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O CERTO, O ERRADO E O VERDADEIRO: CONVERSANDO 
COM PAIS E MÃES EM CONSULTA TERAPÊUTICA COLETIVA 

 
Clarissa Medeiros1 

  
Resumo 

Este trabalho propõe uma discussão sobre narrativas clínicas como 
material de pesquisa, entendendo tais narrativas como pertinentes 

e rigorosas sob o ponto de vista ético e científico em pesquisa 
clínica. Inspirado pelos trabalhos e idéias de D.W. Winnicott sobre 
consultas terapêuticas e o jogo do rabisco, expõe então a narrativa 
de um atendimento realizado com um grupo de pais, analisando-o 

como consulta terapêutica coletiva. 
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A realização de pesquisas clínicas em psicanálise exige que a 
experiência clínica vivida seja comunicada de alguma maneira. E 
tal comunicação, por sua vez, deve se efetuar de forma rigorosa, 
útil e ética sob o ponto de vista acadêmico. 

Para compartilhar a experiência clínica de consultas 
psicoterapêuticas coletivas com um grupo de pais, escolhi 
apresentar uma narrativa do que foi vivido por mim nestes 
atendimentos, aquilo que meu olhar pôde captar e privilegiar 
num recorte singular e preciso. 

 Partindo-se dessa situação, como poderíamos refletir sobre 
narrativas de encontros inter-humanos como materiais de 
pesquisa passíveis de serem compartilhados com uma 
comunidade científica? O que torna a narrativa pertinente e 
válida em uma estratégia de investigação? 

Para buscar responder a essas perguntas, acredito ser 
necessário um percurso que insira tais questões num contexto 
em que fique claro o que se entende por pesquisa clínica. Além 
disso, é fundamental explicitarmos a partir de que modelo de 
ciência estamos falando. 

 

                                                 
1 Mestre em psicologia clínica pela Universidade de São Paulo 
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NADA A PROVAR, MUITO A CONSIDERAR: A NARRATIVA 
COMO MATERIAL EM PESQUISA CLÍNICA 

 
Primeiramente, tomo como pesquisa clínica uma 

investigação que não desvincule a prática, a experiência vivida no 
encontro clínico da teorização ou das compreensões que 
formulamos. Dessa forma, a pesquisa clínica não parte de uma 
hipótese do pesquisador a ser comprovada ou refutada por sua 
prática “no campo”, mas de perguntas. Frente a inúmeras 
possibilidades de fenômenos vividos nas relações humanas, 
aspectos determinados despertam a atenção do pesquisador. A 
reflexão e o diálogo com interlocuções teóricas possibilitam que se 
inaugurem questões. A formulação destas perguntas se dá 
através da articulação da experiência vivida pelo pesquisador e de 
uma base teórica que ofereça sustentação para tal processo 
investigativo: o que possibilitou mudança neste fenômeno 
humano? Como seria compreendido determinado fenômeno à luz 
das idéias de determinado autor? Em que consiste este fazer?  
Estas perguntas, além de delinear um interesse ou um recorte 
que se pretende estudar, são a fundamentação dos objetivos da 
pesquisa clínica. Além disso, as experiências clínicas não são 
usadas para ilustrar idéias teóricas ou exemplificar hipóteses, 
mas sim para construir uma formulação teórica que parta do que 
foi vivido nos encontros humanos. É claro que conceitos e 
compreensões anteriores dialogam com o corpo de tais 
experiências narradas, mas não são tomados a priori pelo 
pesquisador. 

 Acho interessante salientar que este percurso de 
investigação não obedece necessariamente a uma ordem 
cronológica igual à ordem do tempo em que o texto, seja ele uma 
dissertação, uma tese ou um artigo é escrito. Isto significa que a 
pergunta não vem antes da experiência clínica, seguida esta pela 
narrativa verbal ou escrita. Muitas vezes só somos capazes de 
delinear com clareza qual é nossa pergunta após ter realizado 
atendimentos; podemos vislumbrar uma direção de interesse, 
mas o caminho para a formulação do que estamos percebendo e 
construindo como pesquisadores clínicos não é linear. Não há 
espaço aqui para um método pré-fixado de trabalho, talhado para 
“encaixar-se” em qualquer tipo de pesquisa. A investigação se 
estrutura à medida que acontece a experiência ou a relação entre 
o pesquisador e o fenômeno humano.   
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Temos então uma maneira de pesquisar em que a 
experiência clínica é o coração ou o órgão vital que move todo o 
processo. É a partir dela que o corpo da pesquisa cresce e se 
mantém vivo, num uso particular dos casos clínicos narrados: 
eles não são exemplos. Estendendo a metáfora, se a experiência 
clínica é o coração da pesquisa, as narrativas são seu sangue. 

