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RESENHA 
A HORA DO BEIJO: TEATRO ESPONTÂNEO COM 

ADOLESCENTES NUMA PERSPECTIVA WINNICOTTIANA1 
 

Clarissa Medeiros 
 

A dissertação de mestrado de Christiane Camps apresenta 
um trabalho clínico e psicoprofilático realizado com 
adolescentes numa escola da cidade de São Paulo. A autora 
esteve com um grupo de adolescentes de doze a dezessete anos 
favorecendo e realizando brincadeiras inspiradas no teatro 
espontâneo, a partir de uma concepção winnicottiana do 
brincar. 

A importância desta dissertação começa na proposta 
acessível de um modelo de intervenção clínica com adolescentes 
que, claramente, pode ir além desta população e ser utilizado de 
outras maneiras, seja com outros grupos, em atendimentos 
familiares e até mesmo individuais. 

A proposta de um atendimento psicológico em dispositivo 
grupal, com a necessidade de poucos recursos financeiros e 
muita criatividade torna o trabalho exemplar para outros 
profissionais e instituições de saúde e de educação, uma vez 
que mostra ser possível a realização de um trabalho de 
qualidade em situações concretas marcadas pela falta de 
recursos financeiros e de esforços políticos. 

O trabalho se pauta no Jogo de Rabiscos de Winnicott 
como paradigma de uma clínica em que o psicoterapeuta 
psicanalista está vivo, real e presente no encontro terapêutico. 
Inspirada pelo Jogo do Rabisco, Christiane oferece uma 
materialidade que não é lápis e papel, mas uma mala cheia de 
roupas e fantasias. A partir da apresentação cuidadosa desta 
materialidade e da presença real e ousada da terapeuta, 
brincadeiras acontecem e histórias são vividas. Através das 
dramatizações, os adolescentes vivenciam o acontecer de si 
mesmos, seja como mendigo, madame, noivo ou platéia. 

                                                 
1 Dissertação de mestrado defendida no Instituto de Psicologia da Universidade de São 

Paulo em 2003 por Christiane Isabelle Couve de Murville Camps. 
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Neste setting, a autora sustenta um acontecer humano 
disponibilizando-se para a convivência com estas pessoas, 
baseada no respeito às diferenças e à singularidade no grupo. 
Sua presença ousada e verdadeira pode ser percebida pelo leitor 
ao longo das narrativas dos atendimentos realizados, quer seja 
quando filma e registra o acontecer por trás da câmera, ou ao 
ser degolada em uma das peças que “brotaram” na relação com 
o grupo. 

A dissertação se divide em sete capítulos. No primeiro, 
“Apresentando uma experiência clínica não convencional”, o 
leitor é introduzido no universo da pesquisa, que propõe 
investigar um enquadre diferenciado de atendimento clínico, 
fundamentado na psicanálise.  

No segundo capítulo, “Adolescendo: transformações, 
desafios e sofrimento”, a autora traz idéias e conceitos sobre a 
adolescência, discorrendo sobre dificuldades e oportunidades 
características deste momento da vida, destacando aspectos 
importantes do ser que são retomados depois no fazer dos 
atendimentos.  

O terceiro capítulo, “Chegando à escola: minha 
aproximação institucional” traz o acordo feito com a instituição 
escolar, assim como uma breve apresentação dos contatos a 
partir dos quais se formulou a demanda da escola e a demanda 
dos adolescentes. Neste trecho, somos apresentados à idéia de 
trabalhar com teatro espontâneo e à mala de Christiane com 
seus chapéus, véus, luvas, roupas... 

No quarto capítulo, “Criando um enquadre psicoprofilático 
diferenciado”, a autora fundamenta o enquadre proposto, 
buscando conceitos de Winnicott como o de transicionalidade e 
gesto espontâneo. Outras oficinas do Laboratório Ser e Fazer, 
contexto em que a pesquisa foi realizada, são apresentadas: o 
tricô, o papel, as flores são materialidades apresentadas no 
atendimento grupal favorecendo o acontecer verdadeiro e 
integrado de pessoas em busca de alívio para seu sofrimento. 

O quinto capítulo é muito precioso: “Apresentando as 
peças”. Aqui, Christiane narra peças que foram dramatizadas 
durante os atendimentos, possibilitando que o leitor participe, 
ainda que a posteriori, do mundo vivencial destes adolescentes 
que dramatizaram casamentos, assassinatos, beijos, traições. O 
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leitor é cuidadosamente guiado para mundos passionais, às 
vezes desamparados, outras vezes repletos de ternura e 
encantamento. E, sem dúvidas, é convidado a relembrar, reviver 
ou experimentar a excitação e a importância da “Hora do Beijo”. 

