro do mesmo nível de 
integração no qual realmente ocorre; implica, 
portanto, em manter a descrição e o estudo da 
conduta no nível psicológico... (1963/1989 p. 
108). 
 

PARODIANDO AS CONSULTAS TERAPÊUTICAS 
 

Foi assim que, nos moldes do jogo do rabisco, utilizado por 
Winnicott, imaginamos uma intermediação para as nossas 
conversas com a Mulher,17 entendendo-o como “... simplesmente 
um meio de se conseguir entrar em contato com a criança...”18 
(WINNICOTT, 1971a/1984, p. 11). Por outro vértice, 
mantínhamos em vista a observação de Bleger de que: 

... Toda conduta refere-se sempre a outro. A 
relação com as coisas é sempre um derivado da 
relação com as pessoas, das relações 
interpessoais; os objetos são sempre mediadores 
que se carregam das qualidades das relações 
humanas... (1963/1989, p. 80). 
 

Desta forma, nosso singular jogo do rabisco – visando a 
eventual emergência de temas associados ao sofrimento – é 
composto de sete pranchas, 19 especificamente elaboradas para 

                                            
16 Para uma descrição pormenorizada, ver BLEGER, J. A psicologia da conduta, 1963/1989, 

2. edição.  
17 Lembramos ao leitor que nossa referência à Mulher advém de estarmos considerando as 

entrevistadas como representantes representativos da “pessoalidade coletiva feminina”. 

Procedimento semelhante tem sido utilizado pelo professor Léfèvre na Faculdade de Saúde 

Publica da Universidade de São Paulo, como recurso metodológico rigorosamente 

fundamentado, ainda que não se proponha uma abordagem psicanalítica (Lefèvre, F., 
Lefèvre, A. M. C.; Teixeira, J. J. V., 2000, EDUCS).   
18 Ou com qualquer indivíduo, como Winnicott destacou em várias ocasiões.  
19 As pranchas apresentam, na precisa acepção que o termo assume no pensamento 
winnicottiano, algumas circunstâncias do cotidiano atual: reuniões de trabalho, lazer em 
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este trabalho, cujas imagens carregam um pouco da trajetória 
das mulheres de nossa época. Entendemos este recurso desde a 
perspectiva epistemológica contemporânea, que considera os 
procedimentos apresentativos como instrumentos adequados de 
investigação no campo das ciências humanas, capazes de 
fornecer valioso material expressivo.20 Submetido ao método 
psicanalítico, tal material permite a apreensão do campo 
psicológico não-consciente a partir do qual se organiza o 
imaginário coletivo (BLEGER, 1963/1989). 

O resultado final correspondeu às nossas expectativas: os 
quadros são figurações de um tempo, de uma cultura e de 
situações na qual estão inseridas as mulheres da atualidade. 
Seus pontos, traços e linhas evocam nossa própria trajetória 
pessoal. Nós, pesquisadoras motivadas a investigar o sofrimento, 
estamos bastante próximas destes rabiscos que se transfiguraram 
em pranchas. Enfim, essas cores descortinam um pouco de nossa 
própria história e, simultaneamente, reproduzem imagens do 
imaginário coletivo, dessas mulheres entrevistadas que, por 
contigüidade temporal, geográfica e histórica, irmanam-se a nós.   

Alicerçadas na proposição de Winnicott (1971c/1975, p. 
138) de que somente a fidelidade à tradição – seja qual for o 
campo cultural – viabiliza o surgimento do novo, desejamos 

clarificar nossa inspiração nas consultas terapêuticas e nosso uso 
da idéia do rabisco como um paradigma. Nesse momento, é 
imprescindível aprofundarmos as questões subjacentes à adoção 

 de um enquadre diferenciado21 como estratégia metodológica de 
investigação,22 pois: 

