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Já acostumados com um estilo vivo e poético, muitas vezes 

pontilhado por ditos espirituosos, altamente precisos mas igualmente 
capazes de estimular movimentos no sentido de uma apropriação 
pessoal, os leitores de Winnicott são habitualmente capazes de lembrar-

se de algumas formulações magistrais, desde aquela que declara a 
inexistência dos bebês até uma espécie de prece, na qual pede poder ser 

autêntico mas também ser capaz de comportar-se bem. Quero, então, 
iniciar este texto, lembrando uma das suas colocações marcantes, que 
se encontra num artigo muitíssimo importante, voltado à questão do 

desenvolvimento emocional primitivo:  
 

“Não pretendo apresentar em primeiro lugar uma resenha histórica, 
mostrando o desenvolvimento de minhas idéias a partir das teorias de 
outras pessoas, porque minha mente não funciona dessa maneira. O que 
ocorre que eu junto isto e aquilo, aqui e ali, volto-me para a experiência 
clínica, formo minhas próprias teorias e então, em último lugar, passo a 
ter interesse em descobrir de onde roubei o quê. Talvez este seja um 
método tão bom quanto qualquer outro” (Winnicott, 1945, pg 218) 

 

É bem verdade que esta declaração, no contexto da obra 
winnicottiana, tem um sentido bastante singular. D. W. Winnicott 
desenvolveu seu pensamento ao longo de décadas de uma prática 

clínica sensível e atenta, que desembocava em elaborações teóricas 
maximamente próximas ao acontecer clínico, evitando decididamente 
especulações abstratas. Entretanto, veio a fazê-lo sempre no contexto 

de uma sociedade psicanalítica não universitária, sendo, assim, pouco 
estimulado a entabular interlocuções aprofundadas com pesquisadores 

clínicos importantes que não se encontravam muito próximos da 
Sociedade Britânica de Psicanálise ou da Associação Psicanalítica 
Internacional. Este fato chegou a ser lamentado em um artigo escrito 

em 1967, onde diz: 
 

“À medida que o tempo ia passando, dei-me conta cada vez mais 
de quanto eu havia perdido por não haver correlacionado 
apropriadamente o meu trabalho com o trabalho dos outros. Isso é não 
apenas irritante para as outras pessoas, mas é rude também, e significou 
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que o que eu disse ficou isolado e as pessoas tiveram de dar-se a um 
monte de trabalho para chegar a ele.” (Winnicott, 1967, pg 437)  

Outra é a cultura universitária, que tem na interlocução um valor 

fundamental, do que resulta o cultivo de uma atenção seletiva no 
sentido de evitar a omissão de crédito aos autores que tem sido nossos 
“companheiros de viagem” no processo de produção de conhecimento. O 

sentido desta prática fica muito evidente quando se pensa nos 
pressupostos que a sustentam: a visão de que a pesquisa, em seus 
aspectos heurísticos e de comprovação rigorosa, consiste precisamente 

em empreitada coletiva. Cada autor assina sua obra, mas esta só pode 
surgir no contexto de um movimento maior, forjado pelos esforços 

anteriores de outros estudiosos pesquisadores. 
Entretanto, mesmo quando existe a intenção de manter muita 

clareza quanto aos trabalhos que antecedem nossas próprias pesquisas, 

não estamos imunes a deixar de atentar para influências que possam 
ter tido efeitos decisivos na construção de um certo pensamento. Assim, 

o tema desta exposição é justamente o exame da influência do trabalho 
de M. Séchehaye - que conhecemos e temos usado didaticamente há 
quase três décadas - sobre a concepção que viemos a desenvolver sobre 

enquadres clínicos diferenciados.  
 
                   

O Conceito de Enquadre 
 
Segundo um grande número de autores, o termo enquadre teria 

sido introduzido no campo psicanalítico por José Bleger, em 1968. Esta 
afirmação é compreensível porque o artigo Psicanálise do 
Enquadramento Psicanalítico foi amplamente divulgado2 (Ferrari, 1995). 

Entretanto, o termo já aparecera, sob sua própria pena, em 1963, num 
sentido mais amplo, tendo em vista a necessidade de referir-se a 
recortes e condições de abordagem da conduta pelas diversas ciências 

humanas. A meu ver, o autor optou por usar o mesmo termo, nestes 
dois casos, porque está, de fato, forjando um mesmo conceito, 

aplicando-o de modo mais ou menos extenso. 
Vale a pena lembrar o modo como Bleger (1968) inicia o texto em 

que propõe esta noção:  

 
“Winnicott define o setting como ‘a soma de todos os detalhes da 

técnica’. Proponho, por razões que se explicitarão no desenvolvimento do 
tema, a adoção do termo situação psicanalítica para a totalidade dos 
fenômenos envolvidos na relação terapêutica entre analista e paciente. 

