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Resumo 
As autoras fazem uma narrativa com a intenção de partilhar com o 

leitor uma experiência clínica psicanalítica não-convencional, 
inspirada no pensamento winnicottiano, que se instalou no 

Programa Municipal DST/aids de Santo André. Trata-se de uma 
oficina de confecção de velas ornamentais, materialidade que 

media o contato com os pacientes. A princípio o dispositivo 
psicoterapêutico diferenciado visava socorrer psicologicamente 
somente o paciente soropositivo para o HIV em sofrimento. Este 
trabalho traz o seguimento psicoterapêutico de uma vítima de 

violência sexual favorecida emocionalmente pela participação na 
oficina. A apresentação deste caso aponta para o alcance clínico do 

procedimento ora apresentado. 
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       Os tempos contemporâneos, infelizmente, têm assistido ao 
crescimento implacável da violência em nossa sociedade de 
maneira generalizada. A agressão sexual contra mulheres e 
crianças é mais uma das faces da grande vulnerabilidade à 
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destrutividade de um outro a qual estão, especialmente, expostos 
estes segmentos de nossa população4. O risco deste lamentável 
evento  resultar em seqüelas físicas, gravidez indesejada, 
contaminação por DSTs/aids e a possibilidade de deixar seqüelas 
emocionais advindas do tremendo sofrimento existencial 
ocasionado por esta traumática experiência tem sido considerado 
como um importante problema de saúde pública.  
         A necessidade de criar-se no município de Santo André um 
fluxo de atendimento para esta demanda, até então acolhida na 
cidade de São Paulo, impulsionou a Secretaria Municipal de 
Saúde à criação da Rede de Saúde para Atenção à Violência e 
Abuso Sexual, que compreende ações que vão desde os primeiros 
atendimentos emergenciais na rede hospitalar ao 
acompanhamento ambulatorial das vítimas. 

       O Programa Municipal DST/Aids de Santo André é o órgão de 
saúde responsável pelo seguimento ambulatorial sorológico, 
medicamentoso e psicológico dos casos compostos por vítimas 
ocasionais de violência sexual, ou seja, vítimas cujos agressores 
foram indivíduos desconhecidos e os episódios de agressão foram 
acidentais e únicos5. Vale ressaltar que as pessoas vitimadas 
constantemente, ou seja, aquelas que sofrem abuso sexual 
crônico, fazem acompanhamento em outro serviço integrante da 
Rede.6 

                                                 
4 Ainda que recebamos, em nossos serviços, pessoas do sexo masculino vitimadas por 

agressão sexual - na sua maioria crianças - não há dúvidas de que o sexo feminino 

apresenta maior vulnerabilidade a este tipo de violência que é cometida contra 

representantes do gênero em todas as faixas etárias, porém, especialmente, contra meninas 

e mulheres em idade reprodutiva. 
5 O seguimento sorológico visa cobrir, através de teste sorológico em amostra sanguínea, o 

período de seis meses -conhecido como janela imunológica - no qual há a possibilidade de 

surgimento de resultados reagentes para anti-corpos do vírus HIV, do vírus da Hepatite B e 

da Hepatite C, bem como da Sífilis. A vítima também recebe tratamento medicamentoso que 

visa a profilaxia para o HIV, Hepatite B e algumas das DSTs. Não há medicação profilática 
para a hepatite C. Quando chega ao nosso serviço, a vítima já foi atendida em emergência 

hospitalar onde foram foco de atenção seus eventuais ferimentos. É também no atendimento 

hospitalar que recebe a contracepção de emergência bem como as primeiras doses das 

profilaxias acima citadas. 
3 O CRAMI- Centro Regional de Atenção aos Maus Tratos na Infância - é uma organização 

não governamental que desde 1988 tem assistido em nosso município às crianças e 
adolescentes vítimas de violência doméstica, incluindo os casos nos quais o abuso ou 

agressão sexual compõe a conduta violenta que ocorre dentro do lar. A partir da 

implantação da rede municipal acima referida, órgãos públicos também têm sido treinados e 

referenciados para o atendimento das vítimas de abuso cronificado. Para o conhecimento do 

funcionamento do CRAMI, consultar a comovente dissertação de mestrado de Jaqueline 
Soares Magalhães intitulada “Abuso sexual intra-familiar: reflexões sobre um caso clínico 
sob a perspectiva da psicanálise do self”, defendida no  Instituto de Psicologia da USP em 

abril de 2003.  
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 A assistência psicológica às referidas vítimas, encargo 
atribuído às psicólogas membros do Programa DST/aids, tem 
sido objeto permanente de reflexões em busca de 
enquadramentos clínicos que contemplem as necessidades de 
nossos usuários(as) e possam, por sua vez, serem oferecidos em 
âmbito de atenção ambulatorial, compreendidos os alcances e 
limitações, nesta situação, para o exercício clínico psicanalítico, 
conforme nossa formação e declarada adesão teórica e 
metodológica. 