                                                                                                                                        
família, uma jovem sozinha, alguns operários da construção civil, uma mulher e um homem 

na maturidade.  
20 Conforme Aiello-Vaisberg, Corrêa e Ambrosio (2000, p. 337-338), advem dos encontros do 

Laboratório de Estudos da Transicionalidade (LET, PUC), coordenado pelo Prof. Livre 

Docente Gilberto Safra, o questionamento fecundo sobre o uso do termo “projetivo” e sua 

subseqüente substituição para “apresentativo-expressivo”, que mais se coaduna no contexto 

apresentado, tão logo se admite que o verdadeiro “uso do objeto” só se pode fazer quando o 
fenômeno de projeção cessa (WINNICOTT, 1971b/1975, p. 121-131).  
21 Modalidade de atendimento desenvolvida pelos profissionais vinculados ao Ser e Fazer: 
Laboratório de Saúde Mental e Psicologia Clínica Social da USP, cujo traço distintivo é o 
oferecimento de materialidades mediadoras, conjugado a um modo peculiar do terapeuta 

presentificar-se, fundamentado no manejo do setting. Este procedimento é norteado por um 

uso não interpretativo do método psicanalítico (síntese elaborada a partir do Projeto 

Temático FAPESP, AIELLO-VAISBERG, 2002a). Vale sublinhar que os atendimentos 

realizados nas diversas oficinas do Laboratório referido inspiram-se, basicamente, na 
concepção genial winnicottiana de apresentação de objeto ao bebê pela mãe. A apresentação 

de objetos mediadores “criados-encontrados”, transposta para um encontro humano num 

enquadre diferenciado, responde às necessidades expressivas do paciente e favorece o 

surgimento de efeitos terapêuticos. 
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... A integração entre a originalidade e a 
aceitação da tradição como base da inventividade 
parece-me mais um exemplo, e um exemplo 
emocionante, da ação recíproca entre separação 
e união (1971c/1975, p. 138).   
 

Seguindo essa indicação, apresentaremos as características 
essenciais das consultas terapêuticas, buscando esclarecer a 
partir de onde a criatividade nos impeliu a um vôo independente.  

Em síntese, segundo Lescovar (2001, p. 59), a consulta 
terapêutica traduz-se como uma perspectiva de intervenção 
psicológica cujo objetivo é a busca de favorecimento de um 
tempo, um espaço e uma relação humana especial onde a 
questão mais expressiva do paciente possa insurgir, por 
intermédio do contato terapêutico. Esse fenômeno é marcado pela 
mutualidade da surpresa entre analista e paciente. Um 
diferencial desses atendimentos centra-se no fato de serem 
realizados, no máximo, dois ou três encontros. Este ensejo ímpar 
orienta o terapeuta no sentido de usar o tempo da forma o mais 
vantajosa possível e a disponibilizar estratégicas clínicas 
apropriadas.  

Outra feição, a destacar, diz respeito ao fato das consultas 
terapêuticas trazerem, originalmente, em seu bojo, a intenção 

diagnóstica,23 respondendo a uma demanda clara, seja dos pais, 
das instituições de ensino ou, até mesmo, da própria criança. 

Realçamos, porém, a visão de diagnóstico no campo winnicottiano 
como um acompanhamento sensível de uma dada situação 
humana, em que há sofrimento. O terapeuta, segundo esta 
concepção, é aquele que permanece ao lado, acompanhando, mas 

verdadeiramente presente, respeitando os ensinamentos de 

                                                                                                                                        
22 Julgamos pertinente registrar nossa concordância com Politzer, em sua compreensão do 
método psicanalítico como método clínico interpretativo, assentado no pressuposto de que 

toda conduta tem sentido. associa-se, em decorrência, à busca do sentido emocional do 

fenômeno humano. É distinto, portanto, do preceito positivista, experimentalista, etc. Neste 