Tal situação abarca fenômenos que constituem um processo, ou seja, o 
que é objeto de nossos estudos, análises e interpretações; mas inclui 
também um enquadramento, isto é, um não-processo, constituído pelas 
constantes, pelos marcos, em cujo interior se desenvolve o processo” 
(Bleger, 1968, pg. 311). 
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Prossegue, ainda:  
 

“... incluímos no enquadramento psicanalítico o papel do analista, o 
conjunto de fatores espaciais (ambiente) e temporais, e parte da técnica, 
na qual se inclui o estabelecimento e a manutenção de horários, 
honorários, interrupções planejadas, etc.” (Bleger, 1968, pg 311). 

 
Esclarece, ainda, em nota de rodapé colocada junto ao termo 

técnica:  
 

“O enquadramento corresponde mais a uma estratégia que à 
técnica. Parte dele inclui o contrato analítico, que é uma convenção entre 
duas pessoas, na qual existem dois elementos formais de intercâmbio 

recíproco: tempo e dinheiro” (Bleger, 1968, pg.325). 
 

Bleger prossegue este texto expondo uma elaboração brilhante, 
que lhe permite concluir que o enquadramento pode ser considerado 
como instituição que é usada como depositário da parte psicótica da 

personalidade, ou seja, pelo que conceitua como parte indiferenciada e 
não resolvida dos vínculos primitivos de dependência simbiótica3. 
Entretanto, o que parece ter sido mais facilmente assimilado pelos 

leitores é sua definição como elemento constante, o que resultou numa 
tendência bastante comum a pensar o enquadre em termos 

estritamente normativos e contratuais. Esta é, contudo, uma visão 
superficial da questão, que deixa ao largo o que é fundamental. 
Evidentemente, esta redução do enquadre ao contrato é compreensível 

exatamente porque o psicanalista tende a não se dar conta de que o 
dispositivo padrão é apenas um enquadre possível. 

Entretanto, podemos problematizar a questão do enquadre 
abordando-a desde outro ponto de vista, que interroga a prática desde 
perspectivas metodológicas e interventivas. Para tal, pode ser útil 

lembrar que, ainda que tenha sido tardiamente formulada, a noção de 
enquadre já estava implícita em todos aqueles debates que 

acompanharam tentativas de modificação do dispositivo da cura 
padrão, que devem a Ferenczi o gesto pioneiro. Todos conhecemos as 
resistências de Freud, e das instituições psicanalíticas oficiais, à 

proposição de mudanças “técnicas”4. Tal postura teve como 
conseqüência a difusão de um pensamento segundo o qual deixamos de 
fazer psicanálise, quando não utilizamos o dispositivo clássico, para nos 

tornamos meros aplicadores do conhecimento psicanalítico. A meu ver, 
esta visão, muitíssimo estreita, não contribui em nada para o 

desenvolvimento do conhecimento psicanalítico nem para a extensão de 
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seus benefícios àqueles cujo sofrimento não se traduz como 

problemática neurótica passível de ser abordada individualmente. 
Por outro lado, com o passar do tempo, as profundas mudanças 

sociais, que afetam as demandas clínicas, vieram a dar força a uma 
nova perspectiva, que reivindica a possibilidade de extensão da clínica 
para além do dispositivo clássico. É nesta linha que se inscrevem 

posições como a de Winnicott (1962) para quem é possível “...ser um 
psicanalista fazendo outra coisa,mais apropriada para a situação”. De 

modo inegavelmente rigoroso, este psicanalista compartilhou com seus 
leitores, por meio de narrativas clínicas sensíveis, como soube inventar 
e usar um enquadre diferenciado, denominado consulta terapêutica, no 

qual fez uso impecável do método psicanalítico. Entretanto, como era do 
seu feitio, não se preocupou com teorizar, seja epistemológica, seja 

metodologicamente, as condições de possibilidade de transposição do 
método desde o enquadre padrão para a consulta que propunha. 