O mesmo desafio profissional já tem se imposto há algum 
tempo em função da busca de parâmetros clínicos metodológicos 
criados, rigorosamente fundamentados do ponto de vista teórico, 
a partir da necessidade de oferta de assistência psicológica aos 
nossos pacientes portadores de moléstias infecciosas, 
especialmente os soropositivos para o HIV, pois estes 
representam quase 80% de nossa população de usuários. 
 Temos podido perceber, nos últimos anos, que estes 
pacientes, quando buscam pela assistência psicológica oferecida 
em nossos serviços, parecem mais estar em busca de um socorro 
psicológico que possa trazer-lhes alívio para o sofrimento 
atribuído ao fato de viverem na condição de soropositivos - com 
todas as limitações e aflições condizentes à realidade concreta 
desta situação - do que interessados em algum tipo de 
conhecimento a respeito do funcionamento de seu psiquismo que 
possa revelar-lhes a causa de seus padecimentos. Neste sentido, 
a expectativa imbuída e apresentada na busca por auxílio 
psicológico nos parece diversa daquela do paciente neurótico, 
para quem a psicanálise freudiana foi criada, assim como nos 
alerta Winnicott. O autor nos diz que os psicóticos ou as pessoas 
normais do tipo psicótico não costumam interessar-se por um 
ganho maior de auto-consciência, antes, na verdade, expressam 
em seu pedido de ajuda a esperança de virem a  sentir-se reais 
(Winnicott, 1988/1990). 
 Consideramos que nossos pacientes, ainda que não sejam 
psicóticos, compartilham da mesma expectativa relacionada ao 
atendimento psicológico daqueles que não buscam primariamente 
um incremento do auto-conhecimento. São pessoas cuja 
dramática de vida foi duramente afetada por acontecimentos 
contundentes que carregam o poder de afetar seu sentido de 
continuidade de ser e sua capacidade de sentirem-se reais. 
  As angústias a que estes pacientes estão submetidos em 
função da doença parecem apresentar-se como suficientemente 
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potentes para causar sofrimento de grande monta e com 
características acima citadas. Evidentemente, o impacto da 
doença e suas vicissitudes acomodam-se de maneira singular à 
subjetividade de cada um, o que implica na possibilidade de 
podermos observar desde a vivência de profundos estados 
agônicos até a relativa harmonia emocional emergente de 
potencialidades pessoais que encontraram na adversidade 
motivação para o desenvolvimento. Aqueles a quem o convívio 
com a doença possibilitou alcançar etapa superior de 
desenvolvimento humano e emocional, obviamente, não 
costumam demandar nosso auxílio, comunicando-nos sua 
relação com o adoecimento de forma ocasional em algum outro 
dispositivo profissional a que estamos inseridas em função de 
compor uma equipe multiprofissional. 
 Porém, somos, freqüentemente, procuradas pelo paciente 
sofredor ou oferecemos nosso auxílio para aqueles que nossa 
sensibilidade ou de algum outro membro da equipe7, percebe em 
inibida/impedida expressão de sofrimento. Para estes precisamos 
colocar a funcionar nossa criatividade a medida que percebemos 
que o modelo de enquadramento clínico tradicional – consultas 
individuais com priorização de trabalho verbal na busca de 
determinantes lógico emocionais inconscientes que fundamentam 
a conduta humana – poderia não se constituir no procedimento 
clínico mais preciso para o alcance das necessidades emocionais 
daqueles que buscávamos ajudar. 
 Nossos pacientes são vulneráveis à vivência de estados 
agônicos, de experiências de emergência do colapso da unidade 

do self devido a possibilidade de perda de integração do si mesmo 
por causa de algo que vem de fora e que não é fruto de 
problemáticas imaginárias, restritas ao mundo interior, e sim das 
características altamente invasivas da doença. Neste sentido, 
mesmo os mais afortunados do ponto de vista do desenvolvimento 
emocional podem, eventualmente e potencialmente, verem-se 
acometidos por sofrimentos que se traduzem pelo indesejado 
encontro com a dor, as doenças oportunistas, a severidade da 
terapêutica, as alterações físicas, o temor da morte mais 
concretamente presente, etc. 
 Visando sustentar8 nossos pacientes com o intuito de 
restituir-lhes a integração perdida momentânea, oscilante ou 