enfoque, o enquadre diferenciado é uma das alternativas de concretização deste método, 
designado por nós como estratégica metodológica de estudo, uma variante do enquadre de 
estudo preconizado por Bleger (1963/1989).  
23 Nunca é demais demarcar com clareza o distinto sentido que o termo diagnóstico alcança 

na concepção winnicottiana. À guisa de ilustração, citamos dois exemplos: No artigo datado 

de 1959-1964/1990 (p. 114-127), ele coloca sagazmente a questão diagnóstica em termos 

da extensão da ameaça – quando relativa a partes do objeto, considera que se trata de um 

caso de neurose, ao passo que a psicose consiste na ameaça ao objeto todo. Em outras 

palavras, ansiedade de castração, no primeiro caso e de aniquilamento, no segundo. Em 
outro texto, de 1962/1990 (p. 152-155), ele assegura que seu trabalho é guiado, desde o 

início, por um diagnóstico e que, durante sua continuidade, sua elaboração persiste, dessa 

feita, incluindo o nível individual e social.   
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Winnicott de que nem mesmo a mais erudita “técnica” materna 
substitui a presença viva da mãe (1965a/1982, p. 99).  Isso 
implica em poder tolerar, até mesmo, o caos, sem a necessidade 
de organizá-lo rapidamente com formulações intelectuais.24 Como 

Winnicott apreciava dizer: seja o que for que aconteça, é o 
acontecer que é importante (1965b/1994, p. 246).   

Segundo esta concepção teórico-clínica, não se trata jamais 
de realizar uma avaliação segundo o paradigma sujeito-objeto. 
Para Winnicott, cada um dos pacientes: 

... Têm esperanças de obter mais do que um 
diagnóstico, cada um espera que uma 
necessidade seja atendida, mesmo que a ajuda 
só possa ser fornecida em relação a determinado 
detalhe ou a determinada área da imensa 
extensão de sua personalidade... (1964-
1968/1994, p. 231). 

Esse trabalho especializado é permeado pela teoria de que o 
paciente, criança ou adulto, terá, em relação à primeira 
entrevista, uma credulidade na possibilidade de obtenção de 
auxílio e uma confiança naquele que o oferece (WINNICOTT, 
1964-1968/1994). Para Winnicott, a consulta terapêutica 
proporciona ao paciente uma oportunidade extraordinária à 
comunicação de: 

... Tendências emocionais específicas que têm 
forma atual e raízes que remontam ao passado 
ou se entranham profundamente na estrutura da 
personalidade do paciente e de sua realidade 
interior pessoal (WINNICOTT, 1964-1968/1994, 
p. 230). 

O traço típico do encontro cunhado como consultas 
terapêuticas, salientado pelo próprio Winnicott – que o distingue 
de uma interlocução banal num ônibus 25 é a resolução prévia e 

                                            
24 Desejamos, com esta afirmação, realçar o valor da presença viva do analista para que o 

paciente possa sentir-se livre para comunicar sua real necessidade, nos moldes dos 
ensinamentos de Winnicott. Concordamos com o autor, quando salienta: “... O absurdo 

organizado já constitui uma defesa, tal como o caos organizado é uma negação do caos. O 

terapeuta que não consegue receber esta comunicação empenha-se numa tentativa vã de 

descobrir alguma organização no absurdo, em conseqüência de que o paciente abandona a 

área do absurdo, devido à desesperança de comunicá-lo” (1971d/1975, p. 82).      
25 “Conversas de ônibus”, é uma expressão utilizada por Winnicott para destacar a diferença 
existente entre associações resultantes de situações corriqueiras, daquelas produzidas em 

consultas psicoterapêuticas, distinção que se resume, no segundo caso, na proposta 

deliberada e profissional de utilização do material (1971a/1984, p. 13).   
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profissional que visa dar um sentido à experiência emocional 
envolvendo duas pessoas.  