Outros, entretanto, puderam teorizar sobre esta possibilidade, 

oferecendo-nos elaborações que sustentam a reivindicação conforme a 
qual o método psicanalítico é dotado de uma versatilidade que de modo 

algum o restringe ao atendimento individual segundo as coordenadas 
classicamente conhecidas. As contribuições de Bleger (1963, 
1968,1976) são, neste sentido, fundamentais. Entre nós, Fábio 

Herrmann (1979), com sua teoria dos campos, é responsável por uma 
produção - e um movimento - que muito tem contribuído para a 
invenção de novas práticas clínicas, tanto psicoterapêuticas como 

psicoprofiláticas.  
Há, pois, notável avanço no conhecimento quando, superando 

resistências político-institucionais, é feito um trabalho epistemológico 
refinado, que permite a correta percepção de que o método psicanalítico 
é dotado de robustez e vigor suficientes para sobreviver fora do 

dispositivo padrão - desde que certas condições específicas e 
indispensáveis à sua realização sejam observadas. Entre tais condições 

se encontram tanto a atividade do analista, através da qual o método se 
concretiza, como os diversos enquadres que possibilitam sua prática 
psicanalítica5. 

 
 

O Enquadre como Mundo 
 
Por outro lado, à medida que práticas clínicas passaram a 

acontecer a partir da constituição de diferentes enquadres, cuja 

diversidade é sustentada pela invariabilidade do método6, foi ficando 
cada vez mais claro quão empobrecedor resulta conceituar enquadre em 
termos basicamente normativos. 

Minha experiência de trabalho com enquadres diferenciados, 
entre os quais se destacam as oficinas psicoterapêuticas, a consultoria 

terapêutica e as consultas terapêuticas coletivas, tem-me permitido a 

                                                 
5 Porque, evidentemente, existem enquadres impróprios para toda e qualquer prática psicanalítica.  
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percepção de que, para muito além de um registro contratual, podemos 

conceber o enquadre como criação de um mundo. Nesta linha, podemos 
afirmar que os enquadres diferenciados concretizam-se como mundos 

papeleiros, florais, dramáticos, gráficos, cromáticos, fotográficos, 
parafinados, têxteis... Diferentes materialidades concorrem para a 
configuração de mundos simbólicos, nos quais os indivíduos se fazem 

presença, coexistem, convivem, vinculam-se... 
Tais mundos acontecem como análogos do mundo em que 

vivemos. Claro que não apenas os mundos configurados como 
enquadres clínicos diferenciados são análogos, que existem como 
“espaços-tempos” de brincar. Na religião, na arte, nos esportes, 

deparamo-nos também com análogos nos quais têm lugar variadas 
realizações simbólicas. Diz Huizinga (1938): 

“A arena, a mesa de jogo, o círculo mágico, o templo, o palco, a tela, 

o campo de tênis, o tribunal, etc, têm todos a forma e a função de 
terrenos de jogo, isto é, lugares proibidos, isolados, fechados, sagrados, 
em cujo interior se respeitam determinadas regras. Todos eles são 
mundos temporários dentro do mundo habitual, dedicados à prática de 
alguma atividade especial” (Huizinga, 1938, pg.13). 

 
Quando Winnicott (1971) conceituou a psicoterapia como forma 

sofisticada de brincar, descortinou a possibilidade de enriquecermos 
nosso pensamento sobre a atividade clínica a partir dos estudos 
filosóficos sobre o brincar. Parece-me, pois, muito interessante 

considerar a proposta de enquadres clínicos como criação de mundos 
temporários voltados ao favorecimento de certo tipo de acontecer. Nestes 

mundos, haverá sempre ordenamentos e regras, pelos quais se 
configurará um pequeno mundo e não o caos ou o abismo. Entretanto, 
a carne deste mundo será constituída, sempre, por presenças e 

materialidades.   
Assim, incluímos os enquadres clínicos num conjunto maior 

composto por mundos temporários, que também contém palcos, altares, 
campos e arenas. Existem, por certo, diferenças entre estes mundos, 
alguns são mais complexos, outros são menos complexos, em função da 

finalidade a que se destinam. Os campos de jogos servem, 
evidentemente, para dar lugar à guerra, sob modo simbólico: desde as 
partidas de futebol que encantam os brasileiros e outros povos até as 

corridas automobilísticas e as diversas modalidades olímpicas, 
passando pelo xadrez e outros, trata-se sempre de guerrear - ainda que 

apenas ludicamente. Os enquadres que medeiam a relação com o 
sagrado e o sobrenatural configuram “espaços-tempos” para diálogo 
com a divindade e neles se lida, de algum modo, com o mistério da 

existência. Outros enquadres são mais abertos em termos de objetivos: 
o balé, a música, a pintura e todas as artes permitem uma 

personalização/realização transicional de aspectos mais ou menos  
fundamentais  da vida humana, do nascimento à morte, do amor ao 
sofrimento, do medo ao triunfo...  

