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Tendo sido procuradas por um grupo de psicólogas que trabalhavam 
no serviço público de saúde mental de nossa cidade, e estavam em busca de 
assessoria tanto para os problemas que enfrentavam em seu dia-a-dia 

quanto para a elaboração de novos projetos de trabalho, inauguramos um 
novo método de trabalho na área da consultoria profissional. Aquele primeiro 

grupo que se iniciava já apontava para uma nova necessidade, a de um 
espaço57 diferenciado de uma supervisão clínica ou mesmo de um grupo de 
estudos, formatos mais usuais do atendimento ao psicólogo, e que também 

não se poderia confundir com uma psicoterapia em grupo. Confessamos que 
a situação da psicanalista-coordenadora não era, de início, vivida como 

confortável, na medida em que as participantes não traziam casos clínicos 
específicos. Parecia também não caber a discussão de um capítulo de livro 
ou artigo científico, não havia um tema para apoiar nosso caminhar, já que 

as dificuldades trazidas pelo grupo apenas começavam a se delinear em uma 
demanda específica. A cada encontro um novo campo se abria, carregado de 
possibilidades e ansiedades, exigindo a sustentação (WINNICOTT, 1963) 

daquilo que ainda estava por vir e, como ainda não sabíamos de quê se 
tratava, voltamos nossa dedicação à tentativa de permitir que o novo 

surgisse a partir do estado de não-integração (WINNICOTT, 1971a) em que o 
grupo parecia se movimentar. 

Compartilhando os trabalhos que desenvolvíamos em nossa profissão, 

algo mais era comunicado: os pressupostos teóricos, os recortes 
metodológicos e as técnicas que modulavam nosso fazer clínico, expressão 

máxima de uma ética que perpassava cada uma de nós nas aproximações 
que fazíamos do sofrimento humano - o nosso e o de nossos pacientes. Do 
acolhimento ao sofrimento daquelas psicólogas que, chamadas a atender 

necessidades para as quais nossas instituições político-sociais se cegam, 
trabalhavam em meio às agonias em que a população carente é 
freqüentemente lançada, privadas de um suporte mínimo em termos de 

contenção institucional (por exemplo, através de supervisões clínicas), 
chegamos juntas a uma proposta inovadora pela voz de uma das 
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participantes do grupo. Interessada em oferecer a Oficina da Boneca-flor58 a 
gestantes adolescentes que estavam sendo acompanhadas em uma das 

unidades básicas de saúde na periferia de São Paulo, uma das psicólogas 
manifestou o desejo de aprender a confeccionar a boneca-flor no próprio 
espaço da Consultoria. Sua necessidade foi acolhida com tranqüilidade pelo 

grupo, dando origem ao que passamos a chamar Consultorias Terapêuticas, 
enquadre em que espontaneamente se entrelaçavam as reflexões teóricas, a 

clínica, a consideração dos limites impostos por toda instituição, o 
direcionamento ético de nossas intervenções e, para surpresa de todas, a 
terapêutica pessoal que se insinuava em cada uma das participantes daquele 

grupo. 
Quando o manejo de tecidos, tesouras, agulhas, linhas e algodão foi 

incluído em nosso trabalho, pudemos perceber que um certo clima de 
formalismo e hesitação que caracterizava aqueles primeiros encontros foi 
prontamente  rompido, dando lugar à relação espontânea que se estabelecia 

com a costura da boneca e com a coordenadora do grupo, favorecendo uma 
interlocução mais fluida entre os membros do grupo. Cumpre aqui ressaltar 
que a boneca-flor jamais foi tomada como talismã ou como qualquer outro 

objeto mágico desde sua introdução. A “magia”, que se fazia sentir durante 
nossos primeiros contatos com aquela atividade, parecia se ligar mais ao uso 

que dela fazíamos e ao cuidado com que eram acolhidos os diferentes estilos 
de ser e de costurar, constituindo-se ali um ambiente de holding ao 
profissional, o ingrediente básico daqueles encontros (WINNICOTT, 1945; 