Aqui se encontra a tangência teórica de nosso trabalho com 
a proposta winnicottiana, a despeito de nosso uso singular. Desde 

o início, muito embora tenhamos abordado a pessoalidade 
coletiva, nossa finalidade era bem diversa de embarcar numa 
excursão, piquenique ou mesmo numa  prosa trivial. Nossa meta, 
claramente definida, foi a de obter associações dos indivíduos 
frente aos rabiscos/pranchas, apreendidas como manifestações 
simbólicas (imaginações, crenças) da subjetividade coletiva.  
Claro está que, na raiz das pranchas, encontra-se a noção de 

materialidades mediadoras, apresentação de objetos que visam 
facilitar a expressão de aspectos significativos do self do 
indivíduo. Nosso encontro com a Mulher foi portanto, bem diverso 
de “conversas de ônibus”, ainda que não estivéssemos envolvidas 
em consultas psicoterapêuticas, estritamente compreendidas. 
Tínhamos, num gradual processo preliminar, divisado 
nitidamente, uma proposta investigativa que, se não incluía, 
como prerrogativa máxima, os objetivos psicoterapêuticos, nem 
por isso deixava de considerá-los como resultados potenciais, 
decorrência natural, segundo acreditamos, de contatos 
autênticos. Vale enfatizar, todavia, que para além da clínica 
individual, a Psicologia pode curar – no sentido de cuidar – de 
pessoalidades coletivas, na medida em que possa produzir 
conhecimento genuíno sobre o humano e contribuir para 
transformações no âmbito cultural de um dado contexto social, 
efeitos mutativos de uma amplitude considerável.  

Afinal, nosso contato com determinados objetos – livros, 
peças de teatro, cinema, nossa própria produção científica – é 
fruto de nossa crença de que não apenas o indivíduo, mas a 
cultura humana pode ser modificada.  Em suma, acreditamos 
que a cultura é alterada na vida, pela participação de todos no 
cotidiano que construímos em comum. 

Cabe esclarecer que o fato de nos permitirmos usar as 
consultas terapêuticas, como fonte inspiradora de nosso trabalho, 
associa-se intimamente à nossa concordância com o postulado de 
Bleger acerca da pesquisa em ciências humanas. Insere-se aí, 
evidentemente, a psicanálise que, como salienta Aiello-Vaisberg26 
(2002b), volta-se, de modo primordial, para uma finalidade clínica 
amplamente compreendida, independente de qual seja o âmbito 
de seu exercício, individual ou coletivo. A autora salienta, ainda, 
                                            
26 A representação como escudo: a visão metapsicológica, São Paulo: 2002b, mimeo. 
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o fato de a clínica ser, sobretudo, “compromisso com o humano” 
(p. 79).  

Nesse enfoque, a consulta terapêutica é um dos melhores 
exemplos de estabelecimento de um campo dialógico, que supera 
a proposição de dispositivos objetivantes e positivistas. Vale 
recobrar a insistência de Bleger no abandono de teorizações que 
lançam mão de intrincados aparelhos e mecanismos para referir o 
fenômeno humano, lembrando que isso só se torna possível, 
justamente, quando há uma drástica cisão entre campo 
experencial e teórico. O enquadre dramático formulado por 
Bleger, ao contrário, é definido, segundo Aiello-Vaisberg (2002b), 
como “o uso de experiências humanas para explicar e 
compreender outras experiências humanas, sem apelo a forças 
ou aparelhos” (p. 80).  

Imbuídos destes postulados que comungam de uma 
proposta de plena permanência junto ao próprio acontecer, ao 

apresentar as figurações à Mulher, demandávamos uma narrativa 
sobre as cenas ali esboçadas. Afeiçoamo-nos, sobretudo, à sua 
função mais arcaica, enaltecida por Benjamim (1936/1996), num 
texto valioso: a de instaurar um fecundo campo intercambiante 

de experiências. Abordadas dessa forma, essas conversas 
tampouco se comparam aos diálogos num elevador, a uma troca 
de cumprimentos entre transeuntes ou a de notícias numa 
condução, situações prosaicas nas quais está em jogo apenas o 
lidar com a proximidade do estranho cotidianamente enfrentado 
na vida urbana.  