Qual é, então, a especificidade dos enquadres clínicos, quando 
concebidos como mundos temporários? O que pode se realizar e 



personalizar transicionalmente num enquadre psicanalítico 

diferenciado?  Fundamentalmente, trata-se aqui de constelar mundos 
nos quais se possa favorecer a expressão subjetiva7 tendo em vista a 

provisão de cuidado psicoterapêutico. A meu ver, tanto se cria um 
mundo temporário no dispositivo psicanalítico padrão, desde uma 
perspectiva teórica que intenta conjurar transferencialmente o passado 

emocional, como quando se cria, por exemplo, um mundo papeleiro, 
tendo em vista favorecer experiências mutativas que permitam o resgate 
da continuidade do ser, a partir da qual a vida pessoal possa ser 

sentida como real e verdadeira e gestos transformadores e criativos 
possam fluir com espontaneidade8. Entretanto é inegável que aqueles 

enquadres que dão visibilidade máxima à dimensão lúdica, tais como as 
oficinas psicoterapêuticas, facilitam a percepção da criação de mundos 
nos quais acontecimentos vitais importantes podem ter lugar9.  

O que deve acontecer nos mundos florais, papeleiros ou outros? A 
resposta a esta questão exige considerações prévias, pois depende das 

concepções antropológicas e psicopatológicas que presidem o trabalho 
clínico. Quando o homem é pensado como mônada pulsional 
descentrada, as práticas voltados ao cuidado de seu sofrimento - ou 

seria melhor dizer disfuncionalidade? - serão coerentes com tais idéias. 
Aqui valeria lembrar as claras formulações do filósofo: 

 

“A maioria de nós acha que o eu, o ego, o sim mesmo, a minha 
fonte de consciência, é um centro de conscientização e uma fonte de ação 
que reside no meio de uma bolsa de pele. Por isso temos uma concepção 
de nós mesmos que chamo de ego encapsulado por uma pele (...) A 
maioria das pessoas ocidentais localiza o seu ego dentro da cabeça. Você 
está em algum ponto entre os seus olhos e suas orelhas, e o resto de você 
pende daquele ponto de referência Não é assim nas outras culturas. 
Quando o povo do Japão e da China deseja localizar o centro de si 
mesmo aponta para a área do coração. Algumas pessoas também se 
localizam no plexo solar. Mas nós do ocidente geralmente nos localizamos 
no meio das nossas cabeças, como se abaixo da abóbada craniana 
houvesse um pequeno Controle da Missão. Temos a idéia de nós mesmos 
como um pequenino homenzinho dentro de nossas cabeças que usa fones 
nos ouvidos para receber as mensagens dos ouvidos, sentado diante de 
uma tela de televisão que traz as mensagens dos olhos, enfeitado com 
eletrodos que transmitem as sensações da pele e que preside um painel 
de botões, mostradores e chaves que controlam razoavelmente o corpo” 
(Watts,1980, pg 3).  

 
Mais abaixo acrescenta: 
 

                                                 
7 Lembremos, como Bleger (1963) que tanto existem subjetividades individuais como coletivas.  
8 Vale lembrar que o conceito de espontaneidade surge na obra winnicottiana no contexto de uma visão 

antropológica que não concebe o homem como ser monádico, mas em contato constitutivo com o mundo e 
os outros. 
9 Sabemos que Winnicott (1949) afirmou que a mãe devotada comum apresenta o mundo ao bebê em 
pequenas doses. É importante pensar que, desde a perspectiva que aqui adotamos, a mãe só pode 
apresentar o mundo criando um mundo intermediário, um cosmo com características peculiares, que um 

observador externo pode designar como situação de amamentação. 



“Desde o nascimento, somos treinados para compreender a nós 
mesmos como sendo sacos de pele vendo os outros seres num mundo que 
é profundamente estranho para nós (...) Naturalmente isto constrói uma 
sensação fundamental de hostilidade e estranheza entre nós mesmos e o 
chamado mundo exterior, o que nos leva a falar em conquista da 
natureza, em conquista do espaço, e a nos situar num tipo de batalha vis 
à vis com o mundo fora de nós” (Watts, 1980, pg 5). 