1967). 
As Consultorias adquiriam então as “cores” de suas participantes que 

se expressavam nos trabalhos que desenvolviam em outros contextos, 
reformulados ou enriquecidos pelas experiências naquele grupo; na maneira 
pessoal com que cada uma se lançava à costura da boneca, na escolha de 

cores, estampas e pétalas, como também pelo ritmo que marcava cada 
trabalho, ora freneticamente apaixonado, ora preguiçosamente realizado;  no 

diálogo aberto que gradualmente se estabelecia entre os membros do grupo, 
ainda que isto significasse ficar em silêncio costurando, enquanto as outras 
conversavam, ou mesmo falar o tempo todo enquanto a própria boneca 

descansava na sacola.  A boneca-flor também ganhava espaços extramuros, 
construindo um sonho à noite, dividindo um travesseiro, estimulando 
reflexões sobre a maternidade compartilhadas com o parceiro conjugal, 

tornando-se presente para bebês que estavam para chegar, fazendo-se 
encomenda da filha que em casa estava, tornando-se resgate do fazer 

manual que é expressão do self, ou ainda, tecendo um fim para o fazer 
compulsivo, que é vazio de ser. 

Não havia por que estranhar que surgissem sonhos com a boneca que, 
como objeto de self (SAFRA, 1999), apresentava um aspecto de si a ser 
cuidado ou quem sabe uma experiência a ser vivida. Outras sonhavam com 
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o costurar que espelhava um novo fazer terapêutico, uma outra forma de 
tecer o encontro terapêutico, alternativo às intervenções pedagógicas ou 

explicativas (AIELLO-VAISBERG, 2003), envolvendo a reapropriação do ser a 
partir de um fazer mais autêntico. Havia ainda as que sonhavam com os 
tecidos, que apontavam para o início amorfo59 que pode caracterizar um 

novo encontro, quando a espontaneidade é permitida e a criação pessoal é 
aguardada. Afastando o fantasma da doutrinação as Consultorias se 

mostraram facilitadoras da experiência de uso (WINNICOTT, 1969) do que 
estava sendo oferecido em termos de holding, manejo e apresentação de 
objeto (WINNICOTT, 1962a), vivendo-se o continuum não-

integração/integração ao sabor das necessidades de cada um dos 
participantes. 

O holding explicitado na sustentação daquela experiência vivida em 
grupo era garantido pela presença da psicanalista em termos de sua 
humanidade, em sua recusa a assumir a posição de expert nos assuntos 

tratados, o que a teria tornado presa fácil da intelectualização estéril, 
comprometendo a viva participação daquelas psicólogas. Assim a 

Consultoria oferecia uma experiência a ser vivida e não algo a ser apreendido 
formalmente. O manejo, que aqui se confundia com o holding na medida em 

que estivera sempre a seu serviço, tornava-se diferenciado60 pela acolhida 
que dava às diferentes maneiras de costurar a boneca, aos sentimentos, às 
reflexões e às apresentações de alteridade, permitindo que o produto final se 

construísse de maneira absolutamente singular. Não podemos nos esquecer 
que o manejo pessoal da psicanalista, em sua ligação especial com a costura, 

estava também sendo oferecido ao grupo, mais como possibilidade do que 
imposição de um modelo. O enquadre das Consultorias Terapêuticas parecia 
agregar um valor psicoterapêutico na medida em que assentava suas bases 

no pressuposto fundamental da Psicanálise de que todo ato humano guarda 
um sentido (BLEGER, 1983; POLITZER, 1928), indo ao encontro do que 

parecia ser a demanda básica daquele grupo. A apresentação dos materiais, 
feita de maneira livre e desinteressada, propiciava a apropriação daqueles 
objetos num tempo e num espaço marcados pelo ritmo pessoal de cada 

participante. Importante é lembrar que, permeando a oferta dos materiais, 
estará sempre a presença do psicanalista, que apresenta também a si 