O uso que estamos propondo das narrativas é o avesso da 
banalidade, denunciado por Benjamim. Sua representante-mor é 

a informação, responsável pelo gradual abandono de uma forma 
expressiva de comunicação em favor de um célere e esvaziado 
escambo de dados, que distancia as pessoas de si mesmas e dos 
outros, transformando os vínculos em patéticos arremedos. Nossa 
intenção é a de preservar nos encontros e resgatar, das 

narrativas, estes princípios essenciais ao respeito do ethos 
humano.27 Fica claro, pois, que nossa investigação é alicerçada 
no solo dos encontros e de narrativas superpostas, tomadas – à 

maneira de Benjamim (1936/1996) – como uma forma artesanal 

                                            
27  Conforme o Professor Safra vem destacando, tanto no LET (PUC), como nas aulas 

ministradas no Programa de Pós-Graduação em Psicologia Clínica da USP, as 
transformações em curso na sociedade – relativas à violação e desrespeito aos valores mais 

essenciais à existência, à desconsideração aos ancestrais, ao esquecimento das tradições – 
têm como resultado um “esfacelamento do ethos humano”, fonte de angústias e intensos 

sofrimentos que vêm assolando os pacientes com uma freqüência assustadora (Safra, 2001).  
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de comunicação, na qual se privilegia, mais do que a 
verossimilhança do fato, o sentido próprio à comunidade da qual 
emana. A assunção desses conceitos nos distancia, 
definitivamente, das conversas corriqueiras, já que se trata de 
dialogar seriamente com a pessoalidade coletiva. A essa altura 
das reflexões, é imperioso pontificar que partiu de nós o convite à 

participação nessa espécie de jogo, enquadre diferenciado 
moldado para o atendimento de nossa pergunta-mestra: como e 

se apareceria o tema do sofrimento no imaginário da pessoalidade 
coletiva mulher, universitária, classe média, urbana. A 
inexistência de pleito da Mulher envolve, forçosamente, uma 
questão ética o que nos faz salientar que, embora o berço de 
nossas pranchas seja o jogo do rabisco, há uma importante 
distinção entre os procedimentos que deve se manter sempre 
presente. Nossa finalidade primeira é a de pesquisa.  Sendo 
assim, foi necessário redobrar o cuidado no que tange a alguns 
aspectos, derivados do desconhecimento do entorno no qual as 
entrevistadas estão inseridas. Principalmente, pelo fato de que 
não haveria acompanhamento posterior e, aspecto bastante 
delicado, a nossa ignorância com respeito ao estágio de 
desenvolvimento emocional das envolvidas, similarmente ao que 
Winnicott sugere ao referir-se à dificuldade de avaliação dos 
casos que podem se beneficiar das consultas terapêuticas. Por 
esses motivos, ativemo-nos maximamente à experiência, cientes 
de que, nos moldes das crianças que brincavam na sala de 
Winnicott, as mulheres estariam apresentando as idéias que 
ocupam suas vidas e, anuindo com o autor, supomos que o 
fariam igualmente se estivessem sozinhas, sem alguém para vê-
las e acolher sua expressão. Nesta circunstância, a comunicação 

teria sido com alguma parte observante de seu ser. Conosco, foi a 
presença humana, espelhando o acontecimento, que lhe conferiu 

a qualidade de comunicação (1971d/1975, p. 66). 
A finalidade e a circunstância invulgares discorridas, nas 

quais faríamos uso atípico do jogo do rabisco determinaram a 
necessidade, além disso, de contextualizar as “conversas” com a 