 Sobre a pesquisa clínica, encontramos em Aiello-Vaisberg, 
Machado e Ambrosio que “as estratégias metodológicas que não 
dissociam a produção do saber de sua aplicabilidade prática são 
um ponto fundamental e distintivo de toda pesquisa que se quer 

clínica”. (2003, p.10). 
 Continuando neste percurso, a pesquisa clínica só pode se 
dar num modelo de ciência que não dissocia sujeito e objeto. O 
pesquisador aqui pertence ao acontecer humano que se propõe a 
estudar e sua investigação não acontece “de fora” do fenômeno. 
Não é possível nem pertinente tomarmos o fenômeno a ser 
pesquisado como algo exterior e independente do pesquisador 
enquanto presença humana que tem um olhar, memória, 
intenções e pensamentos. 
 Encontramos então nova especificidade: o encontro humano 
em pesquisa clínica não é tomado como objeto no sentido de estar 
dissociado do sujeito que age ou investiga. A pesquisa é relação e 
se constrói sobre relações ou vínculos. Não há uma apropriação 
da clínica como se fosse uma realidade única, isto é, o 
pesquisador não faz uma cópia fiel e exata de um fato externo a si 
próprio para examiná-lo objetivamente, mas conta a partir de seu 
olhar o que foi vivido por ele. Esta característica, a meu ver, só 
pode ser desqualificada se acreditarmos que há verdadeiramente 
uma realidade exterior independente de quem a apreende e, 
portanto, que é possível um pesquisador neutro e dissociado 
daquilo que investiga. 
 

A NARRATIVA COMO UM OLHAR 
 
 De que se ocupa um narrador? 
 Podemos pensar a narrativa verbal ou escrita como o olhar a 
partir do qual o pesquisador apreende aquele encontro humano. 
Naturalmente, quando falamos ou escrevemos sobre um 
atendimento, realizamos um recorte que tem relação com o que 
desperta nosso interesse, de que maneira somos impactados pelo 
encontro, que aspectos de nossa própria história são evocados 



 156 

nesse processo, que tipo de vínculo se formou entre as pessoas 
que participaram do encontro. 

Não é possível acreditarmos numa neutralidade que 
conferiria um purismo à narrativa. Ela é o que foi vivido numa 
relação e, portanto, pertence a esta experiência vivida. É 
empobrecedor e impossível pretendermos narrar objetivamente 
uma realidade que seria vista da mesma maneira por qualquer 
outra pessoa. 

Neste sentido, é necessário fundamentar a especificidade 
deste olhar enquanto forma de investigação. 

Compreendo a narrativa em pesquisa clínica como um olhar 
do pesquisador e narrador que busca apreender o sentido 
dramático de um acontecer humano. Este sentido dramático diz 
respeito a uma trajetória humana (POLITZER, citado por Aiello-
Vaisberg, Machado e Ambrosio, 2003) que se dá através de gestos 
e é sempre relacional. É diferente de buscarmos um sentido 
teórico ou místico para a conduta humana, uma vez que há um 
foco nos vínculos estabelecidos e na singularidade das relações 
estabelecidas dentro de um contexto histórico, social e cultural. 
 Alfredo Bosi (2003), analisando a especificidade narrativa de 
Machado de Assis enquanto escritor que se debruçou sobre o 
comportamento humano, diz que ela funciona como 
 

(...) uma abordagem não só interessada no 
mesmo e no típico, mas também na diferença e 
na singularidade. Porque os objetos do olhar 
narrativo são descontínuos, e são diversas as 
maneiras de encara-lo: a intencionalidade do 
autor desloca-se e é preciso acompanhar cada 
uma de suas visadas. (BOSI, 2003, p.12) 

 

 Com esta contribuição, podemos perceber a importância da 
singularidade na narrativa, que não tem um objetivo 
classificatório ou tipificador. 
 Bosi (2003), ao falar sobre particularidades do olhar do 
narrador, diz que 
 

O olho que só reflete é espelho, mas o olhar que 
sonda e perscruta é foco de luz. O olhar não 
decalca passivamente, mas escolhe, recorta e 
julga as figuras da cena social mediante critérios 
que são culturais e morais, saturados portanto 
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de memória e pensamento. A diferença entre o 
olhar-espelho e o olhar-foco é vital na formação 
da perspectiva. No primeiro, teríamos a narrativa 
como reflexo de uma realidade já formada e 
exterior à consciência. No segundo, temos a 
narrativa como processo expressivo, forma viva 
de intuições e lembranças que apreendem 
estados de alma provocados no narrador pela 
experiência real. (p.48) 

