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É freqüente o fato do psicólogo que trabalha na saúde mental pública se 
deparar cotidianamente com o sofrimento emocional infantil. Para alem de 

qualquer questão delimitada à sintomatologia apresentada, entendemos, de 
acordo com Aiello-Vaisberg (2002a) que as profundas desigualdades sociais de 
nosso país fazem da infância um período freqüentemente vivido sob a 

ansiedade e a insegurança decorrentes da pobreza, da doença, da exclusão 
social e da falta de amparo de adultos, que estão inseridos nesse contexto de 
dificuldade. É intensa e constante a procura diária por um psicólogo nas 

unidades de saúde que possa atender crianças que chegam com as queixas 
relacionadas aos mais variados sintomas, como por exemplo, dificuldades na 

aprendizagem escolar, enurese, encoprese, agressividade, medos, etc. Essa 
situação tem motivado cada vez mais a busca de enquadres diferenciados de 
atendimento que possam ser efetivos e aplicáveis nas condições de vida atuais. 

Para tanto, faz-se necessário compreender que apesar da unicidade do método 
psicanalítico é possível pensar em formas de intervenções variadas. Assim,  

entendemos que à luz da psicanálise winnicottiana do self, podemos criar 
incontáveis desdobramentos das intervenções clínicas. 

                                                 
35 Professora Livre Docente do Instituto de Psicologia da USP, coordenadora da Ser e Fazer, orientadora do Programa de 

Pós Graduação em Psicologia Clínica do IPUSP, orientadora do Programa de Pós Graduação em Psicologia da Pontifícia 

Universidade Católica de Campinas e Diretora Presidente do NEW - Núcleo de Estudos Winnicottianos de São Paulo. 
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Na Ser e Fazer, no que diz respeito ao atendimento de crianças realizados 

na Oficina de Rabiscos e outras Brincadeiras, temos nos defrontado com 
demandas clínicas relacionadas a diversos fatores, como por exemplo, vivência 
de situações dramáticas de vida, de situações sociais precárias, doença, 

angústias psicóticas, etc. Diante disso, temos utilizado recursos como 
“fantoches psicanalistas”, variados brinquedos, massinha de modelar, material 
de desenho, de pintura e de papelaria em geral em atendimentos individuais ou 

grupais (Aiello-Vaiberg, et cols, 2002b). Os marionetes ou “fantoches 
psicanalistas” são usados como recurso diferenciado (Aiello-Vaisberg, 2002a), 

capaz de produzir efeitos clínicos fecundos. Tais marionetes são apresentadas 
pelos psicoterapeutas como individualidades, dispondo-se a interagir com as 
crianças, em determinados ambientes institucionais e com seus familiares, 

num enquadre de atendimento análogo ao da consulta terapêutica 
winnicottiana.  

Falamos então em consultas terapêuticas36 através do uso de “fantoches 
psicanalistas”. As consultas terapêuticas de Winnicott tinham como base o uso 
do jogo do rabisco37. O jogo do rabisco se constituía como uma atividade que 

era prazerosa para Winnicott. Entendemos que seguindo os preceitos dessa 
prática, podemos ser flexíveis e inventivos no que diz respeito à introdução de 
outras práticas psicanaliticamente fundamentadas e que utilizem 

materialidades mediadoras, tornando a dimensão lúdica maximamente visível. 
A nosso ver, faz-se necessário, entre outras coisas, que a utilização de qualquer 

materialidade mediadora constitua uma atividade pela qual o terapeuta sinta 
afinidade que o permita estar à vontade para trabalhar. É nesse sentido, 
inspiradas nas consultas terapêuticas winnicottianas e empenhadas na busca 

de enquadres diferenciados de atendimento, que temos feito uso de diversos 
tipos de materiais mediadores, incluindo os “fantoches psicanalistas” (Aiello-
Vaisberg et cols., 2002b). 

O fantoche é oferecido pelo psicólogo porque é parte de sua própria 
experiência pessoal. Podemos pensar nessa ou em outras diversas situações de 

modo similar ao que ocorre na mamada, quando a mãe oferece o seio como algo 
que vem do seu ser. Entretanto, para que o seio possa existir para o bebê, é 
necessário que lhe seja apresentado quando ele esteja pronto para encontrá-lo. 

