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Talvez seja oportuno iniciar a apresentação deste 

Caderno Ser e Fazer, que traz, além dos trabalhos 

psicanalíticos, dois trabalhos de pesquisa realizados 
desde a perspectiva etológica, lembrar a proposta do 
filósofo Huizinga, que defendeu o uso da expressão 

Homo Ludens para designar a espécie humana. 
Visava, deste modo, acentuar a centralidade cultural 
do fenômeno do brincar, idéia com a qual concordam 

aqueles que freqüentam habitualmente o texto 
winnicottiano. De fato, o brincar, considerado não 

apenas num registro comportamental, pode ser 
pensado, hoje, como posição existencial, que permite 

ao indivíduo  sentir-se vivo, real e capaz de ação 
criativa e transformadora do mundo.  

Vários pesquisadores contribuíram para a composição 

deste Caderno com escritos bastante instigantes. O 

volume é aberto por um artigo em que uma de nós se 
encarrega de elaborar uma articulação entre o 

pensamento winnicottiano sobre o brincar e 
contribuições de Séchehaye e Huizinga, numa 

tentativa de aprofundamento da compreensão dos 

movimentos pelos quais se realiza o estilo clínico Ser e 
Fazer. A este se segue um trabalho que pretende ser o 

início de uma pesquisa sobre o erotismo e a 
sexualidade, desde uma perspectiva que considera 
esta área do viver à luz da capacidade de brincar. 

Assinam Maria Christina Lousada Machado e Tânia 
Maria José Aiello-Vaisberg. A seguir, encontramos 

produções de alguns  pesquisadores psicanalistas da 

Ser e Fazer: Oficinas Psicoterapêuticas de Criação, que 

contam com a co-autoria da orientadora e abordam o 
brincar e a transicionalidade desde diferentes 
recortes e perspectivas. Assim, Sabrina Giorgi 

focaliza, a partir de um trabalho de acompanhamento 
psicanalítico de bebês, uma trajetória fundamental 

que permite a instalação de um lugar existencial para 

brincar. Christiane Camps e Clarissa Medeiros 
ocupam-se do trabalho criador,trazendo a narrativa 

de uma consulta terapêutica coletiva com professores, 
enquadre diferenciado de trabalho clínico que visa 

favorecer a criação de possibilidades de novas 
escolhas e sentidos, no âmbito laboral. Outro 

enquadre diferenciado - a consultoria terapêutica - é 
apresentado por Tania Mara Marques Granato, que 



atende um grupo de psicólogas no mundo transicional 
da costura e da confecção da Boneca Flor.O potencial 

mutativo de intervenções que se fazem 
transicionalmente pelo uso de histórias pode ser 
apreciado no artigo assinado por Adriana Micelli-

Baptista.  
Este número está enriquecido pela colaboração de 

autores que têm incluído Winnicott como 
interlocutor.teórico-clínico. Andréa Socha relata 

pesquisa muito interessante que articula concepções 
freudianas e winnicottianas sobre o riso com o estudo 

de um grupo que assiste Woody Allen. Joaquim 
Gonçalves Coelho Filho e Antonio Carlos Possa 
discorrem sobre a dinâmica de pacientes com 

tendências anti-sociais, considerando a importância 
do brincar criativo como condição estruturante da 
subjetividade. Eliana Pintor e José Tolentino Rosa 
abordam o mesmo tipo de problemática, trazendo o 

estudo do caso de um adolescente usuário de drogas 
psicoativas que apresenta,como queixa, vivências de 

sair do próprio corpo.  
Karina Codeço Barone apresenta trabalho cuidadoso 

em que aborda o luto à luz da transicionalidade. 

Finalmente, nosso Caderno traz assim, para satisfação 

do leitor que valoriza o intercâmbio universitário,os já 
anunciados  artigos etológicos, escritos por Yumi 

Gosso, Maria de Lima Salum e Moraes e sua 
orientadora Emma Otta. Salum descreve brincadeiras 

de crianças na cidade grande e na praia, trazendo 
material que provoca reflexões. Gosso aborda as 

brincadeiras de crianças indígenas Parakanã, que 
usualmente imitam atividades dos adultos, inclusive 

com acesso às suas ferramentas,mostrando que 
nesta sociedade acontece uma transição gradual 

entre brincadeira e trabalho adulto.  
O conjunto que temos em mãos é fruto de muito 

trabalho e certamente demandará trabalho do leitor 
que, esperamos, seja recompensado pelos seus 

esforços.  
Contudo, algumas considerações importantes 

deixaram de ser feitas. Uma delas, talvez bastante 

óbvia, diz respeito à vinculação existente entre o 
brincar e a arte. Trata-se, no entanto, de uma falha 

provocativa, que motivará a elaboração de um 

próximo Caderno... 
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