 
 A singularidade do olhar ganha valorização à medida que 
podemos nos dar conta de que sua riqueza e utilidade não se 
encontram na pretensão de uma descrição que seria percebida 
universalmente da mesma maneira, mas no evidenciar de matizes 
únicos pertencentes à relação particular estabelecida entre aquele 
que narra e a experiência vivida. 
 Neste ponto, caberia questionar se a narrativa aqui é um 
processo apenas expressivo de comunicação, como diz Bosi, ou se 
ela seria o próprio acontecer da experiência vivida. Se tomarmos a 
narrativa como processo expressivo, podemos cair numa noção 
errônea que percebe o narrar como técnica, isto é, uma maneira 
correta de produzir uma “versão relatório” daquilo que foi 
experienciado, a ser aprendida e repetida por qualquer narrador. 
A narrativa aqui é compreendida então não como processo 
expressivo, mas como um segundo acontecer inter humano, uma 
ação pautada na lembrança e no vínculo, que possibilita o 
compartilhar de uma experiência vivida através de outra vivência: 
o narrar 
 A narrativa não tem objetivo descritivo ou informativo. 
Benjamin (1936) escreve sobre a exatidão da narrativa, refletindo 
que “o contexto psicológico da ação não é imposto ao leitor. Ele é 
livre para interpretar a história como quiser, e com isso o episódio 
narrado atinge uma amplitude que não existe na 
informação.”(p.203) 
 A exatidão aqui pode ser entendida como precisão do olhar 
não porque vê o “certo” ou o “real”, mas porque apreende o 
verdadeiro para aquela relação. O rigor se dá através de um 
comprometimento com o verdadeiro, retirando o pesquisador-
narrador de um modelo de ciência em que o conhecimento é cópia 
fiel e representada da realidade. Ser um recorte deixa de ter o 
sentido negativo de restrição, configurando-se novamente como 
singularidade ou uma possibilidade única de compreensão. É 



 158 

interessante notar que a compreensão presente na narrativa é 
diferente da explicação, pois mantém a investigação e não encerra 
o sentido dramático conferindo uma resposta ou solução. Por não 
ser explicativa, outras compreensões são possíveis. Um leigo pode 
ter uma compreensão da narrativa, o psicanalista pode vir a ter 
outra, o padre produzirá uma terceira e cada pessoa em sua 
singularidade poderá colocar no mundo, a seu modo, uma 
compreensão daquela narrativa. 
 

A NARRATIVA E OS NARRADORES 
 

Bosi (2003) faz uma distinção entre o olhar e o ponto de 
vista: 

Olhar tem a vantagem de ser móvel, o que não é 
o caso, por exemplo, de ponto de vista. O olhar é 
ora abrangente, ora incisivo. O olhar é ora 
cognitivo e, no limite, definidor, ora é emotivo ou 
passional. O olho que perscruta e quer saber 
objetivamente das coisas pode ser também o 
olho que ri ou chora, ama ou detesta, admira ou 
despreza. Quem diz olhar diz, implicitamente, 
tanto inteligência quanto sentimento. ( p.10) 

 
 A narrativa conta de uma experiência vivida e revela 
necessariamente o narrador. Os modos como ele percorre a 
experiência ao narra-la falam de sua pessoa, de movimentos 
vividos na experiência que podem ora nos remeter a uma 
proximidade, ora a um distanciamento inter-humano. 
Inevitavelmente, o narrador é presença humana que se impõe 
com seus matizes. 
 Ao mesmo tempo, o pesquisador narra a partir de um ponto 
de vista que pode ser entendido como seus pressupostos clínicos, 
teóricos e éticos. Este ponto de vista não contém a mesma 
mobilidade de seu olhar e precisa ser explicitado na pesquisa 
clínica. A partir de que visão de homem e de clínica narra este 
pesquisador? A exposição do narrador, a meu ver, exige que o 
pesquisador se ocupe de deixar claros tais pressupostos a fim de 
que sua narrativa permita ao leitor avançar com mais 
profundidade e coerência na compreensão daquela experiência 
clínica, preservando-se a possibilidade de uma compreensão 
diferente. 



 159 

 O narrador guia o leitor num campo de acontecimentos e 
isso os insere numa nova experiência inter-humana, diversa e 
relacionada à experiência narrada, como se uma narrativa abrisse 
possibilidades de novas narrativas, tornando cada leitor também 
um novo narrador. 