Ou seja, todo seio, é criado/encontrado. Assim, podemos pensar que, de modo 

                                                 
36 Em 1962 Winnicott afirmou que seria possível posiciona-se de dois modos diante da psicanálise: fazendo uso do 

procedimento padrão desenvolvido por Freud para trabalhar com os pacientes diagnosticados como neuróticos, ou 
“sendo um psicanalista capaz de fazer outra coisa mais apropriada para a ocasião”. As consultas terapêuticas, que 
constituem seu trabalho institucional, são um exemplo claro de como pode ser um psicanalista trabalhando fora do 
enquadre padrão e podem ser utilizadas como referencial na criação de enquadres diferenciados de atendimento.  
37 O jogo do rabisco utilizado nas consultas terapêuticas, pode ser considerado como um procedimento através do qual 
Winnicott se permitia ser apresentado à criança por ela mesma. É um jogo que ocorre de modo informal, onde o 
terapeuta faz um rabisco qualquer e convida a criança a completar esse rabisco, fazendo o desenho que quiser. Em 
geral, a criança, em seguida, poderá também fazer o rabisco a partir do qual o terapeuta fará o desenho. Em termos e 

técnica há muito pouco a ser descrito, no entanto ao longo da atividade é importante que o terapeuta fique tranqüilo 
para poder se adaptar aos desejos da criança. É comum as crianças aceitarem a brincadeira e segundo Winnicott 
(1971), gradualmente, a significância destes desenhos conjuntos torna-se cada vez mais profunda e é sentida pela 
criança como fazendo parte de uma comunicação de importância. Pensamos que o procedimento visa facilitar o brincar 

e a aparição do elemento surpresa, permitindo que questões verdadeiramente importantes, do ponto de vista emocional, 
pudessem vir à tona em curto espaço de tempo (Aiello-Vaisberg et cols, 2000). 
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geral, nas diversas situações da vida, tudo que é apresentado a um indivíduo 
necessita ocorrer no momento e na situação propícia para que possa ser 

encontrado/criado por ele. Voltando ao exemplo da situação da mamada, Uma 
vez que o seio pode ser criado, gradativamente a criança passa a poder 
conceber a existência de um mundo que não se trata apenas de sua própria 

pessoa. 
Buscamos, na situação de atendimento psicológico, entrar numa zona 

especial de experiência, onde uma comunicação emocional profunda pode ter 
lugar. Assim, nesta zona, o psicólogo apresenta objetos de sua experiência 
emocional, que passam a estar em relação com seu paciente, para que possam 

ser criados/encontrados por ele.  Denominamos esses objetos de transicionais 
(Aiello-Vaisberg, 2002b).  

Voltando às fases iniciais da vida de uma criança, o objeto transicional, é 

a primeira possessão não-eu do bebê, em geral materializado como a chupeta, o 
ursinho, ou um brinquedo macio qualquer, que tanto é importante porque 

simboliza o seio, como é importante porque não é o seio, de modo concreto. O 
fantoche é transicional, pois possui materialidade própria e ao mesmo tempo 
pode representar simbolicamente, tanto a própria criança, como os outros 

significantes da vida (Aiello-Vaisberg, 2002b). Assim, compreendemos que um 
enquadre transicional, pode se concretizar pelo uso de uma mediação, seja ela 
um fantoche, ou outra qualquer, quando apresentada de modo a ser 

encontrada/criada pelo paciente, ou seja quando possibilita uma apropriação 
criativa. 

É nesse sentido que podemos pensar na utilização de diversos tipos de 
materialidade como, por exemplo, na apresentação de estórias38, construídas 
pelo psicanalista a partir de elementos da experiência emocional do encontro 

com os pais e com a criança. No presente momento trazemos a estória do 
coelho Ludovico, feita por uma das autoras39, que caracteriza um enquadre 

diferenciado de atendimento, uma vez que pode ser disponibilizada enquanto 
materialidade expressiva.  

