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Observa-se, há alguns anos, um crescente reconhecimento, por parte da 

sociedade brasileira, em relação à importância das diversas práticas psicoterapêuticas 

que, em nosso país, são restritas a médicos e psicólogos. Tal situação decorre, 

aparentemente, do fato dos psicólogos terem saído de seus consultórios particulares e 

rumado em direção a diferentes equipamentos de saúde pública, a partir dos anos 

oitenta. Esta tendência veio a se ampliar posteriormente, na medida em que passaram 

também a trabalhar em equipamentos pedagógicos, jurídicos e de assistência social.  

Deste modo, o atendimento psicológico deixou de ser acessível apenas àquelas camadas 

da população dotadas de maior poder aquisitivo, para se aproximar de segmentos mais 

desfavorecidos do ponto de vista sócio-econômico.  

Pode-se bem imaginar que a chegada dos psicólogos tenha modificado 

decisivamente a feição das equipes de trabalho nas diferentes instituições, no sentido de 

ampliar a consciência de todos acerca da importância da vida subjetiva emocional. Este 

aumento de consciência alargou, simultaneamente, a sensibilidade dos profissionais em 

relação às questões existenciais da população atendida, que geralmente padece 

emocionalmente em virtude de condições concretas de vida marcadas por precariedade 

social e econômica e sobrecarregadas, não raras vezes, pela doença. Para dar conta de 

seu cotidiano, muitos profissionais são levados ao uso não-consciente de estratégias 

defensivas, que operam no sentido de aumentar a indiferença e frieza afetiva. Tais 

estratégias não garantem, entretanto, tranqüilidade duradoura, pois a realidade 

dificultosa da vida dos pacientes tende a se impor de modo incisivo. Conseqüentemente, 

ao lado daqueles que não lançaram mão de defesas de insensibilidade, colocam-se 

também aqueles cujas defesas vieram a se mostrar inoperantes, resultando um quadro 

geral que nos mostra um grande número de profissionais em estado de sofrimento 

explícito em seu trabalho. 

Não é de se admirar, assim, que tenha começado a surgir, em nosso meio, uma 

nova demanda clínica. Deste modo, pedidos de ajuda psicológica, formulados por 

equipes profissionais, vieram se acrescentar às demandas de indivíduos e famílias. Tal 

situação nos motivou a investigar a potencialidade mutativa de enquadres clínicos 

diferenciados, eventualmente capazes de lidar com as novas necessidades. 

 

 

A Arteterapia na Clínica Winnicottiana 

 

De nossa parte, encontramo-nos, há mais de uma década, comprometidas com a 

pesquisa clínica de enquadres diferenciados, que realizamos no Instituto de Psicologia 

da Universidade de São Paulo
1
. Trata-se de uma clínica winnicottiana que concebe a 
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 Neste contexto institucional fundamos a “Ser e Fazer”: Oficinas Psicoterapêuticas de 

Criação, que oferece atendimento psicológico gratuito a crianças, adolescentes e 

adultos, em termos de arteterapia grupal de inspiração winnicottiana, desde 1997. 
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arteterapia em termos da conjugação entre a apresentação de materialidades mediadoras, 

que se pauta no uso paradigmático do jogo do rabisco, com a adoção do holding como 

intervenção fundamental. Deste modo, constitui-se como prática terapêutica concebida 

como “cuidado à continuidade do ser”, atendendo grupalmente indivíduos, famílias, 

casais.  

As atividades realizadas e pesquisadas neste Instituto de Psicologia, mais 

precisamente na “Ser e Fazer”: Oficinas Psicoterapêuticas de Criação, são concebidas 

como clínica psicanalítica ampliada, na medida em que se baseiam na estrita observação 

do método psicanalítico fora do setting padrão, criado por Freud para atendimento 

individual de pacientes neuróticos. Seguimos, de fato, indicações de Winnicott (1962), 

segundo as quais todo psicanalista deve decidir, diante dos casos que se lhe apresentam, 

entre dois caminhos: fazer a psicanálise clínica padrão ou ser um psicanalista que faz 

outra coisa, mais apropriada à situação. Desde esta perspectiva, a apropriação do 

método psicanalítico, que afeta o ser profissional, permitirá movimentos desenvoltos e 

mais livres de proposição de enquadres diferenciados. Percebe-se, assim, que existem 

plenas condições de possibilidade de criação de uma arteterapia winnicottiana, que 

observa, de modo coerente e rigoroso, as concepções fundamentais deste autor 

(AIELLO-VAISBERG et al, 2003). 