 Ricoeur (1994) coloca a narrativa como condição de 
inteligibilidade para a história e a literatura, afirmando que “o 
ouvinte ou o leitor o recebem [o texto narrativo] segundo sua 
própria capacidade de acolhimento que, também ela, define-se 
por uma situação ao mesmo tempo limitada e aberta a um 
horizonte de mundo.”(p.119) 
 A narrativa se revela uma estratégia que permite uma 
continuidade investigativa que se amplia cada vez que é ouvida 
ou lida. Dessa forma, tem um caráter aberto a infinitas 
possibilidades de compreensão que são, ao mesmo tempo, únicas. 
 A meu ver, as narrativas como método de investigação em 
pesquisa clínica só fazem sentido quando deixamos de lado o 
objetivo positivista de provar ou refutar uma hipótese. Castelo 
Branco (1997) expõe a narrativa como instrumento pertinente 
quando não se tem a pretensão de provar nada, mas o 
compromisso com considerar possibilidades de compreensão. 
 Antes de introduzir então a narrativa clínica, trago uma 
reflexão de Adorno, citado por Bosi, que expressa a meu ver o 
valor da narrativa como estratégia metodológica e como condição 
de inteligibilidade em pesquisa clínica: “Um pensamento que 
refletisse como espelho seria desprovido de reflexão (...): sem 
reflexão, não há teoria.”(ADORNO, citado por BOSI, 2003, p.152) 
 
CONSULTAS TERAPÊUTICAS COLETIVAS COM PAIS E MÃES: 

MINHA NARRATIVA 
 

O primeiro encontro com este grupo de pais e mães 
aconteceu a partir de um pedido: queriam que eu desse uma 
palestra sobre “fantasias infantis”. Era a primeira vez que tinham 
uma psicóloga regularmente na escola onde seus filhos estavam 
matriculados e eles organizaram uma lista de temas sobre os 
quais eu deveria ensiná-los. Surpreenderam-se quando eu fiz 
algumas perguntas, pois eu não sabia o que eram “fantasias 
infantis”... Esclareceram que estavam preocupados com o excesso 
de fantasiar de seus filhos: inventavam histórias, mentiam, 
pareciam não escutar nada de tão envolvidos com suas 
brincadeiras.  
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Fiquei intrigada: de que forma informações técnicas 
passadas numa palestra de “orientação”, já que este parecia ser o 
pedido, poderiam ser úteis para essas pessoas e ajudá-las na 
difícil tarefa de ser pais e mães? De qualquer maneira, preparei-
me e dei uma palestra de 15 minutos. Ao final, compartilhei com 
eles meu questionamento quanto à utilidade daquele 
procedimento, esclarecendo que havia então reservado uma hora 
para podermos conversar sobre o que eles estavam vivendo em 
casa. Houve uma explosão de perguntas e depoimentos, o grupo 
parecia muito aflito em relação a “estar educando errado”. Até 

que ponto devo permitir que ele finja ser um power ranger? Devo 
dizer que sei que ele está mentindo? Minha filha conversa com 
bonecas e põe nelas a culpa da bagunça na sala! Essas são 
algumas falas que apareceram naquele dia. Algumas respostas 
foram dadas por mim ou por outros pais e muitas experiências 
puderam ser trocadas. Eu havia levado um trecho selecionado do 
filme “A vida é bela” e passei para eles: pai e filho são feitos 
prisioneiros num campo de concentração nazista; o pai inventa 
uma fantasia e protege a criança dizendo que tudo aquilo é uma 
grande gincana para ganhar um prêmio. Então os adultos 
também fantasiam?  

A conversa tomou novos rumos a partir do filme e pudemos 
conversar sobre a angústia de se sentirem pais incompetentes e 
incorretos. O pai, no filme, agiu certo ou errado? Ninguém o 
julgou no grupo, mas muitos conversaram sobre “fazer aquilo que 
tem a ver com o nosso jeito de educar”. 

A partir desta idéia, construímos um novo modelo para 
nossos encontros, buscando procedimentos que pudessem ajudar 
a encontrar este jeito de que eles estavam falando.  
 Em encontros individuais, percebi que muitas vezes eles 
ainda pareciam esperar de mim informações técnicas que 
colocassem todas as dúvidas e problemas dentro de “regras do 
bem fazer”, livrando-os da angústia que sentiam por acharem que 
não estavam educando certo. Perguntavam-me freqüentemente se 
determinado comportamento era adequado para aquela idade, se 
pais e mães tinham sempre que concordar para não confundir a 
criança, se traumatizava a criança ela ser deixada na escola... As 
perguntas pareciam exigir respostas categóricas: sim ou não. E 
eu sempre começava com um “veja bem, vamos imaginar...”. 
 Numa reunião, sentia-me atulhada de perguntas de ordem 
prática, quando fui surpreendida pela seguinte questão: 
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“Sabe, Dra., eu ouvi falar que se a gente descuidar e der 
mamadeira muito quente para a criança, ela pode se queimar e 
ficar traumatizada. Será que ela pode ficar até anoréxica?” 
 