mesmo àquele que está prestes a criar o que necessita (WINNICOTT, 1960). 
Os objetos que eram apresentados no grupo - os sonhos, os tecidos, as 

preocupações, o costurar, os projetos, as bonecas, um conto, uma 

reportagem, uma colcha, uma almofada, o relato de um pedaço de sessão, 
uma história da própria vida, um objeto trazido de casa, uma palavra 
oferecida à colega - rapidamente deixaram de ser privilégio da psicanalista-

coordenadora, reivindicando sua autoria de quaisquer das participantes do 
grupo. Não quero dizer com isso que o grupo tenha se tornado promíscuo ou 
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invasivo, à semelhança dos grupos catárticos, mas que a independência já 

acenava com a possibilidade de que cada uma trouxesse suas próprias 
contribuições, rumando pouco a pouco para a finalização daquele processo 
que curiosamente terminava com uma questão acerca da prática do 

psicólogo: “É possível a conciliação, em meu fazer clínico, entre aquilo que 
emana de mim e as limitações que encontro no mundo?” Questionamento 

que nos leva ao encontro da proposição winnicottiana acerca da postura 
psicanalítica que, mais do que um setting de trabalho, organiza sua própria 
concepção de saúde mental: “Objetivo ser eu mesmo e me portar bem.” 
(WINNICOTT, 1962b, p. 152). 

Outros grupos se sucederam, imprimindo às Consultorias a marca de 

sua pessoalidade que configurava ora um clima intimista, em que segredos 
eram ou revelados, ou bem-guardados em um ambiente de confiabilidade, 
ora um espaço lúdico, quando realmente nos divertíamos, mas também 

havia momentos em que o trágico se interpunha solicitando nossa 
contenção, ou ainda o absurdo que pedia sentido. De estados mais 

tranqüilos a outros mais agitados seguíamos o ritmo dos participantes, 
porém sem perder o tom que acabava sendo dado pela presença da 
psicanalista, presença marcada por suas crenças, por sua história, por seus 

relacionamentos com o mundo, por sua preocupação ética, por seu cuidar e 
pelo impulso criativo que busca encontrar um lugar para ser. 

Ficamos intrigadas ao notar que assim que terminávamos o trabalho 

manual que dava sustentação (holding) às nossas conversas nas 
Consultorias, surgia uma nova proposta, na verdade um novo objeto, ao 

passo que o trabalhar com tecidos, lãs, linhas e agulhas se mantinha. 
Continuávamos a nos movimentar nos mundos que o costurar nos abria em 
suas possibilidades quase infinitas, na exata medida do impulso criativo que 

compartilhávamos, umas mais outras menos, mas a todas contagiando. 
Surpreendemo-nos com tanta disposição que fazia contraste com o temor da 

coordenadora de que estivesse a cansá-las com a repetição da mesma 
atividade. Mais que uma atividade ou uma brincadeira, o que ali parecia ter 
lugar era da ordem do brincar winnicottiano (WINNICOTT, 1971b), do diálogo 

que se estabelece entre o eu e o outro sobre uma base de segurança, de um 
“fazer-de-conta” que trata de uma coisa muito séria, do ambiente relaxado 

que permite o experimentar-se, promovendo integrações.  
Walter Benjamin (1928), tecendo suas idéias sobre o brinquedo, fez 

referência à apropriação pessoal que a criança faz do mundo adulto, 

aceitando-o ou rejeitando-o, porém sendo sempre confrontada pela 
apresentação que o adulto faz de seu próprio mundo. Também ele nos disse 
que no jogo, que se repete centenas de vezes, encontraríamos as raízes de 

nossos hábitos, calcados não num “fazer-de-conta-que, mas um fazer-sempre-
de-novo, a transformação da experiência comovente em hábito, esta é a 
essência do jogo.” (BENJAMIN, 1928, p. 176). 