 
Ou seja, a concepção do homem como mônada pulsional, ser 

isolado em cujo interior se desenvolve o auto-engano de “ser”, articula-
se harmoniosamente com a adoção de modelos objetivantes de 

explicação do psiquismo - palavra que por si mesma evoca, em nosso 
idioma, o vocábulo mecanismo, o maquínico - e conduz, coerentemente, 
a uma visão da análise como prática que opera num registro 

eminentemente representacional. Substituir representações restritivas 
de si e do mundo por outras mais confortáveis, nisso se resumiria o 

fazer psicoterapêutico.  Aquele que de tudo duvida, o homem lúcido que 
sabe que tudo é absurdo, que tudo é representação, que nada é 
confiável, torna-se o modelo da sanidade.  

Por outro lado, quando se compreende o homem como ser 
essencialmente vincular e criador, aceita-se, com facilidade, a 
proposição winnicottiana segundo a qual o sofrimento  mais importante 

consiste em não se poder sentir vivo, real e capaz de ser e fazer como 
gesto espontâneo e transformador da realidade humana. Adotando um 

jargão psiquiátrico, podemos inserir tal afirmação no contexto da 
psicopatologia da despersonalização e da desrealização, o que será 
correto se não nos equivocarmos pensando que apenas pessoas 
diagnosticadas psiquiatricamente como psicóticas enfrentam tais 
distúrbios.  Nesta linha de pensamento, toda psicoterapia, e não apenas 

aquela destinada aos psicóticos, visaria a superação de dissociações e a 
conquista de uma posição existencial que é um lugar teórico, mas 
verdadeiro, do qual emana a gestualidade espontânea que, vale 

lembrar, inclui a exterioridade do mundo e a alteridade radical dos 
demais seres humanos.  

 
 

Enquadre, Criação de Mundos e Realização “Simbólica” 
 

Portanto, é no contexto de uma clínica que busca a superação de 
dissociações que faz sentido pensar na criação de mundos nos quais 
possam ter lugar personalizações/realizações transicionais de 

necessidades humanas fundamentais. Vale a pena examinar melhor 
este conceito, recorrendo às considerações de M. Séchehaye que 

trabalhou, como sabemos, no contexto do tratamento da esquizofrenia.  
 

“As interpretações psicológicas, fenomenológicas, existencialistas e 
mesmo psicanalíticas dos “mundos esquizofrênicos”, ainda que sejam 
ricas e frutíferas para uma compreensão mais aprofundada dos doentes, 
não nos fornecem a chave para uma ação propriamente terapêutica. 



Ainda que melhor preparados para decifrar o simbolismo do delírio e das 
alucinações dos esquizofrênicos, permanecemos quase completamente 
desarmados para curar tais sintomas. Há um hiato impressionante entre 
nossa capacidade de compreensão dos processos esquizofrênicos e a 
incapacidade de construir uma psicoterapia sobre a base desta mesma 
compreensão” (Séchehaye, 1954, pg 5).  

 
A autora prossegue, na exposição de seu pensamento, 

comparando a clínica psicanalítica da neurose com aquela da psicose: 

 
“O papel da psicanálise consiste em, por meio de um trabalho de 

interpretação e análise das expressões da personalidade, operar, de um 
lado, no neurótico, um levantamento do recalcamento que lhe permite 
desbloquear afetos inibidos, e de outro lado em  mostrar ao Ego que 

aquilo que lhe era intolerável e traumatizante, em um dado momento da 
infância, pode tornar-se perfeitamente tolerável no momento atual. De 
fato, é preciso provar ao neurótico que os desejos, os temores, a 
agressividade, a culpabilidade, que o tomam e que paralisam sua 
atividade, não tem mais razão de ser no estado adulto, ainda que tenha 
sido essenciais e perfeitamente justificados quando do traumatismo 
infantil. Quando o neurótico se torna capaz de encarar certos conteúdos 
psicológicos e compreende que se debate e se defende de sombras, tais 
sombras se dissipam para deixar lugar à luz, para deixar lugar à cura 
(...) Para que o neurótico supere afetivamente a situação traumática 
infantil, responsável pela neurose, é essencial que reviva pela 
transferência as emoções que se agitaram em seu inconsciente e que 
foram bloqueadas. É então que se torna verdadeiramente senhor de suas 
pulsões, na medida em que capaz de sublimá-las (...) Ao contrário, toda 
tentativa que, pelo uso do método psicanalítico clássico10, vise criar uma 
transferência, graças a qual o doente reviveria a situação conflitual 
passada, fracassa com o esquizofrênico e pode mesmo agravar seu 
estado. Buscou-se a razão deste fenômeno na incapacidade do 
esquizofrênico em realizar uma verdadeira transferência em relação ao 
seu analista, incapacidade que seria devida principalmente à retração 
autista e ao auto-erotismo. Se esta razão pode ser exata para certas 
esquizofrenias instaladas na cronicidade, não é válida para outras. Com 
efeito, muitos autores, particularmente alguns americanos e ingleses 
(Federn, Numberg, Rosen), sustentaram que os esquizofrênicos eram 
perfeitamente capazes de efetuar transferência sobre os terapeutas. Ora, 
malgrado esta possibilidade transferencial, o método clássico não 
chegava a lhes fazer reviver pela psicanálise os traumatismos afetivos e 
a resolvê-los em emoções assimiladas. Quase sempre, quando lemos 
descrições do comportamento destes doentes durante a cura analítica, 
contatamos que utilizam o mecanismo da transferência, não para reviver 