Mulher, buscando maiores subsídios, na obra winnicottiana, que 
respaldassem nosso procedimento. Curiosamente, foi Khan 
(1941/2000)28 a vir em nosso auxílio, quando faz referência à 
fundamental conceituação relativa ao segundo estágio da 

consulta. Para o autor, o cerne do jogo do rabisco reside na 
maneira pela qual Winnicott usa e até incentiva o período de 
                                            
28 A observação de bebês numa situação estabelecida (1941/2000). 
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hesitação, característico do segundo estágio da consulta, em prol 
da criação do espaço transicional, até que um gesto criativo 
desabroche. Lá, sob a forma de um rabisco (KHAN, 1971/2000, p. 
19). 

Acreditamos que essa leitura nos permitiu conceber nossas 
pranchas como uma espécie de jogo do rabisco em situação 
estabelecida – naquilo que esse enquadre contém de elemento 
facilitador à instauração de um campo dialógico entre a 

entrevistada e a entrevistadora.  A apresentação da materialidade 
mediadora foi realizada consoante esse postulado e se procurou 
respeitar, à maneira do trabalho mencionado, os diferentes 
estágios que perfizeram o encontro. Assim, foi permitido que a 
entrevistada - e com ela a Mulher – sentissem – tal e qual o bebê 
com a espátula – que: 

 ... O objeto estava em sua posse, talvez em seu 
poder, e certamente disponível para propósitos 
de auto-expressão (WINNICOTT, 1941/2000, p. 
114).   

Retomando a concepção de Khan, o período de hesitação é 
um intervalo de tempo, durante o qual o paciente está tateando 

em busca de uma espécie de intimidade, que ele irá utilizar, 
pouco a pouco, para efetuar sua contribuição verbal ou gestual.   

Em nossa “tradição” pretendemos unir a sensibilidade com 
uma visão de homem como ser essencialmente vincular, que tem 
na coexistência sua forma básica de viver. De acordo com Aiello-
Vaisberg (2002a, p. 72), “... tanto a materialidade escolhida, como 
as intervenções, presentificam movimentos criativos do 

psicanalista, configurando o acontecer clínico como superposição 
de duas áreas do brincar” (1971d/1975, p. 80). 

Em sintonia com esta concepção foi gestado nosso jogo do 
rabisco, fruto não de duas, mas de diversas aposições de 
momentos e espaços criativos, compartilhados em fecundos 
encontros inter-humanos. Em diversas insônias e sonhos surgiu 
nosso desenho singular, produção imaginativa conjunta gerada 
pela dupla orientadora-orientanda. A sensibilidade de um 
desenhista transpôs as imagens do espaço potencial para o 
compartilhado.29 Traço a traço, formou-se um grande rabisco, 
emblemático de diversas pessoalidades. A eles, somou-se o gesto 

                                            
29 Em sintonia com nossa concepção, daquilo que deveria presidir a qualquer encontro 
inter-humano, também a escolha do artista não foi meramente técnica e sim embebida de 

sentidos afetuosos. Agradecemos a Jairo Celso, profissional competente, pelas horas 

dedicadas à elaboração das pranchas, até que fossem consideradas satisfatórias. 
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da Mulher, com suas narrativas acrescentando um ponto em 
nosso conto anunciado. Dessa forma, sucessivas camadas de 

ilusão compõem nosso jogo. E, assim, deve ser tomado: com o 
espírito lúdico próprio às regiões criativas. 

Em nosso entender, de um espaço intermediário deste naipe 
emergiram as histórias. Apresentamos as pranchas – nosso 

rabisco – e a Mulher, após um período de hesitação, durante o 
qual se relacionou com o objeto, complementou o gesto, 
esboçando as narrativas e fazendo uso da pessoalidade e da 
ambiência ofertadas pela analista. Não nos esqueçamos que a 
intimidade mencionada por Winnicott é descrita, em 1945, como 

o relacionamento em que mãe e bebê vivem juntos uma 
experiência – fenômeno indissociável do conceito de ilusão, 
quando a mãe, identificada com seu bebê, apresenta-lhe o objeto 
preciso de sua necessidade (WINNICOTT, 1945/2000). Delicado 
encontro, seguido de intermitentes períodos de recolhimento, 
constitutivos de novas probabilidades de vínculo. 