                                                 
7 Médicos infectologistas, assistentes sociais, agentes de saúde, etc. 
8 O verbo sustentar aqui tem o significado de fazer o holding, conforme se compreende esta 

conceituação nos desenvolvimentos psicanalíticos de D.W.Winnicott. 
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permanentemente, nas vivências de angústias relacionadas às 
experiências de dissociação eliciadas pelas invasões ocasionadas 
pela doença e suas vicissitudes, criamos no âmbito do 
ambulatório um enquadramento clínico psicanalítico não-
convencional. Ao modelo das oficinas psicoterapêuticas 
originadas no Laboratório de Saúde Mental e Psicologia Clínica 
Social SER e FAZER do Instituto de Psicologia da USP, do qual 
uma das psicólogas é membro integrante como pesquisadora9, 
demos início no Programa DST/aids às oficinas de velas 
ornamentais. 

As oficinas psicoterapêuticas Ser e Fazer fundamentam-se na 

estrita observância do método psicanalítico compreendido como 
aquele que se ancora no pressuposto de que toda conduta 
humana, qualquer que seja ela, tem um sentido. Inspiradas nos 
desenvolvimentos psicanalíticos de Winnicott, as oficinas foram 
concebidas a partir da articulação teórica com o pensamento de 
George Politzer (1928/1998) e José Bleger (1964/1984) a partir 
da leitura particular feita pela Profa Livre Docente Tânia Maria 
José Aiello-Vaisberg, coordenadora de nosso Laboratório. 
Segundo Aiello-Vaisberg (2001), toda a concepção das oficinas 
repousa no entendimento de que a conduta humana será sempre 
compreendida a partir da história de vida, da biografia daquele 
sobre o qual nos aproximamos com o intuito de ajuda. A 
utilização do método psicanalítico, assim compreendido, como 
aquele que considera que o sentido da conduta coaduna-se com a 
dramática da vida humana, não significa necessariamente que 
sua aplicação requeira sempre a elucidação verbal deste sentido. 
Desta maneira nos permitimos um uso inventivo do método 
psicanalítico, abrindo mão de, em plano interventivo, utilizarmos 
a interpretação, ferramenta clássica da aplicação tradicional do 
método psicanalítico. Inspirados nos desenvolvimentos 
psicanalíticos winnicottianos nos propomos operar em campo 
clínico definido a partir da transicionalidade. Distanciamo-nos do 
paradigma freudiano do “sonho” com a conseqüente busca de 
representações e nos aproximamos do paradigma do “brincar” 
(Aiello-Vaisberg, 2003). 

                                                 
9 Vera Lúcia Mencarelli é pesquisadora do Ser e Fazer. Defendeu em maio de 2003 sua 

dissertação de mestrado, sob orientação da Prof.a dr.a livre docente Tânia M.J.Aiello- 

Vaisberg, que tem como tema exatamente a experiência clínica psicanalítica diferenciada 
com pacientes soropositivos para o HIV que se constitui nas oficinas psicoterapêuticas aqui 

mencionadas. Consultar: “Em defesa de uma clínica psicanalítica não-convencional: oficinas 

de velas ornamentais com pacientes soropositivos”, IP-USP, 2003. 
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 As ferramentas interventivas neste campo clínico passam a 

