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O estilo clínico Ser e Fazer, desenvolvido no Instituto de Psicologia da 

Universidade de São Paulo, é consonante com o convite feito por Winnicott para que, 

sendo psicanalistas, façamos algo mais apropriado à situação humana que nos 

encontramos. Nesse sentido, pesquisamos o uso clínico de enquadres diferenciados nos 

quais a dimensão lúdica é tornada maximamente visível pela apresentação de 

materialidades mediadoras com potencial expressivo. 

Tais enquadres, fundamentados rigorosamente no método psicanalítico e 

denominados transicionais, concretizam a valorização de estratégias clínicas que 

reconhecem a capacidade do brincar como posicionamento saudável em termos de 

amadurecimento emocional. São caracterizados pelo uso – na acepção winnicottiana 

desse termo – de mediações facilitadoras da expressão de indivíduos e coletivos, em 

contextos psicoterapêuticos e psicoprofiláticos, pelo uso de intervenção de tipo não-

interpretativa (holding) e pela realização preferencialmente em grupos. 

A partir do uso paradigmático do Jogo do Rabisco, que aponta para a idéia de 

presença concreta do analista, de sua participação ativamente engenhosa em seu ofício, 

passamos a considerar o material apresentado pelo analista como “materialidade-

rabisco”.  

Partindo da concepção do brincar como fundamento existencial a partir do 

qual se caracteriza a natureza humana, vimos que, na artepsicoterapia winnicottiana, o 

material utilizado nas intervenções é manejado em termos da experiência-matriz da 

apresentação de objeto, enquanto as comunicações do terapeuta são realizadas de modo 

a permitir sua apropriação criativa pelos pacientes. A sustentação do acontecer clinico, 

que se dá no contexto da constelação brincante de mundos intersubjetivos, favorece o 

sentido da continuidade e a superação de dissociações defensivas em genuíno “ser e 

fazer”. 
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