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RESENHA 
EM DEFESA DE UMA CLÍNICA PSICANALÍTICA NÃO-

CONVENCIONAL: OFICINAS DE VELAS ORNAMENTAIS COM 
PACIENTES SOROPOSITIVOS 

 
Tania Mara Marques Granato1 

 
Convido o leitor a percorrer as 101 páginas do trabalho 

de Vera Mencarelli sobre o sofrimento que lhe foi apresentado por 
pacientes soropositivos para o HIV2, advertindo-o desde já que 
será impossível deixar de se emocionar frente às agonias a que 
esses pacientes foram lançados, quando da constatação da 
presença de doença tão devastadora como a AIDS3.  Mais que 
instigante é a maneira com que Mencarelli desafia o pensamento 
psicanalítico clássico a comportar em seu bojo sua proposta de 
oficinas psicoterapêuticas para os pacientes de uma instituição 
de saúde pública, fazendo uso de velas ornamentais como 
material mediador que, para além da palavra, integraria sua 
devoção como psicanalista com as necessidades íntimas de seus 
pacientes. 

Vera Mencarelli parte das entrevistas de acolhimento e 
das consultas psicológicas agendadas de acordo com a demanda 
de cada paciente em busca de compreensão sobre o que se 

passava, por exemplo, com Samira cuja vida, mais do que seu 
sangue, parecia ter sido infectada pelo vírus; ou o motivo porque 

Silvia se cuidava daquela maneira intermitente, a ponto de ver 
decretada sua falência terapêutica, dirigindo-se à morte? E Diana 
que, assumindo todas as culpas do mundo, não podia se deixar 

ajudar... ou mesmo Lúcia que se agarrava ao próprio filho, como o 
último fio que a prendia à vida. 

Sob a comoção provocada pelo compartilhar de 
experiências tão terríveis, Mencarelli interroga a psicanálise sobre 
a possibilidade de ajuda a pessoas que se viram desintegrar a 
partir de um diagnóstico que mais se assemelhava a uma 
sentença de morte, tendo vivido ou não, em suas vidas, o 
privilégio de um ambiente suficientemente bom (WINNICOTT, 
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1945; 1952) na infância e suas possibilidades futuras de 
realização no mundo adulto. 

Vera Mencarelli testemunha a doença e a dor como 
elementos desagregadores do ser, rompendo sua continuidade e 

ameaçando conquistas antes alcançadas, tais como a integração, 
que organiza elementos de self em torno de uma unidade; a 
personalização  e seu conseqüente conforto no habitar o próprio 
corpo; assim como a realização, que é fruto do diálogo autêntico 
do indivíduo com o mundo do qual faz parte. E diante dessa dor, 
a autora conclui sobre a inadequação do modelo psicanalítico que 
privilegia a sentença interpretativa como intervenção  e tem no 
sonhar seu paradigma, buscando em seu fazer psicanalítico a 
possibilidade de contenção daquele sofrimento  que brota do 
contato com agonias impensáveis e arremessa o psicanalista ao 
lugar da mãe que cuida das necessidades básicas de seu filho, 
através de seu holding, handling e object presentation 
(WINNICOTT, 1956; 1967). 

Por que o lugar metafórico da mãe? Porque é da ordem do 
cuidar o pedido que os pacientes de Mencarelli lhe dirigem, não 
querem saber de explicações ou teorias, como ela mesma disse: 
“Essas pessoas vêm ao psicanalista buscando alívio para seu 
sofrimento e não, necessariamente, compreensão a respeito de seu 
mundo interno.” (MENCARELLI, 2003, p.27-28). É neste ponto que 
a autora se aproxima das idéias de Winnicott sobre o atendimento 
a uma clínica que demanda um outro tipo de cuidado, 
diferenciado e especializado, chegando à sua proposta de 
confecção de velas artesanais em companhia de seus pacientes, 
onde ousa substituir o paradigma psicanalítico vigente pelo do 
Jogo do Rabisco de D. W. Winnicott (1964-68, 1970), aqui 
compreendido como lugar de presença do analista que vive uma 
experiência com seu paciente, ao invés de analisá-la. 