ser o holding e o manejo do setting e não mais o enunciado da 
interpretação. Julgamos de enorme pertinência a adoção desta 
clínica psicanalítica diferenciada junto aos pacientes que buscam 
por alívio de sofrimento por algo que parte da realidade. 
 Assim construímos nossa oficina de velas ornamentais, que 
como toda oficina SER e FAZER, situa-se no campo 
paradigmático do jogo do rabisco (Winnicott,1964/1994), 
compreendido por nós em toda sua abrangência, e não em sua 
literalidade. Tomamos o jogo do rabisco, criação winnicottiana, 
como forma de proporcionar um encontro inter-humano e 
devotado com o outro. Entendemos que para que isto seja 
possível, trazendo ao paciente sustentação necessária para 
conduzi-lo no caminho da integração, a presença real do analista, 
com toda sua pessoalidade, transforma-se em elemento essencial.  
 Seguindo os passos de Winnicott quando intuiu o valor 
terapêutico de estar com o paciente a partir de si mesmo, 
escolhendo para esta finalidade ocupar a dupla com algo que 
carregasse sua pessoalidade, - o jogo de traços e rabiscos, do qual 
gostava muito - escolhemos para nossa oficina a manufatura de 
velas ornamentais. A materialidade que media nosso encontro 
com o paciente é, portanto, a manipulação de parafina na 
confecção de velas (Mencarelli, 2003). 
 Este fazer mantêm uma grande similaridade com a proposta 
winnicottiana, pois se trata de oferecer a pessoa do analista em 
uma dimensão real, uma dimensão de sua pessoalidade. Nos 
encontros da oficina construímos velas junto com os pacientes: as 
nossas, as deles, as conjuntas. Existe um processo que se finaliza 
com um acontecimento fundamental no paradigma do jogo do 
rabisco: o elemento surpresa. Na confecção de velas, por mais que 
saibamos os elementos, cores, perfumes que foram utilizados, 
somente quando retiradas das fôrmas, pode-se apreciar de 
maneira surpreendente a própria criação.  
 Originalmente no jogo do rabisco, o culminar do 
acontecimento da surpresa revelava exatamente o núcleo 
problemático daquele que esperava ser ajudado por Winnicott, o 
que fazia com que ele utilizasse tal procedimento logo nos 
primeiros encontros, muitas vezes concomitantemente com 
intuito terapêutico e diagnóstico. 
 Não buscamos na oficina de velas ornamentais encontrar o 
núcleo problemático das pessoas, na verdade de um certo modo 
já conhecido porém, paradoxalmente, em sua aplicação pudemos 
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constatar o encontro com algo da esfera da expressividade do self 
de cada um, revelado em uma experiência surpreendente de 
unicidade do si mesmo, eventualmente, perdida em função das 
avassaladoras invasões, potencialmente, interruptivas do viver. 
 Quando passamos a ser referência para o seguimento 
psicológico de vítimas de violência sexual, após um período de 
aproximação às pessoas que nos chegavam a partir desta 
problemática, período este que objetivava conhecê-las melhor, 
bem como a especificidade de suas demandas para com a 
assistência psicológica, percebemos que poderíamos também 
acolhê-las na oficina. Constatamos que a maneira de 
funcionamento de nosso enquadre clínico diferenciado, que não 

privilegia o trabalho verbal, mas sim o manejo do setting e a 
oferta de holding, constituía-se como dispositivo clínico de grande 
aplicabilidade, capaz de acolher, simultaneamente pessoas em 
estado de diferentes “sofreres”. Julgamos de grande serventia 
para a pessoa que vivenciou a traumática experiência de agressão 
sexual - potencialmente também capaz de evocar sentimentos de 
interrupção da continuidade do ser e vivências de irrealidade - a 
oportunidade de se submeter aos movimentos mutativos dos 
quais parecem desfrutar nossos outros pacientes. 
 Desta maneira passaremos à narrativa de um caso de 
violência sexual acompanhado na oficina de velas ornamentais 
com o objetivo de compartilhar esta experiência clínica e ilustrar 
o que julgamos ser a grande aplicabilidade do procedimento SER 
e FAZER. 
 

VIOLÊNCIA E SOFRIMENTO 
 
       Cleide10 é uma bela jovem de 30 anos, noiva, representante 
comercial de uma grande empresa de produtos alimentícios. Não 
concluiu o ensino médio e desde cedo teve que contribuir para o 
sustento de si e de seus familiares. Chegou até nós muito abalada 
e, salvo o alívio por ter recebido os primeiros exames não 
reagentes - anti-HIV, beta HCG e VDRL -11, encontrava-se quase 
em pânico quando iniciou seu acompanhamento psicológico 
individual em dispositivo clínico clássico com uma de nós, 