 

 

O Caso do Menino Ludovico 
 

 Partindo da experiência da Ser e Fazer40, que engloba o atendimento à 

comunidade na instituição publica, e da experiência de acessoria em saúde 
mental à equipes do postos de saúde do Programa Saúde Família (PSF)41, temos 

                                                 
38 Este trabalho de construção e utilização de estórias tem como inspiração inicial as estórias pensadas num contexto 
de atendimento baseado no pensamento de Winnicott e desenvolvido pelo Prof. Dr. Livre docente Gilberto Safra (1984). 
39 Adriana Micelli Baptista construiu a estória, fazendo uso de, entre outras coisas, elementos emocionais provenientes 

de dois encontros, um com o pai e outro com o pai e com a madrasta de um menino  de 10 anos, da   para a realização 
de um enquadre diferenciado de atendimento no posto municipal de saúde do Programa Saúde Família,  na periferia de 
São Paulo. 
40 A Ser e Fazer: oficinas psicoterapêuticas de criação, foi criada e coordenada pela Prof.ª Livre-docente Tânia Aiello-

Vaisberg, e é realizada no Instituto de Psicologia da USP. 
41 Adriana Micelli Baptista constitui junto a outras duas psicólogas, um psiquiatra, uma terapeuta ocupacional e uma 
estagiária de Psicologia, uma equipe de saúde mental da prefeitura que freqüenta unidades de saúde, principalmente 
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cada vez mais percebido a necessidade da criação de enquadres diferenciados 
de atendimento, mais apropriados para as situações. É freqüente a procura 

espontânea ou o encaminhamento de outras instituições de saúde ou mesmo 
de ensino, por atendimentos à crianças que vivem as mais variadas formas de 
sofrimento emocional. Em sua maioria, essas crianças têm famílias que têm 

enfrentado condições de vida bastante árduas geradas pelo ambiente atual em 
nossa sociedade, marcado pela desigualdade. Desse modo, não é incomum que, 

não somente as crianças, mas também seus familiares vivam situações de 
intenso sofrimento emocional. 

Numa das reuniões de assessoria, um dos médicos generalistas da  

equipe do PSF trouxe à equipe de saúde mental um caso para discussão. 
Tratava-se de um menino de 10 anos e de sua família, constituída por seu pai, 
seu irmão de 8 anos, sua madrasta e filho dela de 6 anos. O menino, aqui 

chamado de Ludovico, morava com sua família em um condômino, do onde o 
médico percebia que freqüentemente vinham “casos de depressão” à procura de 

tratamento no posto. Relacionava isso ao fato do condomínio possuir 
moradores que tiveram uma queda de nível sócio-econômico nos últimos anos.  
Há cerca de um ano a mãe do menino havia morrido, provavelmente devido a 

uma crise de asma e possível complicação cardiológica. Dois meses depois o pai 
passou a morar com uma segunda esposa, cerca de 10 anos mais nova, que 
possuía um filho de outro relacionamento. Assim na casa da família atualmente 

vivem, Ludovico, seu irmão mais novo, o pai, a madrasta e um filho dela. 
Atualmente o pais tem 32 anos, a madrasta 19, Ludovico 10, seu irmão 8 e o 

outro menino 6.  
Segundo o médico da família, a madrasta passou a apresentar queixas de 

saúde que atribuía ao nervosismo causado pelos atritos com o menino. A  

professora escrevera uma carta ao pai referindo indisciplina por parte do 
menino na escola. Toda a vizinhança considerava, assim como a família, o 

menino indisciplinado e “de natureza ruim”.  No dia em que sua mãe falecera, o 
menino havia brigado muito com a ela. Desse modo, as pessoas começaram a 
dizer que Ludovico foi responsável pelo ocorrido. 

A partir do que o médico da família descreveu para a equipe de saúde 
mental, durante a reunião de acessoria, foi então concebido um enquadre 
diferenciado, assumido por duas psicólogas42 que trabalhariam da seguinte 

maneira: uma delas atenderia o menino e a outra o pai e a madrasta. A estória 
foi elaborada com material obtido a partir de elementos das conversas com o 

pai, com o pai e com a madrasta, com a psicóloga que atendeu Ludovico e com 
o médico da família e sua equipe. Foi dito ao pai e à madrasta, desde o primeiro 
encontro, que a partir do que fosse conversado, o psicólogo faria uma estória 

que posteriormente pudesse ser contada ao Ludovico, sugestão que foi aceita 
por eles. Decidiu-se que seria mais apropriado o pai contar a estória ao filho.  

                                                                                                                                                              
do Programa Saúde Família, a fim de realizar um trabalho de acessoria em saúde mental para a Equipe de Saúde 
Família.  
42 Patrícia Villas-Boas Valero, integrante da equipe de saúde mental, atendeu Ludovico três vezes e Adriana Micelli 
Baptista atendeu o pai, posteriormente o pai e a madrasta duas vezes.  