Subjacentes ao detalhamento de todas essas conceituações 
vigoram dois princípios fundamentais. Por um lado, a obediência 
a um indispensável rigor metodológico e, indissociável do 
primeiro, a exigência de encontrarmos um respaldo consistente à 
nossa proposição investigativa que justificasse o uso 
paradigmático ora proposto para a intervenção designada como 

Consultas Terapêuticas. Estamos convictas que, embora difira do 
contexto original, os encontros realizados jamais poderiam ser 
qualificados de prosaico colóquio. Caso não bastassem as 
peculiaridades explanadas alhures, por tudo aquilo que a 
experiência requereu, em termos humanos, de uma analista que 
se encontrou em determinada circunstância, fazendo outra coisa 
apropriada, que não psicanálise. Em suma, como indaga 

Winnicott: “E por que não haveria de ser assim?” (1962/1990, p. 
155). 

A insígnia orientadora, porquanto, de nossos encontros, 
consiste no fato de uma pesquisadora psicanalítica voltar-se para 
uma questão que tem sentido no âmbito coletivo, em termos do 

imaginário da Mulher. Sob este prisma, cada indivíduo estudado é 
considerado o representante de um coletivo, do coletivo “mulher 
do nosso tempo”. 

Encerrando, julgamos que nos foi possível transpor 
fielmente, para nossa “situação estabelecida”, o sumo das 
consultas terapêuticas, exaltado por Winnicott, acreditando que, 
também ali, cada mulher trazia, ainda que em ínfima escala, uma 
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esperança de ser atendida em uma necessidade. Dessa forma, 
tivemos presente a sacralidade do momento, como designa, 
delicadamente, o autor, em busca de corresponder à confiança 
em nós depositada (1964-1968/1994, p. 231).   

Restava-nos, todavia, encontrar uma solução coerente com a 
concepção ética e humana que vimos explanando, que nos 
acompanhasse nos encontros subseqüentes com o material 
produzido nas entrevistas, evitando ao máximo os dogmatismos. 
Encontramos este esteio no trabalho já referendado de Benjamim 
(1936/1996) sobre a arte da narrativa, no tópico relativa à sua 
força, concentrada, sobretudo, em evitar explicações, concedendo 
liberdade ao leitor para interpretar à sua maneira a história. 
Deste modo, o episódio narrado adquire uma dimensão 
inexistente na informação (p. 203).  Recuperamos, com ele, o fato 

de a narrativa constituir uma espécie de forma artesanal de 
comunicação, dado ao seu florescimento original no meio artesão, 
seja no campo, no mar ou na cidade.  

É inadiável, em nossa opinião, que esta arte, em vias de 
extinção, seja recobrada e, com ela, um modo mais humano de 
vinculação com o mundo.  Ainda segundo o mesmo autor, o 
processo de assimilar requer tempo, pois, se dando em camadas 
muito profundas, exige um estado de distensão que cada vez mais 
se escasseia. Em decorrência, o dom de ouvir desaparece e, com 
ele, a comunidade de ouvintes. Ninguém mais fia ou tece 
enquanto ouve uma história. Já não há mais tempo para as 
incontáveis repetições imprescindíveis para a manutenção da arte 
de contar histórias, que, ao não serem mais conservadas, se 
perdem (p. 204/205).  