                                                 
10 O nome que apresenta o caso que será narrado, como de costume, diferencia-se do nome 

verdadeiro da pessoa em questão. Esta alteração constitui-se em procedimento ético que 

visa resguardar a identidade real da paciente. 
11 Anti-HIV: sorologia para o HIV 

   beta HCG: teste de gravidez 

   VDRL: sorologia para sífilis 
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psicoterapeutas12. Logo no primeiro encontro, Cleide fez sua 
narrativa do episódio da agressão. 
      A moça havia saído de casa muito cedo, as luzes da manhã 
mal haviam aparecido quando chegou ao ponto de ônibus que a 
levaria para o trabalho. Era um dia frio e Cleide reparou que 
ninguém estava por perto, com exceção de um rapaz que 
furtivamente aproximou-se dela. Quando a jovem deu-se conta de 
que o indivíduo estava usando um capuz que lhe escondia o 
rosto, o mesmo já estava ao seu lado ameaçando-a com uma faca. 
Sem ter a quem pedir socorro e totalmente indefesa, Cleide viu-se 
obrigada a acompanhar aquele homem desconhecido até uma 
casa abandonada e lá foi violentada por ele. 
       Naquele momento, Cleide conta que só pensava em ir para 
casa, em sobreviver àquele ataque, em livrar-se de seu algoz e o 
ocorrido lhe parecia absurdamente irreal. Ela tinha a impressão 
de que tudo havia se passado muito rápido e, aliviada, pode 
perceber que não estava morta e nem muito ferida. Finalmente, 
percebeu que seu agressor havia ido embora. Cleide sentia que as 
lágrimas já se precipitavam a cobrir-lhe o rosto e, meio confusa, 
percebeu que estava realmente sozinha e que poderia, naquele 
momento, procurar por socorro. Levantou-se com dificuldade e 
procurou por suas vestimentas e roupas íntimas que estavam 
espalhadas por toda a parte daqueles tenebrosos escombros, 
quando um único pensamento tomou todo seu ser: estava viva e 
tinha que fugir ! 
      Após reunir forças para sair a procura de ajuda, Cleide 
dirigiu-se a uma delegacia onde fez um boletim de ocorrência e foi 
encaminhada para o pronto atendimento do Hospital Municipal 
de Santo André onde recebeu os primeiros socorros e o 
acolhimento inicial e, posteriormente, conforme foi orientada, 
procurou por nosso serviço. 
      Cleide iniciou, juntamente com o acompanhamento sorológico 
e medicamentoso, um seguimento psicológico individual de 
características tradicionais, com priorização de trabalho verbal. 
Aos poucos, este atendimento psicológico possibilitou-lhe 
caminhar no sentido de amenizar o sofrimento decorrente de sua 
traumática e humilhante experiência. Após a realização de seus 
primeiros exames e dos primeiros resultados não reagentes, a 
moça pode vivenciar um grande alívio de suas agonias e, 
conseqüentemente, pode retomar uma certa continuidade no fluir 
de seu viver, tão fortemente abalado pela violência sofrida. Cleide 
                                                 
12 As consultas psicoterapêuticas individuais foram realizadas por Lílian Sabião Bastidas. 
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já não tinha mais tanto medo de sair sozinha de casa, conseguia 
dirigir-se para o mesmo ponto de ônibus no qual fora abordada e 
aos poucos começou a retomar seus planos para o futuro, 
especialmente no que dizia respeito ao seu noivado e casamento. 
Queixava-se, no entanto, de um certo temor, indefinido para ela e 
de uma enorme vergonha diante da lembrança do que lhe 
ocorrera. 
 Seus declarados sentimentos em relação ao acontecido nos 
fazem pensar nas observações indicadas por Winnicott em um 
texto de 1963 no qual o autor pondera a existência de um núcleo 

não-comunicável do self e que deve ser preservado assim. 
Winnicott diz que este núcleo é sagrado e sua invasão pode ser 

vivenciada como uma violação do self central. Vejamos com as 
palavras do autor: 
 

No centro de cada pessoa há um elemento não-
comunicável, e isto é sagrado e merece muito ser 
preservado ... eu diria que as experiências 
traumáticas que levam à organização das defesas 
primitivas fazem parte da ameaça ao núcleo 
isolado, da ameaça dele ser encontrado, alterado, 
e de se comunicar com ele ... estupro, ser 
devorado por canibais, isso são bagatelas  
comparadas com a violação do núcleo do 

self...(WINNICOTT, 1963/1990, p. 170). 
 