Percebi os olhares espantados e críticos de outros pais, 
como se pensassem que aquela pergunta era mesmo uma grande 

bobagem. Alguém se arriscou a responder: “Mas quantos anos 
tem seu filho? Tem que ver se ele ainda está mesmo na idade de 
mamadeira...” 
 

 E, para mim, pergunta e resposta tão insólitas puderam 
clarear uma situação que, apesar de perceber, eu ainda não havia 
conseguido ajudá-los a colocar em marcha: gritava a agonia 
destes pais e mães que, coletivamente, pediam socorro por 
acreditarem que qualquer falta de informação, descuido ou 
desatenção desembocaria necessariamente numa tragédia para 
seus filhos. Como ser espontâneo e verdadeiro se estavam tão 
apavorados? E como expor num grupo este pavor, correndo o 
risco de ser ridicularizado? 

As conversas não pareciam suficientes para trazer alívio a 
estes pais e também pareciam, em muitos momentos, darem 
vazão para que um sentimento de incompetência e exposição 

distanciasse estas pessoas de seus verdadeiros selves na posição 
de pais e mães. Outros modelos de intervenção eram necessários 
para que eu pudesse lhes oferecer oportunidades de 
desenvolvimento. E, para que eles pudessem encontrar 
espontaneidade, desprendendo-se da necessidade de regras e 
receitas, tornava-se urgente brincar. 

 
COM A AJUDA DE CALVIN... 

 
Levei então para nosso encontro mensal uma caixa cheia de 

histórias em quadrinhos de Calvin e Haroldo.2 
Pedi que as pessoas se dividissem em dois grupos e 

entreguei a cada grupo uma pilha de quadrinhos, previamente 
selecionados por ilustrarem situações entre pais e filhos. Cada 
grupo recebeu a tarefa de eleger uma história que apresentasse 
uma cena significativa  para todos. 

Eles começaram a ler as histórias, primeiro em silêncio e, 
depois, cutucando-se e chamando os outros para mostrar 

                                                 
2 Calvin é um menino de seis anos e Haroldo é seu tigre de pelúcia. Nos quadrinhos de Bill 

Watterson, eles ganham vida no cotidiano familiar. 
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tirinhas. Acompanhei alternadamente os grupos, não interferindo 
se não fosse para rir com eles de alguma história ou para escutar 
algum relato. 

Júlia, mãe de Beatriz, falava sobre os “enjôos” da menina 
para comer: qualquer coisa diferente era imediatamente recusada 
ou cuspida. Antônio avisava: se cuspir, tem que comer! Laura, 
mais piedosa, ponderava: Não precisa comer mastigado, né? 
Antônio, tocado pela visão de Laura, consertava: É, não... Mas é 
bom que limpe! 

No outro grupo, o assunto também era outro. Paulo, 
preocupado, falava sobre o mal-estar de chegar em casa à noite e 
os dois filhos gêmeos já estarem dormindo. Henrique concordava 
e dizia, solidário, que em sua casa a hora de dormir era bem 
tarde, contrariando a recomendação do pediatra, para que ele 
pudesse ver um pouco a filha pequena. Um coro concorda: dormir 
mais tarde não mata, não! Salete diz que sente falta da opinião 
masculina em casa e passa a conversar baixinho com Henrique.  

As conversas prosseguiram até que todos foram lembrados 
de elegerem uma história. Outro movimento se iniciou, desta vez 
procurando “a história que tivesse tudo a ver”.3 Cada grupo 
acabou escolhendo duas tirinhas e voltamos a nos organizar num 
grande grupo para que as histórias fossem apresentadas. Minha 
intenção inicial, ao inventar a atividade, era que cada um 
pudesse criar uma historinha na qual os personagens fossem de 
sua própria família. No entanto, a conversa se impôs de tal 
maneira que não houve tempo. 

A primeira história selecionada foi a seguinte: 
 

 
 
Paulo compartilhou com todo o grupo sua angústia em 

relação a não estar presente na vida dos meninos. Henrique, todo 
orgulhoso, falou de sua sugestão, tão elogiada pelo grupo e por 

                                                 
3 Palavras dos pais 
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mim. Ana confessou que, às vezes, ela tinha tempo, mas não 
tinha paciência para brincar à noite; queria assistir à novela. Os 
pais podem se cansar? 