   62 
    

No último encontro com o pai e com a madrasta, a estória foi apresentada 
pelo psicólogo, que assinalou que o pai e a madrasta poderiam fazer qualquer 

tipo de observação a respeito antes de ser contada para Ludovico. Os elementos 
emocionais que fazem parte da narrativa dizem respeito não só a Ludovico, 
como a sua família, em especial a seu pai. Desse modo, a partir de um 

enquadre transicional, foi possível apresentar elementos do ponto de vista 
emocional profundamente significativos ao pai de Ludovico, antes de ser 

apresentada por ele para seu filho.  
 
 

Um Coelhinho Chamado Ludovico 
 

Era uma vez uma vez um coelho de nome Oscar que namorava uma 
coelha, chamada Tífane. Todos os dia ele ia até a toca da família da coelha 
para levar um maço de cenouras frescas para ela. Depois de algum tempo, 
a coelha começou a perceber que esperava um coelhinho. Contou a Oscar 
a novidade e ele resolveu sair para a floresta para procurar uma boa toca 
para ele morar com ela e o coelhinho filhote que iria nascer. Quando o 

coelhinho nasceu, deram a ele o nome de Ludovico. Oscar e Tífane nunca 
tinham tido nenhum filhote antes dele e por isso não sabiam bem como 

cuidar dele. Resolveram então deixar Ludovico por um tempo com a 
família e arrumar a toca onde iriam morar na floresta. Depois de alguns 
anos, o coelho e a coelha foram buscar o Ludovico, que agora já não era 

mais um bebezinho coelho, pois já sabia até andar sozinho. Ludovico 
estranhou um pouco o novo lugar e às vezes tinha saudades da família 

onde havia morado antes. 

 

O tempo foi passando e 
Ludovico passou a querer sair 
para brincar, correr e pular na 
floresta. Mas sua mãe, Tífane, 
não queria que ele saísse da 
toca, pois tinha muito medo 
que ele se perdesse ou que 

fosse engolido pelas raposas. 
Seu pai, Oscar, não 

concordava muito com a 
Tífane, mas para não brigar 

não dizia nada. 
 

 
Assim, Ludovico começou a crescer cheio de energia e a fazer bagunça 

em casa. 
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Tífane ficava muito brava com ele, mas não percebia que ele fazia isso, 
pois não podia sair e brincar na floresta.  Oscar entendia Ludovico, mas 
não sabia como dizer isso aos outros. Todas as vezes que Ludovico fazia 

bagunça, Tífane ficava nervosa e Oscar não dizia nada. 
Um dia, Tífane deu uma bronca em Ludovico, pois ele havia bagunçado 

todo o estoque de cenouras da toca. Ela brigou com ele e ele teve muita 
raiva dela não deixar ele sair da toca. Ela disse a ele que ele não parecia um 
coelho e sim um porco-espinho. Então Tífane saiu da toca distraída e não 
notou que havia uma onça faminta lá fora. Rapidamente onça a engoliu e 

ela nem chegou a ver nada do que aconteceu. 
Quando Oscar veio para casa e viu o que havia acontecido, ficou muito 
triste. Mas, mesmo triste, ele não era muito de falar. Já Ludovico ficou 

desesperado, se sentindo o pior coelhinho do mundo. Achava que porque 
teve muita raiva de Tífane havia feito mal a ela. Lembrou que ela havia 

dito que ele não parecia um coelhinho e sim um porco-espinho. E daquele 
dia em diante passou a achar que na verdade era um porco-espinho e que 
todo mundo que chegasse muito perto dele iria ser espetado pelos seus 

espinhos. Quando os outros bichos ficavam bravos com ele, logo diziam 
que ele era mesmo um porco-espinho que machucava todo mundo, e não 

um coelhinho. 
Pouco tempo depois, Oscar arranjou uma outra coelhinha, Suzi, para 

cuidar de sua toca enquanto ele trabalhava na floresta. Oscar fez isso, pois 
precisava de ajuda e achava que não conseguiria fazer tudo sem a ajuda de 
uma coelha. Já que ele não tinha mais a Tífane, ficou com a Suzi.  Tudo 

isso parecia muito estranho para Ludovico, que não entendia como seu pai 
não falava mais de sua mãe Tífane.  E Oscar não sabia muito que dizer a 

Ludovico e acabava não dizendo nada. 
Logo começaram os problemas entre Suzi e Ludovico. Ela queria 

arrumar a toca e queria que ele colaborasse e ele passou a detestá-la 
achando que ela queria mandar em tudo. Agora Suzi também dizia que ele 
era um porco-espinho que só machucava as pessoas e não um coelhinho. 