Em termos bastante resumidos, mas não infiéis, podemos dizer que a obra de 

Winnicott deve ser abordada como formulação psicanalítica, na medida em que se 

inscreve num contínuo que tem no trabalho de Freud seu iniciador. Por outro lado, há 

que se reconhecer, também, que traz novidades absolutamente importantes, que 

transfiguram profundamente o campo psicanalítico, na medida em que nele introduz a 

problemática do ser (ROUSSILLON, 1999; LOPARIC, 1996). Tal introdução exigiu 

uma verdadeira reformulação da psicopatologia psicanalítica, que nos aproxima de 

pontos de vista da psiquiatria existencial, uma vez que se concebe o sofrimento 

emocional em termos de inautenticidade do ser, de afastamento de si mesmo, do que 

resultam experiências de futilidade, irrealidade e vazio existencial, que provocam o uso 

de defesas dissociativas. Assim, a cura é pensada em termos de superação de 

dissociações, que é alcançada  pela via da recuperação de confiança no humano, que o 

holding favorece, e não pelo aumento do auto-conhecimento proporcionado pela 

enunciação de sentenças interpretativas (AIELLO-VAISBERG, 2004). 

Dizemos que na arteterapia winnicottiana acontece uma “apresentação” de 

materialidades segundo o uso paradigmático do jogo do rabisco. Como sabemos, o 

psicoterapeuta participa deste jogo como presença plena, expressando-se pessoalmente, 

ainda que num contexto marcado pelo objetivo preciso de prover ajuda psicológica ao 

paciente. Similarmente, a materialidade, em nossas oficinas, expressa o ser singular de 

cada terapeuta, inserindo-se em sua história de vida. Assim, em função da biografia de 

cada um, temos, na “Ser e Fazer”, oficinas de papel artesanal, oficinas de arranjos 

florais, oficinas de velas ornamentais, oficinas de teatro espontâneo, oficinas de panos e 

linhas, oficinas de tapeçarias e outros bordados, oficinas de cores, oficinas de cartas, 

fotos e lembranças e muitas outras. Cada arteterapeuta apresenta, disponibiliza, uma 

materialidade que lhe é cara e significativa, no atendimento grupal de seus pacientes.  

Winnicott (1945) compreende que a apresentação de objeto é uma das tarefas 

maternas iniciais. Consiste em fornecer ao bebê o objeto necessitado exatamente no 

momento em que este se encontra existencialmente pronto para criar algo
2
. Esse 
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 É importante frisar que esta prontidão é existencial e não psíquica, uma vez que a 

própria constituição do psiquismo será secundária à experiência primordial que estamos 

focalizando. 
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aparecimento oportuno permite que o bebê “crie” o que estava aí para ser encontrado. 

Trata-se de uma experiência ilusória, na qual o objeto existe dentro da área de controle 

onipotente do indivíduo, que se localizará na base da sanidade mental futura. Assim, é 

paradoxalmente uma experiência onipotente o fundamento que permitirá o 

amadurecimento emocional futuro. A sanidade possível caminha, ao longo da vida, em 

direção à conquista da percepção vivencial, simultaneamente dolorosa e libertadora, da 

alteridade do mundo e do outro. De um certo modo, aquilo que acontece no início da 

vida, ao contato com o seio materno, é uma configuração que segue vigente por toda a 

existência, quando há condições favoráveis a um posicionamento criativo diante da 

realidade. A psicoterapia psicanalítica, na qual incluímos a nossa arteterapia 

winnicottiana, pode ser proveitosamente pensada em termos da apresentação, pelo 

psicoterapeuta, de uma materialidade amada, que favorecerá o paciente no sentido de 

possibilitar que crie/encontre o objeto.  

A introdução e uso de materialidades, no sentido preciso da apresentação 

winnicottiana de objeto, têm suas peculiaridades. De um lado, há que considerar, como 

já dissemos, que a mediação seja cara e afetivamente importante para o terapeuta, que 

com ela deve manter um vínculo amador, no sentido preciso do termo. O amador 

estabelece uma ligação afetiva com a materialidade, mas não domina técnicas 

sofisticadas, como um profissional, nem precisa ser um artista reconhecido pela 

qualidade de suas produções. Resulta, pois, que não sendo um artista profissional, o 

terapeuta, pelo amor que sente em relação ao seu “rabisco” pessoal
3
 pode chegar a ter 

sua presença psicossomática verdadeiramente presentificada pela materialidade que 

escolheu. Cabe, entretanto, acrescentar que existe uma outra exigência a ser observada 

na constituição de uma certa oficina: todo material mediador deve ser dotado de amorfia 

relativa, que permitirá sua inclusão na criação/encontro de variados objetos, por meio do 

que cada paciente se fará presente naquele pequeno mundo – floral, papeleiro e outros... 