Imediatamente alguém introduziu a próxima história: 
 

 
 
Todos riam e conversavam sobre seus “pecados”4. Alguém 

tomou coragem e me perguntou: “Clarissa, você sempre está 
disposta a trabalhar, a ficar ouvindo um monte de problemas?” 
Diante da minha resposta negativa, nova pergunta: “Então como 
é que você consegue trabalhar todos os dias?” Sem pensar muito, 
respondi brincando que eu atendia com hora marcada para 
começar e terminar e também cobrava por isso... Eu não tinha 
todas as respostas, também era falível, impaciente? 

Eles começaram a rir e ficaram imaginando uma profissão 
pai-mãe. Júlia pediu para falar de Beatriz e puxou a terceira 
história: 

 

 
 
Inúmeras histórias de comida foram contadas. Dicas dos 

pediatras, sugestões da psicóloga, vivências dos colegas. E havia 
um grande reconhecimento do quanto é difícil ser pai e ser mãe. 

                                                 
4 palavras dos pais e mães 
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Infelizmente, não pudemos conversar sobre a quarta história 
por falta de tempo: 

 

 
Quando entrei no carro para ir embora, percebi que havia 

guardado todas as tirinhas na caixa, menos aquela sobre a qual 
não pudemos conversar. Fiquei imaginando que temas surgiriam. 
Será que eles falariam de seus próprios pais e mães, contariam 
coisas sobre os filhos que eles mesmos foram um dia? Não sei. 
Voltei para casa pensando se meus atendimentos realmente 
tinham hora para acabar. 

 
COM A AJUDA DE WINNICOTT... 

 
A experiência vivida com este grupo de pais guarda 

semelhanças com o que Winnicott (1965; 1971) realizava com 
alguns pacientes sob o nome de consultas terapêuticas. A partir 
de uma mediação que ele muito apreciava, o jogo de rabiscos, um 
contato com o paciente se estabelecia de forma lúdica e 
psicoterapêutica. 

Nas consultas terapêuticas, busca-se manter a relação num 
campo transicional para a comunicação e, principalmente, para a 
vivência de uma experiência afetiva significativa e com potencial 
mutativo. Tal modelo de intervenção tem característica pontual, 
isto é, são oferecidas uma ou algumas consultas sem que se trave 
um contrato de terapia contínua e regular. Este auxílio pontual se 
dá através da apresentação de uma mediação que favoreça o 
acontecer do paciente e do psicoterapeuta na área do brincar, 
procurando-se desta maneira colocar em marcha ou inserir na 
transicionalidade questões apresentadas pelo paciente (SAFRA, 
2002). 

Aiello-Vaisberg (2002) traz importante contribuição ao 
refletir sobre a possibilidade de realizarmos consultas 
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terapêuticas coletivas, compreendendo-as como disponibilização 
de procedimentos mediadores que favorecem a presentificação de 
sofrimentos humanos num enquadre grupal e podem levar à 
transformação de posicionamentos existenciais. 

Desta forma, deparamo-nos com um enquadre diferenciado 
de atendimento clínico que, na narrativa apresentada do trabalho 
com um grupo de pais, é diferente de uma psicoterapia num 
dispositivo padrão individual ou grupal e diferencia-se também de 
uma orientação. Não se prioriza aqui um aprender de condutas 
mais adequadas, mas a sustentação de um campo lúdico a partir 
do qual uma experiência de caráter vivencial poderá acontecer, 
trazendo alívio de sofrimentos e o colocar em trânsito de um 
acontecer existencial. 

No trabalho que realizei com estes pais e mães, uma 
primeira pergunta me parece pertinente: o que há de diferente em 
nossas conversas iniciais e na conversa que estabelecemos a 
partir dos quadrinhos? 

A meu ver, nossas conversas iniciais acabavam por levar a 
compreensões intelectuais sobre algumas experiências trazidas 
pelo grupo que não traziam mudanças efetivas. O próprio 
enquadre dificultava que a biografia de cada pessoa pudesse se 
apresentar, levando a uma abordagem intelectual das questões 
ainda mais superficial e despersonalizada. Caíamos na armadilha 
de transformar nossas trocas em algo didático e girávamos em 
falso, pois a angústia permanecia. 