Suzi não tinha culpa do que havia acontecido com Ludovico e Oscar 
antes dela chegar. Apenas havia aceitado o convite de Oscar de morar na 

toca dele e de Ludovico e ser a nova coelha da toca.  Então ela ficava com 
muita raiva de Ludovico e achava que ele estava atrapalhando sua 

felicidade com Oscar. E o Ludovico ficava cada vez mais triste, com raiva 
e chegava a achar que era tão terrível que mais parecia um porco-espinho 
mesmo. Às vezes ele mesmo e os outros se esqueciam de que ele era um 
coelhinho. A toca começou a ficar cheia de brigas e Oscar ficava triste, 
mas não sabia como dizer alguma coisa. Ele queria viver bem com Suzi, 

mas queria muito que Ludovico também estivesse bem. 
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Então Oscar achou que deveria pedir conselhos aos macacos. Os 
macacos ouviram toda a estória de Oscar e perceberam que ele estava 
sofrendo muito, mas não sabia o que dizer e como ajudar a resolver as 

brigas na Toca.  Assim os macacos também quiseram ouvir Suzi e 
Ludovico. Suzi disse aos macacos que também sofria muito com essas 

brigas e que estava disposta a fazer algo para que as coisas ficassem bem. 
E Ludovico também contou toda sua estória para os macacos. E eles 

acharam que Ludovico era um coelhinho que sofria muito para a sua 
idade. Acharam ele muito bonito, inteligente e esperto. E viram que na 
verdade ele não tinha nada de porco espinho. Só que às vezes ele tinha 

tanta raiva que ele mesmo e as pessoas achavam que ele parecia um porco-
espinho. Disseram a Oscar e a Suzi que Ludovico, mesmo que tivesse 

raiva, e que essa raiva parecesse grande, ele não havia feito mal a ninguém 
na verdade, pois era apenas um coelho garoto com raiva e não um porco 

espinho ou um jacaré. 
Os macacos pediram a Oscar que contasse essa estória a seu filhinho 

Ludovico algumas vezes. 
 

Pensaram que seria legal para 
Ludovico ouvir a estória de seu 
pai e que isso poderia fazer ele 

se sentir menos triste e 
começar a aproveitar sua vida 
de coelho garoto de um jeito 

mais gostoso e legal, deixando 
para se preocupar com sua vida 
de coelho adulto só quando ele 

crescesse. 

 
Fim. 

 
Assim, mantendo como base o pensamento winnicottiano relativo à 

consultas terapêuticas à luz dos conceitos de Bleger (1984)9, foi realizado este 

trabalho, através da criação e uso de uma estória num enquadre diferenciado 

                                                 
9 A Professora Livre Docente Tânia Maria José Aiello-Vaisberg tem realizado de modo crítico e cuidadoso, junto aos 

profissionais da Ser e Fazer e mais recentemente da NEW (Núcleo de Estudos Winnicottianos de São Paulo), uma leitura 

da obra winnicottiana fundamentada especialmente nas contribuições teórico-metodológicas de José Bleger (1984). 

Consideramos fecundo o encontro entre esses autores, que apresentam marcadas afinidades no que tange às 
antropologias implícitas em suas formulações, pois valorizam o acontecer humano e o homem como criador da 
natureza humana e simultaneamente atravessado por determinações históricas e sociais. Essa articulação parece-nos 
valiosa na medida em que permiti a proposta de enquadres diferenciados de atendimento potencialmente capazes de 

gerar transformações a partir de situações que possibilitem às pessoas a apropriação de suas experiências afetivas e 
existenciais. 
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de atendimento caracterizado pela forma de intervenção que visa o 
entendimento emocional do que acontece com cada um dos personagens, sem 

acusar, nem culpabilizar ninguém. Nesse sentido, assim como Bleger10 (1989), 
entendemos que toda conduta humana é a melhor possível, possuindo sempre 
significado emocional, ainda que pareça estranha aos olhos de outras pessoas.  