Se para Benjamin o adulto introduz o mundo à criança sempre de 

modo intrusivo, ensejando inevitavelmente uma reação infantil seja esta 
submissa ou rebelde, para Winnicott a apresentação de objeto feita pelo 
adulto guarda a possibilidade de ir ao encontro de uma necessidade da 

criança, situação que favoreceria uma apropriação criativa, no lugar da 
reação à invasão. E se, segundo Benjamin o jogo busca perpetuar as 
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experiências emocionais que nos marcaram, numa concepção aproximada do 

conceito freudiano de “compulsão à repetição”; em Winnicott teríamos ainda 
a possibilidade de repetição daquilo que nunca se deu, ou seja, a 

oportunidade de que algo seja vivido pela primeira vez, alçando-nos para 
além da mera repetição. Sabemos que à primeira vista não parece possível 
nem conveniente uma aproximação entre Benjamin e Winnicott, mas se 

tomarmos algumas de suas diferenças como apenas uma questão de estilo, 
sendo este último mais acolhedor enquanto aquele seria mais contestador, 
ambos nos parecem denunciar a delicadeza do processo criativo e a 

indissociação básica que existe entre aquele que cria e o ambiente que se 
oferece para sua criação, advertindo nosso olhar para o mundo que sustenta 

o indivíduo. Reação ou apropriação, repetição ou inauguração, Benjamin e 
Winnicott nos levam a experiências diferentes dentro de um mesmo 
continuum, aquele que se dá no campo da inter-humanidade, na 

comunicação do que é humano, na presença ou ausência da ética que 
garante a continuidade do ser, o surgimento da alteridade e as expressões de 

autenticidade.  
Mais para frente Benjamin (1936) nos brindaria com “O Narrador”, 

reinserindo-nos no espaço e tempo humanos através das mãos do artesão e 

da voz do narrador. Já para Winnicott iniciaríamos nossa humanidade pelos 
cuidados da mãe que se dedica (WINNICOTT, 1956) ao seu bebê. Estariam 
nossas psicólogas em busca de algo que se perdeu durante o exercício 

profissional? Ou pretendiam elas reinventar-se como profissionais? 
  Não sabemos se temos aqui uma resposta, mas constatamos que, pelo 

tempo que as Consultorias prosseguissem, aquela espécie de brincar 
precisaria nos acompanhar, e que interromper esse processo seria como 
roubar do grupo seu potencial criativo. Façamo-nos ainda uma última 

pergunta: Para quê estaria lá o psicanalista? Para também brincar ou para 
cuidar do grupo? Talvez ele lá estivesse para cuidar e brincar ou, mais 

rigorosamente falando, cuidando para que o outro possa brincar. 
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Resumo 
A partir da demanda de um grupo de psicólogas que buscava assessoria técnica 

para seu trabalho, a psicanalista-coordenadora pôde recusar o lugar de “expert” que 
lhe ofereciam, afinando a escuta psicanalítica que sustentaria aqueles primeiros 
momentos de não-integração do grupo. Acolhendo a já pressentida necessidade 

daqueles profissionais por um enquadre e manejo diferenciados em relação ao que 
usualmente encontravam nos grupos de estudos, cursos ou supervisões. 

Deparamo-nos, então, com o mundo da costura como espaço transicional que 
potencializava novas integrações, desde nosso primeiro encontro com a Boneca-flor. 
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THERAPEUTIC CONSULTANCIES: 
TAKING CARE OF PROFESSIONALS 

 

Abstract 
Despite a group of psychologists having made a demand for consultancies, the 

psychoanalyst-coordinator refused to be considered an expert. She preferred tuning 
her psychoanalytical sensibility to hold those first non-integration moments. That 

group seemed to look for an alternative setting to clinical supervisions, courses or 
personal psychoanalysis and during this search we found out the “sewing world” as 
the transitional space that would facilitate new integrations. Since we have met the 

flower-doll we noticed the therapeutic potential of that specific “handling” which 
was based on the “holding” offered by the psychoanalyst. 
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