Penso que a angústia trazida por estes pais e mães diz 
respeito a não se sentir verdadeiro, isto é, a uma experiência de 

self artificial pressionada pelo pesado papel de pai e mãe. Para 
não fazer errado e causar uma tragédia para os filhos, eles 
precisavam se tornar “especialistas” ou conhecedores das 
técnicas mais corretas para cuidar de uma criança. E pouco 
espaço sobrava para descobrir ou experimentar maneiras 
próprias e genuínas de compreender e interagir como pais e mães 
singulares. 

A partir dos quadrinhos, inauguramos um campo de 
brincadeira para conversar, o que permitiu uma mudança na 
experiência afetiva ao longo da consulta. O brincar permitiu um 
relaxamento de algumas defesas que geravam artificialidade, 
possibilitando arriscar comentários e expor sentimentos e 
preocupações mais verdadeiros. A busca pela técnica correta deu 
lugar à tentativa de descobrir o olhar pessoal de cada um sobre 
os temas abordados. Desta forma, a conversa mediada pelos 
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quadrinhos pode colocar em transicionalidade vivências trazidas 
pelo grupo, que não mais se prendeu a resolvê-las de modo 
linear, mas se propôs a brincar com elas, imaginar alternativas e 
humanizá-las através da presença viva dos outros participantes. 
Podemos pensar que a conversa mediada pelos quadrinhos pôde 
sustentar um brincar que favoreceu o acontecer mais genuíno e 
verdadeiro de cada um enquanto pai e mãe. 

É importante salientar que o conceito de self na obra de 
Winnicott (1960; 1962; 1970) nos remete às noções de unidade e 
integração. A partir desta concepção, não é possível falarmos 

num self de pai ou mãe separados como funções. A meu ver, as 
consultas terapêuticas auxiliaram estes pais e mães a integrarem 
aspectos de si próprios como pessoas inteiras que, naquela 
ocasião, se apresentavam a mim na posição de pais e mães. O 
enquadre grupal, assim como o caráter institucional no qual ele 
pôde se desenvolver, favorecia a constituição de uma coletividade 
de pessoas na posição existencial de pais e mães, permanecendo 
em suspenso ou pairando outras posições que eles pudessem 
apresentar, tais como estarem ali numa coletividade de 
profissionais, de filhos, de vítimas de violência, por exemplo. Ao 

falar na possibilidade de aproximação de um self verdadeiro 
enquanto pai e mãe, compreendo que isso é possível diante de um 
fenômeno humano que possibilita nos apresentarmos como 

pertencentes a um coletivo. Isto não implica numa divisão do self 
ou da pessoa total em aspectos funcionais ou papéis sociais. 

Norteada pela abordagem psicanalítica, aparece para mim 
uma outra questão: quem era a criança? Eu me vi diante de 
adultos, mas no início do trabalho, o tempo todo ouvia  crianças a 
me perguntarem sobre o que podiam e o que não podiam fazer. 
Eu parecia ser, naquele momento, a única referência segura e 
confiável para que eles não se colocassem em perigo; eu conhecia 
tudo, já que era a “especialista”, e tinha que ensiná-los como se 
comportarem no mundo. 

Durante a consulta terapêutica, o grupo arrisca meu próprio 
papel enquanto fonte segura de informações corretas e modelo a 
ser seguido: será que eu perco a paciência, será que eu erro? 
Uma resposta espontânea, talvez não tão correta sob as normas 
do bem fazer da psicanálise, expõe minha humanidade e 
falibilidade. Ao contrário de deixá-los sem referência, 
constrangidos ou bravos, a brincadeira prossegue e eu descubro 
que ainda sou referência, mas agora de maneira diferente. Eles 
parecem poder confiar mais em si mesmos, percebendo e 
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valorizando suas capacidades e opiniões. Na consulta terapêutica, 
a transferência é tão delicada e importante quanto em outros 
trabalhos psicanaliticamente orientados. Na experiência 
apresentada, o vínculo transferencial parece se transformar 
juntamente com a experiência afetiva de ser pai e mãe não 
completos e perfeitos, porém mais inteiros e genuínos. 

Nestes encontros com pais e mães, não há um contrato 
terapêutico explicitado, este grupo não trouxe uma demanda por 
psicoterapia com uma queixa explícita e definida. No entanto, 
mostram-se disponíveis e podem aproveitar um trabalho 
terapêutico psicanaliticamente orientado em outros moldes. 
Nossas experiências clínicas vêm indicando que, cada vez mais, 
somos chamados a responder demandas não padronizadas, isto 
é, a desenvolver trabalhos junto a pessoas que apresentam um 
sofrimento sem, no entanto, formularem um pedido de ajuda 
claro a um especialista. Penso ser um desafio importante aos 
psicanalistas poder atender estas pessoas sem exigir que estas 
formulem um pedido de ajuda em termos psicanalíticos. É 
possível trabalharmos como psicanalistas em enquadres 
diferenciados da análise tradicional, fazendo outras coisas que 
sejam mais apropriadas a cada situação (WINNICOTT, 1962).  