Nossas elaborações clínicas têm buscado espelhar estes 
postulados que partilham uma proposta de cabal permanência 
junto ao próprio acontecer e seu subseqüente compartilhamento. 
Nossos artigos são constituídos desta delicada malha de relatos 
justapostos, uma espécie de jogo do rabisco, no qual uma das 

autoras apresenta a narrativa, esboçando um traço. O gesto, 
complementado pela interlocutora privilegiada naquele momento, 
configura um diverso acontecer, já com a impressão de outra 
subjetividade – construção de duas – que, contudo, preserva os 
vestígios de cada singularidade. Como, lindamente, expressa 
Benjamim (1936/1996), os textos produzidos em co-autoria são 
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como as peças em argila que guardam as marcas das mãos dos 
oleiros.30  

Com isso, aspiramos, minimamente, a restituir a qualidade 
artífice nos encontros e nas comunicações, à semelhança da 
antiga brincadeira infantil, quando as crianças, distribuídas em 
uma grande roda, contavam um pequeno trecho e o companheiro 
ao lado deveria imaginar sua continuidade e, nessa sucessão de 
relatos sobrepostos e entremeados, o tempo adquiria a 
atemporalidade dos antigos povos. Desejaríamos que nossos 

rabiscos conjuntos produzissem efeito homólogo, estimulando 
novas leituras, que se sobreporão às primeiras. E depois outras e 
mais outras, até que não se possa mais identificar o autor 
original e uma produção coletiva tenha sido gerada. Construção 
de muitos que, paradoxalmente, como reza a essência da 
narrativa, preserve intactos os traços de inúmeras pessoalidades. 
E que nesse jogo inter-humano, o delicado tecido da existência 
compartilhada, tão esgarçado na atualidade, seja, ao menos em 
parte, restaurado.  

Acreditamos que as palavras do líder Davi Kopenawa, da 
etnia Yanomami, um dos poucos povos indígenas que ainda 
preserva a tradição oral, traduzem análoga contextura: 

... Os brancos desenham suas palavras porque 
seu pensamento é cheio de esquecimento. Nós 
guardamos as palavras dos nossos antepassados 
dentro de nós há muito tempo e continuamos 
passando-as para os nossos filhos. As crianças, 
que não sabem nada dos espíritos, escutam os 

cantos do Xamãs e depois querem ver os 
espíritos por sua vez. É assim que, apesar de 

muito antigas, as palavras dos Xapiripë sempre 
voltam a ser novas. São elas que aumentam 
nossos pensamentos. São elas que nos fazem ver 
e conhecer as coisas de longe, as coisas dos 
antigos. É o nosso estudo, o que nos ensina a 
sonhar. Deste modo, quem não bebe o sopro dos 
espíritos tem o pensamento curto e enfumaçado; 

quem não é olhado pelos Xapiripë não sonha, só 
                                            
30 Os trabalhos que vimos publicando, como fruto de nossa dissertação de 
mestrado, são testemunhos vívidos deste exercício conjunto. As narrativas clínicas 
de uma das autoras, partilhadas numa interlocução viva que, felizmente, excede o 
marco institucional que normatiza a relação orientador-orientando, têm sido o mote 
para o desenvolvimento teórico de questões correlatas ao nosso tema, o sofrimento 
amoroso de mulheres, conforme referências já citadas.   
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dorme como um machado no chão (Maloca 
Watoriki, Roraima, setembro/1998)31.   

 
 
 

PSYCHOANALYTIC APPROACH TO THE SINGULAR-PLURAL 
DUO: WOMEN AND THE LOVING EXPERIENCE. 

 
Summary 

The present paper methodologically discusses the use of the 
psychoanalytic approach to study the manifestations of behaviors 

that, because they encompass trans-individual scopes, can be 
considered as expressions of the collective self.  The authors take 
the subject of love related suffering to minutely discuss a research 
strategy, which approaches Woman through the paradigm of the 
Squiggle Game. In order to do so, they articulate José Bleger’s 

epistemological contributions with the winnicottian thought. They 
further emphasize that the collective phenomenon must be 

considered as self since it gains life, from the psychoanalytic 
perspective, as human experience. 
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