       Compreendemos que Winnicott utiliza a comparação da 

violação do núcleo isolado do self com o estupro, ou ser comido 
por canibais não necessariamente, para diminuir a gravidade do 

brutal ataque ao self na sua dimensão corporal como pode ser 
compreendida a agressão sexual, mas para nos chamar a 
atenção, com força de expressão, para o fato de que a invasão do 

núcleo não-comunicável do self poder estar na mesma monta da 
experiência traumática do estupro. 
      Cleide com seu sentimento de vergonha manifestava os efeitos 

da violação do núcleo sagrado de seu self vivenciado a nível 
corporal. A sexualidade talvez seja um dos aspectos do self que 
traz, potencialmente, o sentimento de sermos nós mesmos, de 
nos sentirmos reais. Cleide havia sido atacada, justamente, em 
uma das áreas da experiência humana que revela o que é sentido 
como o que há de mais verdadeiramente pessoal dentro de cada 
um de nós. 
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      Abatida como um animal, naquela experiência, sofreu o 
aviltamento de sua condição humana, perdendo, 
momentaneamente as características que a tornam alguém 
singular e único: sua pessoalidade e dignidade. É desta maneira 
que compreendemos seus sentimentos de vergonha, ao nosso ver, 
mais precisamente, de humilhação.  
     Como se pode perceber, compreendemos os “sofreres” de 
Cleide de maneira totalmente diversa de uma certa tradição 
psicanalítica que suspeitaria que seus sentimentos poderiam 
compor uma sintomatologia histérica que manifestaria 
simultaneamente, através de formação de compromisso, o desejo 
de sedução e a reprovação do mesmo em relação ao fato ocorrido.   
Por mais que entendamos que a violência sexual possa atingir 
também a dimensão desejante de sua vítima, de maneira 
nenhuma concordamos que seu sofrer advêm unicamente deste 
aspecto da realidade psíquica acometida. Segundo nossa leitura, 
Cleide não "é" uma histérica e nem expressa um “certo” 
masoquismo feminino que teria uma espécie de gozo sintomático 
no sofrimento. Foi, antes sim, vítima de uma brutal invasão de 

um núcleo sagrado de seu self.13  
       Diante de suas queixas, diante de seu sofrer, à luz da 

compreensão que a psicanálise do self, como clínica ética nos 
provê, a psicoterapeuta que a atendia em enquadre individual 
considerou que Cleide poderia ser favorecida emocionalmente 
pela freqüência à oficina de velas ornamentais. Convite feito, 
convite prontamente aceito. No encontro seguinte, Cleide esteve 
presente, juntamente com os outros pacientes freqüentadores das 
oficinas.14 
       A jovem acompanhou atentamente as primeiras orientações 
por parte das terapeutas quanto à confecção das velas15. Logo 
após, iniciou sua vela de maneira compenetrada e atenta. 
Embora, naquele dia, muitos dos participantes estivessem 
conversando animadamente sobre vários assuntos enquanto se 
ocupavam da confecção de suas velas, Cleide mostrava-se 

                                                 
13 Para maiores esclarecimentos a respeito da polêmica na psicanálise sobre a teoria da 
sedução, consultar o verbete de mesmo nome no dicionário de psicanálise de Elisabeth 

Roudinesco e Michel Plon. 
14 Costumamos comentar, com todos aqueles que convidamos para as oficinas, que se trata 

de um encontro psicoterapêutico que acontece a partir da reunião ocasional de alguns 

pacientes. Dizemos que nestes encontros nos dedicamos a confecção de velas ornamentais e 

que os freqüentadores são pacientes usuários do ambulatório de moléstias infecciosas. 
15 A oficina de velas ornamentais é sempre oferecida pelas psicoterapeutas Lílian Sabião 

Bastidas e Vera L. Mencarelli que trabalham conjuntamente em todos os encontros clínicos 