Nestas consultas terapêuticas coletivas, noto que uma 
experiência terapêutica pôde ser vivida. Um pedido de orientação 
se modificou através da disponibilização de um ambiente 
suficientemente bom, entendido aqui como relação que oferece 
aquilo que o paciente ou o outro ser humano necessita e busca 
viver. Embora pedissem informações, a busca destes pais e mães 
era por acolhimento e pela chance de experimentarem-se mais 
verdadeiros na relação com seus filhos. 

 
 
 
 

THE RIGHT, THE WRONG AND THE TRUE: TALKING TO 
PARENTS IN COLLECTIVE THERAPEUTIC CONSULTATIONS 

 

Abstract 
This paper brings a discussion about clinic narratives as research 

material. The author thinks these narratives are accurate and 
appropriate to clinical research in an ethic and scientific 

perspective. Inspired by D.W. Winnicott’s works and ideas about 
therapeutic consultations and the squiggle game, the author 
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presents a narrative of a work realized with a group of parents. 
This work is understood as a collective therapeutic consultation. 

Key words 
psychoanalysis; psychoterapy; therapeutic consultations; 

D.W.Winnicott; narratives. 
 

 
 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 

AIELLO-VAISBERG, T. M. J. Ser e Fazer: Interpretação e intervenção na 

clínica winnicottiana. Revista Psicologia USP, 14, 1, 2003, no prelo. 
AIELLO-VAISBERG, T. M. J. Consultas terapêuticas coletivas e abordagem 

psicanalítica do imaginário social. Reuniões semanais do “Ser e Fazer”: 
Laboratório de Saúde Mental e Psicologia Clínica Social do Instituto de 

Psicologia da Universidade de São Paulo, São Paulo: 2002,  mimeo. 12 p. 
AIELLO-VAISBERG, T.M.J.; MACHADO, M.C.L.M.; AMBROSIO, F.F. A alma, 

o olho e a mão: estratégias metodológicas de pesquisa na psicologia 

clínica social winnicottiana. In AIELLO-VAISBERG, T., org. Trajetos do 
sofrimento: rupturas e (re) criações de sentido. São Paulo, Instituto de 

Psicologia da USP, 2003, p. 6-16. 
BENJAMIM, W. (1936) O narrador. Considerações sobre a obra de Nicolai 

Leskov. In ________. Magia e Técnica, arte e política: ensaios sobre 
literatura e história da cultura. Trad. de Sérgio Paulo Rouanet. São Paulo, 
1994, p199-221. 

BOSI, A. Machado de Assis: O enigma do olhar. São Paulo, Ed. Ática, 2003, 
229p. 

CASTELO BRANCO, R. P.C. O cotidiano e a narrativa: ensaios sobre a prática 
do psicólogo em instituições educacionais. 1997, 191f. Dissertação 

(Mestrado em Psicologia). Instituto de Psicologia da Universidade de São 
Paulo, São Paulo, 1997. 

RICOEUR, P. Tempo e narrativa. Papirus, Campinas, 1994 Tomo I, 3v. 

SAFRA, G. O gesto na tradição. In Revista Brasileira de Psicanálise: lendo 
Winnicott. Vol. 36, nº 4, 2002, p.827-834. 

WINNICOTT, D.W. (1960/1990) Distorção do ego em termos de falso e 
verdadeiro self. In O ambiente e os processos de maturação. Trad. de 

Irineo Ortiz. Artes Médicas, Porto Alegre, p.128-139. 
________ (1962/1990) A integração do ego no desenvolvimento da criança. In 

O ambiente e os processos de maturação. Op.cit. p. 55-61. 

________ (1962/1990) Os objetivos do tratamento psicanalítico. In O 
ambiente e os processos de maturação. Op. cit. P.152-155. 

________ (1965/1994) O valor da consulta terapêutica. In WINNCOTT, C. et 
al. Explorações Psicanalíticas. Trad. de José Octavio de Aguiar Abreu. 

Artes Médicas, Porto Alegre, p.244-248. 
________ (1971/1984) Consultas terapêuticas em psiquiatria infantil. Imago, 

Rio de Janeiro, 1984, 427p. 

________ (1970/1994) As bases para o self no corpo. In WINNCOTT, C. et al. 
Explorações Psicanalíticas. Op.cit. p.203-210. 