Faz-se então fundamental a compreensão acerca da importância daquilo 
que Winnicott denomina de ambiente suficientemente bom. Trata-se de um 

ambiente sustentador que fornece estabilidade e confiança necessárias ao 
acontecer humano. Desse modo, não entendemos que a conduta humana deva 
ser pensada de forma isolada, o que, como já mencionado, não nos incentiva a 

seguir num caminho de culpabilização dos indivíduos, como por exemplo do pai 
ou da madrasta de Ludovico.   

É importante ressaltar que em nenhum momento procuramos "explicar" o 

significado da conduta através de um movimento interpretativo. No que diz 
respeito ao pai de Ludovico, procuramos favorecer uma experiência de 

surpresa, visando refazer o contato com aspectos de self ligados ao afeto que 
até o momento permaneciam dissociados.  Ao favorecer o resgate desse sentir é 
possibilitada uma maior integração com o pensar, o reencontro com o filho e 

consigo mesmo e com a dramática da vida desta família. 
 Concordamos com Winnicott (1971) ao dizer que a psicanálise se dá pela 

superposição de duas áreas do brincar, a do terapeuta e a do paciente. Dessa 
maneira, a instauração de um enquadre diferenciado de atendimento, no qual a 
dimensão lúdica é maximamente visível, parece obter interessantes efeitos  no 

que diz respeito à facilitação da expressão emocional (Aiello-Vaisberg, 2002b). 
Consideramos a estória como parte de um enquadre transicional de trabalho 

que possui potencial transformador na medida em que busca a sustentação do 
acontecer desta dramática familiar. 
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Resumo 
A partir das pesquisas clínicas que vem sendo desenvolvidas há alguns anos 

no IPUSP, na Ser e Fazer, foi idealizado um modelo de atendimento 
psicológico infantil e familiar, que pudemos colocar em prática no contexto 
de uma parceria entre a equipe do Programa de Saúde e Família (PSF) e a 

equipe de saúde mental assessora. Tal modelo se inscreve naquilo que vem 
sendo conhecido como enquadres diferenciados de atendimento psicológico, 

consistindo em consultas terapêuticas, familiares e individuais, que tem, 
como intervenção fundamental, o uso de estórias por meio das quais se 
torna possível a abordagem de dificuldades e sofrimentos. No presente 
momento apresentamos um atendimento de uma criança e sua família, 

centrado na história do coelho Ludovico. A estória foi construída a partir de 
elementos da experiência emocional advindos do encontro com os pais, com 
a criança e com os profissionais de saúde. Constatamos, neste caso, que o 
modelo de atendimento psicológico utilizado, além de ser bastante viável no 

contexto da unidade de PSF,  possibilitou a ocorrência de comunicação 
emocional num nível especial no encontro inter-humano. Ao facilitar a 

expressão emocional dos envolvidos, o uso da estória favoreceu a superação 

de dissociações e, conseqüentemente, a ocorrência de transformações 
existenciais. Por outro lado, forneceu efetivo apoio à família que pôde, assim, 

manter a importante função que lhe cabe, como facilitadora do 
desenvolvimento da criança. 
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LITTLE RABBIT LUDOVICO: INTERVENTION IN WINNICOTT’S CLINIC 
 

Abstract 
Considering the clinical researches that have been developed in Psychology 

Institute of São Paulo University, we have idealized a child and familiar 
psychological attendance model that have been used to work in a 

partnership between the  Family and Health Program team and the assessor 
mental health team. This model is a kind of differentiated setting of 
psychological attendance and consists in therapeutical familiar and 

individual consultations. It has as basic intervention the use of histories. 
Through the history it becomes possible the approaching of difficulties and 
sufferings. At the present moment we present an attendance of a child and 

his family, centered in the Ludovico rabbit history. The history has been 

constructed with emotional experience elements resultant from the meeting 
with the parents, the child and the health professionals.  We have evidenced 

in this case that the psychological model of attendance used is perfectly 
viable in Family and Health Program context. It has made possible the 
occurrence of emotional communication in a special level on the Inter-

human meeting. The use of history has facilitated the emotional expression 
of involved people, favoring the overcoming of dissociations and, 

consequently, the occurrence of existential transformations. On the other 
hand, it has supplied considerable support to the family, who could keep its 

important function of facilitating. 
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