O sexto capítulo “Pintando, pensando, buscando novos 
sentidos” apresenta uma reflexão sobre as peças criadas, 
buscando possíveis sentidos para a realização de casamentos, 
mortes, vinganças. O leitor é aproximado de alguns jovens 
individualmente através dos olhos da autora, que compartilha 
sentimentos seus e enriquece o “acontecer dramático” 
explicitando sua própria subjetividade e a interlocução com 
autores como Winnicott e Bleger. 

No sétimos e último capítulo, “Revisitando o teatro da 

espontaneidade como possibilidade de presentificação do self”, a 
autora amarra idéias que foram apresentadas nos capítulos 
anteriores, concluindo um diálogo entre o teatro espontâneo e a 
psicanálise winnicottiana. O teatro espontâneo, iluminado pela 
perspectiva winnicottiana que destaca a importância do 
psicoterapeuta como pessoa real, revelou-se instrumento de 

sustentação ou holding, favorecendo experiências de 
continuidade de ser que puderam em muitos momentos afastar 
estes jovens de agonias impensáveis.  

O trajeto de Christiane em seu trabalho apresenta um 
acontecer clínico repleto de vitalidade e presença humana, seja 
dos pacientes ou da própria terapeuta. O trabalho corajoso e o 
texto sem máscaras acaba por aproximar o leitor de um 
universo adolescente cheio de excitação, desespero e 
transformação, indicando que o envolvimento devotado, 
verdadeiro e inteiro do psicoterapeuta é aqui a chave para a 
qualidade do trabalho. 

Lendo o texto, apanhei-me relembrando meus diários de 
adolescente, cadernos nos quais eu escrevia e colava 
guardanapos de eventos importantes, bilhetes escritos por 
pessoas especiais, a tampinha da garrafa que foi aberta por 
aquele rapaz moreno. Eu colava vida em meus diários e, ao ler o 
trabalho de Christiane, percebo que tanto ela quanto seus 
pacientes puderam viver nas dramatizações as lembranças, o 
“frio na barriga”, a solidão, expectativas e sonhos. A meu ver, a 
presença ousada e cuidadosa da psicoterapeuta e pesquisadora, 
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percebida nas narrativas, nas ilustrações das peças, na 
organização do texto é o fio condutor deste trabalho, 
possibilitando que os jovens aqui possam também acontecer 
como presença verdadeira e singular. 

Chamou-me especialmente a atenção a presença, dentro 
da mala, de um pedaço do vestido de noiva de Christiane. 
Disponibilizar um objeto tão carregado de sentido e de história 
biográfica da própria terapeuta mostra a qualidade de sua 
presença e uma relação íntima com esta materialidade, 
essencial para o trabalho que pôde acontecer. Clarice Lispector, 
em seu livro “A descoberta do mundo”, escreve sobre um vestido 
branco que imediatamente me remeteu ao vestido de noiva de 
Christiane e ao uso que estes adolescentes puderam fazer dele. 
Com suas dramatizações hora tão amorosas, hora tão trágicas e 
cheias de destruição, estes jovens puderam usufruir a 
presentificação de alguém disponível para acolhe-los e auxilia-
los na integração de aspectos de si aparentemente tão 
conflitantes e paradoxais: 

 
“Acordei de madrugada desejando ter um vestido 

branco. E seria de gaze. Era um desejo intenso e 
lúcido. Acho que era a minha inocência que nunca 
parou. Alguns, bem sei, já até me disseram, me 
acham perigosa. Mas também sou inocente. A 
vontade de me vestir de branco foi o que sempre me 
salvou. Sei, e talvez só eu e alguns saibam, que se 
tenho perigo tenho também uma pureza. E ela só é 
perigosa para quem tem perigo dentro de si. A pureza 
de que falo é límpida: até as coisas ruins a gente 
aceita. E têm um gosto de vestido branco de gaze. 
Talvez eu nunca venha a te-lo, mas é como se 
tivesse, de tal modo se aprende a viver com o que 
tanto falta. Também quero um vestido preto porque 
me deixa mais clara e faz minha pureza sobressair. 
É mesmo pureza? O que é primitivo é pureza. O que é 
espontâneo é pureza. O que é ruim é pureza? Não 
sei, sei que às vezes a raiz do que é ruim é uma 
pureza que não pôde ser. 
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Acordei de madrugada com tanta intensidade 
por um vestido branco de gaze, que abri meu guarda-
roupa. Tinha um branco, de pano grosso e decote 
arredondado. Grossura é pureza? Uma coisa eu sei: 
amor, por mais violento, é.”  (p.82) 

 
Florisbela, madrinhas e padrinhos, gays, a Perua, o 

Mendigo, o Mascarado, o Mão Preta, as prostitutas, noivas e 
tantos outros personagens que somos convidados a conhecer 
neste texto trazem, através de suas fantasias e talentos, o 
acontecer, a dramática humana em matizes muitas vezes 
inesperados: o amor, a violência, o preconceito e a pobreza,  o 
sonho, a desesperança e, certamente, a pureza como 
espontaneidade. 
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