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Como tema nuclear da teorização winnicottiana, os objetos e fenômenos 

transicionais inauguram uma perspectiva segundo a qual o viver humano tem lugar 

numa área intermediária da experiência, que não se restringe ao mundo interno nem ao 

mundo externo, mas que proporciona um local de repouso para o indivíduo na tarefa de 

manter essas áreas separadas, mas inter-relacionadas. Entendemos que essa proposição é 

revolucionária e que implode, de certo modo, a organização da vida psíquica, proposta 

por Freud, em termos dos princípios do prazer e da realidade, resultando em 

modificação fundamental nas noções de saúde e doença emocionais. À luz das 

formulações winnicottianas, é possível considerar que a saúde está relacionada à 

capacidade de brincar do indivíduo, por meio da qual se torna possível fazer uma 

contribuição a partir da engenhosidade pessoal, dando coloridos singulares à realidade 

externa. Por outro lado, quando o indivíduo relaciona-se com o mundo compartilhado 

de forma submissa e defensiva, operando a partir de um self cuidador, tem sua condição 

de criador do mundo inibida, do que decorre a impossibilidade de viver de modo 

autêntico e integrado. Concebendo o ser humano no início da vida como não existindo 

desde o seu próprio ponto de vista e necessitando que o ambiente apresente-lhe o 

mundo em pequenas doses para que possa constituir-se como pessoa independente, 

relacionar-se com os outros humanos e conquistar a condição de ser transformador do 

mundo com seu gesto espontâneo, Winnicott apresenta uma concepção antropológica 

que se articula ao redor do brincar como posição existencial, que define o ser humano 

como homo ludens. Tal visão legitima práticas que elegem o holding como intervenção 

principal, objetivando a integração pessoal e a conquista da capacidade de sentir-se vivo 

e real, e não o aumento do auto-conhecimento pela via do enunciado de sentenças 

interpretativas. Entendendo a psicoterapia como uma superposição das áreas do brincar 

do analista e do paciente, apresentamos uma narrativa de um encontro brincante, 

acontecido na Oficina Arte de Papel da “Ser e Fazer” do IPUSP, e propomos uma 

reflexão sobre a importância do favorecimento de experiências mutativas em mundos 

transicionais temporários na retomada do viver em bases mais autênticas. 