                                                 
10 Vale a pena sublinhar que o modo como M. Séchehaye fala em “método psicanalítico clássico” nos 
autoriza a afirmar que com esta expressão designa não propriamente o método, mas o dispositivo clínico 
padrão. Não se pode dizer que exista um método psicanalítico clássico, ao lado de outros métodos. O 
trabalho cuidadoso de autores como Bleger (1963) e Herrmann (1979) são absolutamente convincentes no 

sentido de estabelecerem que só existe um único método psicanalítico, que pode se concretizar em 
diferentes enquadres clínicos.  



uma situação complexual traumatizante, mas bem ao contrário, para 
tentar compensar os efeitos perturbadores causados pela situação 
primitiva. Por exemplo, se um doente sofre em virtude de um complexo de 
abandono maternal, o psicoterapeuta se tornará a seus olhos um deus 
onipotente ou uma deusa protetora e realizadora de todos os seus 
desejos. A transferência da mãe sobre o terapeuta torna-se para o 
esquizofrênico o meio mesmo de compensar seu sofrimento. Se o 
psicanalista tentar fazer o paciente reviver o traumatismo inicial, seja 
explicando o sentido de seu comportamento, seja recusando-lhe a 
compensação que demanda, provoca reações violentas de agressividade 
ou um retraimento ainda mais acentuado no mundo autista (grifos meus)” 
(Séchehaye, 1954, pg 7).  

 
Séchehaye busca solucionar na prática clínica o impasse oriundo 

de tentativas de tratar o paciente esquizofrênico no enquadre 
psicanalítico padrão:  

 
“O psicoterapeuta, em lugar de obrigar o esquizofrênico a se 

submeter à realidade (como costuma fazer quando lida com o paciente 
neurótico), esforçar-se-á, ao contrário, para lhe apresentar uma nova 
realidade, aquela mesma realidade que, se tivesse ocorrido em sua 
infância, ter-lhe-ia poupado do traumatismo. Somente assim o 
esquizofrênico ousará reviver o acontecimento capital de sua infância, 
não sobre o plano transferencial simples, mas sobre um plano 
transferencial corrigido, acomodado, adaptado pela psicoterapeuta ao 
estado de fraqueza deste Ego psicótico. De fato, não será mais o 
indivíduo que se adaptará ao mundo exterior: será o mundo exterior que 
se adaptará, que se fará na medida do paciente.” (Séchehaye, 1954, pg 
9). 

 
Fica, pois, bastante claro, que esta proposta de tratamento do 

esquizofrênico pode ser muito bem compreendida à luz da noção 

winnicottiana de regressão à situação de dependência do lactente. De 
um certo modo, o terapeuta poderia apresentar uma nova realidade - 
exatamente porque o atendimento se faria num mundo temporário, até 

certo ponto separado da vida cotidiana. Neste novo mundo certos 
acontecimentos, dotados de potencial mutativo, teriam lugar, como 

realização “simbólica” de aspirações fundamentais. Vale a pensa 
transcrever as palavras da autora: 

 