semanais. 
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ensimesmada e não conversava com os demais. Entretanto, não 
fora antipática com ninguém do grupo, tendo sido gentil e 
atenciosa quando requisitada ou questionada. 
       Nas primeiras tardes de quinta-feira em que compareceu às 
oficinas, Cleide apresentava uma conduta que poderia ser 
designada como propriamente sua: realizava rapidamente suas 
velas, sem conversar, sem dirigir-se ao grupo e sem seguir as 
orientações das terapeutas. Embora um certo comportamento 
eufórico, que costuma acometer aos novatos, relacionado ao fazer 
velas de maneira “desenfreada” fosse algo já do conhecimento das 
psicoterapeutas, o que lhes exigiu, no passado, o estabelecimento 
de regras para que a serenidade do grupo fosse preservada, 
Cleide não manifestava a alegria que costumeiramente 
acompanhava este movimento dos novatos. A moça também não 
era capaz de acatar nossa regra fundamental e que dizia respeito 
a manutenção da viabilidade da oficina: tínhamos que gerenciar a 
quantidade de parafina utilizada16. Desta forma, pedíamos para 
que os pacientes fizessem apenas duas velas cada um, podendo 
escolher uma delas para levar consigo e deixando, 
conseqüentemente, a outra para que fosse vendida em prol da 
compra do material necessário. 
       Importante que se mencione, no entanto, que jamais 
interferimos sobremaneira no “fazer” do paciente e se este não é 
capaz de acatar as orientações logo de início, cuidamos para que 
a interferência não seja prejudicial a um outro e permitimos que, 
momentaneamente, se expresse da maneira que parece 
necessitar. Habitualmente, através da observação e, conseqüente, 
acolhimento do grupo, os pacientes novatos acabam por serenar 
em relação a este movimento de avidez na feitura das velas.   
       Cleide, portanto, naquela ocasião, mantinha-se 
emocionalmente à parte das orientações dadas ao grupo. Calada e 
compenetrada em seu “fazer”, a moça produzia muitas e muitas 
velas, de modo que parecia sequer nos ouvir. Ao final do encontro 
clínico, porém, o resultado de seu trabalho era surpreendente: 

                                                 
16 Naquela época da freqüência de Cleide na oficina tínhamos, ainda, grande dificuldade 
para obtenção de todo material necessário, principalmente da parafina. Mantínhamos nosso 

enquadre clínico não-convencional graças às vendas, ocasionais, de algumas velas para os 

funcionários da UBS - Unidade Básica de Saúde - na qual nosso serviço está locado. 

Atualmente, conseguimos comprar a parafina com verbas da Coordenação Nacional do 

Programa de Prevenção e Assistência em DST/aids destinadas aos projetos de assistência 

aos que vivem na condição de soropositivos. No entanto, ainda se faz necessário o 
gerenciamento do material para a manutenção da viabilidade da oficina. Incentivamos os 

pacientes a desfrutarem com maior serenidade o seu “fazer”, priorizando a qualidade e não a 

quantidade. 
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suas velas eram muito bonitas e alegres. Apesar da avidez e 
rapidez inigualável conseguia preservar um padrão estético 
elevado e de extremo bom gosto no tocante a combinação de cores 
e elementos que resultavam em velas que expressavam grande 
delicadeza. Logo, suas velas eram as mais requisitadas pelos que 
vinham visitar a oficina com o objetivo de compra. Cleide também 
recebia, freqüentemente, propostas para efetuar troca com a 
produção de outro integrante da oficina. 
       A paciente demonstrava enorme satisfação pela procura dos 
demais por suas velas. O sucesso das velas de Cleide tornou-se 
“pitoresco” na oficina, divertindo a ela e ao grupo que 
generosamente sustentou suas necessidades iniciais. 
       Aviltada em sua humanidade, destituída de sua pessoalidade 
na ação brutal de um outro que a reduziu a um corpo qualquer e 
a coisificou, Cleide via surgir na oficina o apreço por sua 
singularidade expressa na manipulação da materialidade 
mediadora que permitia o emergir de aspectos articuladores de 

seu self. 
 Quando nos referimos à apreciação dos demais pelas velas 
de Cleide que, de fato, apresentavam um resultado estético 
admirável, achamos importante frisar que a surpreendente 
conclusão de sua produção era por nós compreendida como um 
verdadeiro “acontecimento”. Com isto queremos referir nossa 
percepção de que suas velas eram fruto de um impulso criativo 

que emanava do próprio self, expressão da passagem de sua 
pessoalidade enquanto manifestação humana no “acontecer 
clínico” e que, coincidentemente, trazia um efeito que agradava 
aos outros. Achamos oportuno este esclarecimento, pois temos 
para nós que o artista genial pode, eventualmente, ter sua 
produção vinculada mais ao movimento de um privilegiado 
intelecto explorado capaz de captar anseios de certos segmentos 
do público, do que tê-la como resultado da expressão de seu 