Alerto o leitor para o fato de que a autora não rompe com 

a psicanálise, enquanto esta é tomada como lugar a partir do qual 
olhar, ou seja como recorte metodológico que se ampara no 
pressuposto básico de que toda conduta humana guarda um 
sentido, ainda que irrevelável a nós, num determinado momento.  
Sua ruptura se dá no âmbito da técnica, em contraposição ao 
método psicanalítico mantido com rigor, e das necessidades 
existenciais que o psicanalista vai privilegiar em sua máxima 
aproximação do acontecer humano que a ele se apresenta. Dessa 
forma, o fazer clínico de Vera Mencarelli e seus pacientes, prenhe 
de sentido, porque afinado às vivências engendradas pela AIDS, 
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não se divorcia, apenas se diferencia de uma psicanálise que 
muitas vezes se esquece que ali está para sustentar, e não 
decifrar, o indivíduo acometido de angústias intoleráveis. 

Unindo a sutileza de sua sensibilidade e o rigor 
metodológico como sua preocupação primeira, Mencarelli conduz 
o leitor pela manipulação cuidadosa da parafina, pelas cores que 
a banham, pelos aromas, formas e texturas que se depreendem  
como delicada interlocução entre o ser e o viver. Em sua busca de 
compreensão do que estava sendo vivido ali, com seus pacientes, 
a autora identifica o espaço e o tempo de suas oficinas como 
lugar de descanso do sofrimento para o qual aquelas pessoas 
foram lançadas quando, desalojadas de seu lugar no mundo, 
viram-se à beira de um colapso existencial, onde a morte era a 
única experiência que lhes parecia fazer algum sentido. 
Mencarelli pôde acompanhar a aceitação da feminilidade de 

Suzete, um travesti; o renascer de Ivani, mais morta que viva; o 
desespero de Ricardo que afastando o fantasma da AIDS, pôde 
retomar seu espaço de vida para si;  o fim da angústia de Mércia 
sobre o tempo de vida que ainda lhe restava e que a devorava 
antes do fim. O que Vera Mencarelli viu acontecer tantas vezes 
foram: retomadas de vidas interrompidas pelo diagnóstico fatídico 
ou pelo início do tratamento anti-retroviral4 que, como invasão 
ambiental intolerável, roubava àquelas pessoas seu lugar no 
mundo humano. 

O “brincar com velas” da autora cedo se nos mostra como 
brincadeira muito séria (WINNICOTT, 1971), onde o psicanalista 
em seu manejo da situação vivida com seus pacientes se vê a 
sustentar, com sua presença em gestos, olhares, toques, palavras 
e sentimentos, situações que chegam a ultrapassar sua própria 
capacidade de tolerar o que à primeira vista pode nos parecer 

inumano, ou desumano. Como o foi o caso de Maria que, 
inúmeras vezes, colocara em risco de contaminação pelo HIV ao 
seu marido e a suas duas filhas, na esperança de manter, à parte 
do que a realidade impunha, a vida maravilhosa que nunca teve. 

Vera Mencarelli passeia de mãos dadas com Winnicott, 
dialogando com outros tantos autores, como Herrmann, Bleger e 
Mc Dougall, apenas para citar alguns, e chega à sua proposta de 
trabalho, nascida do contato com a Profa Tânia Aiello-Vaisberg e 
suas inovadoras idéias que têm se constituído como base dos 
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trabalhos do Ser e Fazer5, sendo absolutamente original em sua 
abordagem dos pacientes soropositivos, a partir de sua 
humanidade e não mais de sua doença ou deficiência. 

Chamo a atenção do leitor ao intuitivo movimento da 
autora, Vera Mencarelli que, tendo como ponto de partida as 

Consultas de Acolhimento que realizava, sai em busca de um novo 
enquadre clínico no atendimento a pacientes soropositivos, 
alcançando a essência do próprio lugar de onde partira: o 
acolhimento. Mencarelli começa e termina seu trabalho no 
acolhimento daqueles que, contaminados pelo vírus da AIDS, 
perderam seu lugar existencial no mundo humano, mas ainda  
buscam uma  forma de tornar à vida, após o que lhes parecera  

ser a  morte do self.  
Caminhando assim pela disponibilidade com que a 

autora foi capaz de acolher ao mais vil sofrimento, dando-lhe um 
rosto humano, não me parece leviano concluir que talvez tenha 
sido a própria Vera, a vela que se acendia para cada um de seus 
pacientes. Aliás, foi ela que, em comunicação pessoal, revelara 
sua mais antiga lembrança de uma vela acesa: é o que sua 
querida avó fazia toda a vez que a neta se via diante de uma 
situação difícil em sua vida... 
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