“Dando maçãs, que “participam” simbolicamente do seio materno, 
em horários regulares, eu permitia, à minha paciente, reviver um 
acontecimento fundamental de sua primeira infância, acontecimento que 
tinha sido frustrante e traumático, lançando-a na psicose. Ela revivia o 
acontecimento, agora  no quadro de uma reparação da realidade e de 
uma realização pré- simbólica mágica de sua necessidade oral e vital. A 
Realização Simbólica, como se vê, é uma psicoterapia que se dirige 
diretamente às necessidades, às frustrações padecidas  na primeira 
infância pelo paciente, para satisfazê-las sobre o plano pré-simbólico 



mágico e concreto. Longe de exigir do esquizofrênico um esforço de 
adaptação à situação conflitiva insuperável para ele, este método busca 
arranjar, modificar a “dura” realidade, para substituí-la por uma nova 
realidade, mais “doce” e suportável. Graças à realização simbólica de 
suas necessidades fundamentais, o doente pode alcançar modo de ser 
[daseins-wandlunger’11] novos e mais felizes, ou seja, modifica sua 
maneira delirante e autística de existir em prol da adoção de um modo 
autêntico e sentido, que o conduz à cura.”(Séchehaye, 1954, pg.9). 

 
Entretanto, é fundamental ressaltar que, ainda que seja muito 

sensível às necessidades de sua paciente e dotada de ousadia suficiente 

para inovar clinicamente, Séchehaye (1954) não chega a apresentar 
uma teorização satisfatória, na medida em que lhe falta o conceito de 
transicionalidade. Não se vê, assim, em condições de perceber que o 

milagre das maçãs acontece não porque exista uma capacidade 
simbólica já desenvolvida12, mas sim porque a maçã é um objeto que 

tanto vale por representar o leite e a mãe, como por suas qualidades 
materiais, tais como cheiro, gosto, consistência, forma, cor, etc.. Não 
existe nem como objeto sob controle do indivíduo, nem como objeto 

dotado de autonomia completa, como a mãe real. Por este motivo, 
entendo que a expressão realização “simbólica” poderia ser 
vantajosamente substituída, tendo em vista maior precisão conceitual, 

“por personalização/realização transicional13”.  
 

Sabemos que autores da estatura de um Winnicott admitem a 
existência de tipos de pacientes que chegariam à psicoterapia 
apresentando necessidades diversas: 

 
“O psiconeurótico funciona, aparentemente, a partir da consciência, 

sentindo-se pouco à vontade cm o que se encontra fora do alcance da 
mesma. O desejo de conhecer a si próprio parece ser uma característica 
do psiconeurótico. Para estas pessoas, a análise traz um aumento da 
autoconsciência, e uma tolerância maior para como que é desconhecido. 
Já os pacientes psicóticos (e as pessoas normais e o tipo psicótico), ao 
contrário, pouco se interessam por ganhar maior autoconsciência, 
preferindo viver os sentimentos e as experiências místicas, e suspeitando 
do autoconhecimento intelectual ou mesmo desprezando-o. Estes 
pacientes não esperam que a análise os torne mais conscientes, mas aos 
poucos eles podem vir a ter esperanças de que lhes seja possível sentir-
se reais” (Winnicott, 1988, pg 78). 

 

                                                 
11 Em alemão no original. 
12 Evidentemente, não nego a existência de uma certa capacidade simbólica, que todavia se mantém no 

registro do falso self. 
13 O próprio Winnicott (1959), tendo valorizado positivamente o trabalho de Séchehaye, faz uma crítica à 
expressão realização simbólica, apontando que a capacidade de simbolização não está estabelecida na 
“primeiríssima” infância, o que só ocorrer a partir da transicionalidade. Tratar-se-ia a seu ver não de 
realizar o símbolo mas quase de realizar a alucinação. Neste contexto, a seu ver, “ ...o símbolo é, ao mesmo 
tempo, tanto a alucinação quanto uma parte objetivamente percebida da realidade externa”(Winnicott, 1959, 
pg.44). 



Outra, entretanto é a nossa perspectiva, na medida em que 

questionamos a noção segundo a qual apenas os psicóticos 
enfrentariam problemáticas existenciais, cuja abordagem demandaria a 

realização de necessidades e aspirações fundamentais, num espaço-
tempo, num pequeno mundo que, sem ser onírico, estaria, 
temporariamente destacado do fluxo dos acontecimentos 

compartilhados. Tanto a experiência clínica, como a freqüência aos 
textos winnicottianos, sugerem fortemente que o paciente 
psiconeurótico, aqui referido, corresponde menos a um tipo 

psicopatológico do que a uma modalidade de falso self14. Na mesma 
linha, uma psicanálise que se concretiza pela via do aumento do 

conhecimento relaciona-se ao que pode ser designado como uma 
análise neurótica do falso self.  Mais uma citação pode ser 

esclarecedora: 
 
 “Na análise de uma falsa personalidade precisa-se reconhecer o 

fato de que o analista só pode falar ao falso self do paciente sobre o seu 
self verdadeiro. É como se uma enfermeira trouxesse uma criança e de 
inicio o analista discutisse o problema da criança sem manter contato 
direto com ela. A análise não começa até que a enfermeira deixe a 
criança com o analista e a criança se torne capaz de ficar só com ele e 
comece a brincar. No ponto de transição, quando o analista começa a 
entrar em contato com o self verdadeiro do paciente, deve haver um 
período de extrema dependência” (Winnicott, 1960, pg.138). 