verdadeiro self (Aiello-Vaisberg, 2002).  
      Acreditamos que o fazer de Cleide proporcionava-lhe a 

expressão de aspectos criativos de seu verdadeiro self. Assim 
sendo, pudemos gradualmente observar um movimento de 
transformação na conduta desta moça. Ela passou a conversar 
alegremente com os outros pacientes e já não precisava mais 
realizar uma grande produção: contentava-se com suas duas 
velas e, não raro, ocupava muito de seu tempo na ajuda aos 
demais que a solicitavam em função de seu bom gosto. Sempre 
que um novo integrante ingressava no grupo, a jovem 
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prontificava-se a orientá-lo. Freqüentemente, fomos 
surpreendidas ao verificar que a paciente só havia conseguido 
fazer uma vela, dado ao tempo que havia dispensado na atenção 
aos demais. 
       A participação de Cleide nas oficinas era pontual e ela 
comparecia em todas elas, às quintas-feiras. A empresa na qual 
trabalhava permitia que a jovem participasse dos encontros todas 
as semanas, ficando a critério da paciente a manutenção de sua 
permanência por quanto tempo fosse necessário. 
 

      Cleide: “Vou participar enquanto precisar”: Era o que sempre 
dizia.  
 

Quando estas mudanças foram observadas no comportamento 
da moça, a psicoterapeuta que a havia atendido de início, 
individualmente, em enquadramento tradicional, resolveu atender 
a um apelo pessoal e propôs à paciente uma entrevista. Cleide 
aceitou prontamente e, nesta ocasião declarou estar sentindo-se 
bem melhor. Confidenciou à psicoterapeuta que ela e o noivo 
pretendiam casar-se brevemente e que este projeto estava 
trazendo-lhe alegria e confiança na vida. 
       A moça continuou a freqüentar as oficinas. Com o passar do 
tempo criou o propósito de destinar suas velas a transformarem-
se em presentes, inicialmente oferecidos a seus familiares e, 
posteriormente, oferecidos aos próprios freqüentadores das 
oficinas. Numa determinada tarde, fez com grande capricho uma 
vela para a psicoterapeuta com quem costumava conversar 
individualmente. Ela já não tinha necessidade de levar sua 
produção consigo, após presentear as duas psicoterapeutas e 
todos os participantes do grupo com quem tinha mais afinidade, 
doava suas velas, todas, para que fossem vendidas em prol à 
manutenção dos materiais necessários, não obstante nossa 
observação de que isto não se fazia necessário. 
       Por esta ocasião, a paciente que comparecia assiduamente, 
começou a freqüentar os encontros em semanas alternadas. 
Nossa sensibilidade, compartilhada freqüentemente em 
discussões clínicas, indicava-nos que ali começava a esboçar-se o 
final de um processo.   Nossa intuição, de fato, não nos enganara, 
em uma determinada tarde de encontro clínico, Cleide 
apresentou-se com um bonito pacote nas mãos: tratava-se de um 
presente para a psicoterapeuta com quem estabelecera um 
vínculo mais forte em função do acolhimento inicial. Hoje 
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sabemos que Cleide despediu-se aquele dia com este gesto, sem 
que fosse preciso fazê-lo verbalmente. Compareceria ainda 
algumas esparsas vezes até deixar de vir definitivamente. 
       Após alguns meses, fomos surpreendidas por sua visita em 
uma tarde de quinta-feira, dia da semana que oferecemos oficina. 
A jovem estava feliz e contou a todos os presentes que se casara e 
que estava muito bem. Fez suas velas com o costumeiro bom 
gosto e com a sua já conhecida amabilidade. Ao final da oficina, 
confidenciou: 
 

     Cleide: “Gosto de fazer velas, mas eu não vim pra isso. Eu 
estava mesmo é com muitas saudades de todos vocês!”  

     
 

Abstract 
The authors tell the narrative aiming to share with the reader a 
psychoanalytic experience in non-convencional clinical setting in 

the SDT/AIDS Municipal Program  at Santo André, in according to 
winnicottian ideias. The subject is using the crafting of ornamental 
candles as a means of consultation with the patients. Primarily the 
differentiated clinical setting psychotherapic intended to help only 

HIV positive patients in suffering. This paper presents a sexual 
violence victim clinical history case in candles workshop as a 

succesfull  psychoterapeutic  treatment. The history suggests an 
extent clinical of this approach. 
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