De fato, pensamos que a clínica da atualidade confirma, 
convincentemente, que, sejam quais forem os sofrimentos que motivam 

a busca de atendimento, estarão sempre em pauta queixas que 
expressam a dor do viver dissociado, fútil, impotente e superficializado. 
Entender que apenas aqueles que não foram cuidados de modo 

suficientemente bom, durante a primeira infância, padecem por não se 
sentirem vivos, reais e agentes, em suas próprias vidas e no mundo, é 
uma simplificação ingênua. Ao contrário, considero que algo, que se 

expressa com muita clareza no esquizofrênico e na psicoterapia do 
esquizofrênico, pode nos ajudar a perceber com mais clareza e nitidez 

fenômenos que atormentam todo e qualquer paciente - e não paciente - 
pelo menos nas atuais condições concretas de vida vigentes no mundo 
contemporâneo. Neste sentido, discordo daqueles que pensam que a 

despersonalização seja prerrogativa de psicóticos, que pensam que os 
não-psicóticos não enfrentam problemáticas existenciais.  

Deste modo, parece oportuno estabelecer, como objetivo 
terapêutico, a cura da dissociação e da futilidade, seja qual for o 
diagnóstico psiquiátrico, psicológico ou psicossociológico do paciente, 

seja qual for o modo como se expressa seu mal-estar. Tal objetivo pode 
ser cumprido mediante uma estratégia clínica que opera via da criação 

                                                 
14 Pode ser curioso lembrar que o artigo winnicottiano especificamente dedicado à conceituação do falso e do 
verdadeiro self termina com a frase: “Tanto quanto posso discernir, isso não implica nenhuma mudança 

importante na teoria básica da psicanálise” (Winnicott, 1960, pg 139). Evidentemente, compreendo o desejo 
do autor de ter seu texto lido como produção psicanalítica, o que justifica a frase, mas estou longe de 

concordar com a idéia de que os conceitos aí propostos não exigem um repensar de toda a metapsicologia, 
freudiana, kleiniana e bioniana.  



consciente de mundos intermediários temporários, capazes de permitir, 

por meio da personalização/realização transicional, o reconhecimento e 
atendimento das aspirações fundamentais que definem o homem, como 

ser agente e criador. Nesta linha, personalização/realização transicional 
não é um método, mas um acontecer clínico pelo qual se pode 
concretizar o método psicanalítico. Em mundos florais, papeleiros, 

fotográficos e outros, a sustentação da criatividade primária e do gesto 
espontâneo se faz de modo transicional, restituindo o sentido da 
continuidade do ser, possibilitando a conquista ou recuperação do ser 

pessoal como devir essencialmente vincular. Cuidado em sua 
dissociação, resgatado como agente criador, segue o paciente o seu 

próprio viver, descobrindo/encontrando seus próprios caminhos e 
absolutamente dispensado da confecção e reprodução incessante de um 
discurso organizador de um “saber de si”, que não seria mais do que 

habilidade dissociada de um intelecto explorado.  
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Resumo 

 

O artigo busca articular o pensamento winnicottiano 
sobre o brincar com as contribuições de Séchehaye 
acerca da realização “simbólica” e as de Huizinga a 

respeito da criação de espaços lúdicos como mundos 
temporários, numa tentativa de aprofundar uma 



reflexão sobre os enquadres clínicos diferenciados por 

meio dos quais se realiza o estilo clínico Ser e Fazer 
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DIFFERENTIATED CLINICAL SETTINGS AND 
TRANSITIONAL 

PERSONALIZATION/ACCOMPLISHMENT 
 

Abstract 
 

The article aims to articule the winnicottian thinking 
about Playing with Séchehaye’s contributions about 

the notion of symbolic accomplishment and with 
Huizinga’s idea about the creation of playful spaces as 

temporary worlds. The author believes that this 
articulation can lead to a deeper reflection about the 

use of differenctiated clinical settings according to the 
Clinical Style Being and Doing. 
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