 

 

Arteterapia no Atendimento de Profissionais e Equipes de Trabalho 

 

Quando nos defrontamos com demandas de ajuda psicológica de profissionais e 

equipes de trabalho, resolvemos oferecer uma modalidade de atendimento em 

arteterapia que denominamos “consultoria terapêutica”. Este enquadre inovador, foi 

assim denominado e concebido como um lugar  

 

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 a surpresa de todas, a terapêutica pessoal que se insinuava 

em cada uma das participantes daquele grupo. (GRANATO e 

AIELLO-VAISBERG, 2004, p. 82). 

 

Realizamos nossa primeira experiência com profissionais da área obstetrícia, 

que nos procuraram de modo voluntário e independente de seus superiores hierárquicos, 

conjugando a escuta psicanalítica e o provimento do holding com a apresentação de um 

mundo de costura da “boneca-flor” (DOLTO, 1993) como espaço transicional. Os 
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 Temos pensando em termos de flor-rabisco, papel-rabisco, bordado-rabisco, pintura-

rabisco e etc.. 
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resultados clínicos obtidos nos animaram a realizar outras experiências, tais como 

aquela que é alvo deste artigo. 

A Secretaria de Saúde da Prefeitura da Cidade de São Paulo divide o território 

metropolitano em zonas para as quais nomeia coordenadores voltados a diferentes 

programas, tais como o da Saúde da Criança, da Saúde da Mulher, da Saúde do 

Trabalhador, da Saúde do Idoso e outros. Fomos procurados pelo Coordenador de Saúde 

Mental de uma dada região urbana, que nos apresentou uma demanda de atendimento a 

equipes de profissionais, conhecedor que era de nossas experiências anteriores. Em 

termos contratuais, ficou estabelecido que a própria Secretaria de Saúde remuneraria os 

arteterapeutas, com verba destinada ao aperfeiçoamento de seu pessoal. Constituímos 

três grupos para atendimento de vinte e cinco pessoas em oficinas de papel artesanal, 

arranjos florais e crochê, tendo em vista a configuração de espaços transicionais 

propícios à expressão das dificuldades vividas no cotidiano de trabalho e à recuperação 

do potencial criativo de cada um, pela via do cuidado à continuidade do ser profissional. 

Foram programados e realizados oito encontros semanais, com duas horas de duração. 

Cada participante freqüentou, ao longo da totalidade dos encontros, uma das três 

oficinas.  

Acreditamos ser importante uma rápida passagem por essas propostas. Guiadas 

pelo “estilo clínico ser e fazer”, as psicoterapeutas apresentaram os materiais – polpa de 

papel, flores vivas e agulha e lã – aos participantes, convidando-os à brincadeira, às 

novas experiências. No primeiro grupo, a polpa de papel poderia ser transformada em 

quadros feitos com papel e outros elementos, como flores secas, pedaços de tecidos, 

pequenos brinquedos, bem como em folhas de papel feitas de modo artesanal. Para os 

grupos com flores, o convite consistia na confecção de um arranjo, na elaboração do 

vaso, na escolha das flores que comporiam a peça. Os participantes que se encontravam 

no grupo com crochê, podiam confeccionar toalhas ou outras peças, escolhendo as 

cores, o formato, qual ponto seria usado nessa feitura. A proposta centrava-se na 

apresentação, em todos os encontros, da materialidade do terapeuta, seguindo o conceito 

winnicottiano de apresentação de objeto. 

A instauração de um espaço propício à expressão de frustrações e limitações 

vividas no ambiente de trabalho gerou interessantes efeitos no presente caso. Observou-

se, deste modo, uma clara e expressiva transposição de atitudes e posturas, em moldes 

transferenciais, na medida em que tenderam a usar as materialidades apresentadas 

segundo modos rígidos e pouco criativos, que a nosso ver refletiam o vivido 

profissional impotente e paralisado junto às populações carentes. Diferentemente 

daquilo que temos experenciado junto aos demais pacientes, que tendem a se 

entusiasmar com as atividades possíveis, estes profissionais de saúde mental se 

mostravam queixosos a maior parte do tempo. Alternavam expressões de 

descontentamento, ora reclamando dos materiais disponíveis, ora lamentando as 

próprias limitações e incapacidades. Deste modo, encenavam dramaticamente algo que 

viviam em seu ambiente de trabalho: uma mistura de sentimento de despreparo com a 

vivência de falta de condições ambientais favorecedoras de uma realização profissional 

satisfatória. 

A impressão das arteterapeutas, que tanto decorria da atmosfera emocional 

reinante como de algumas verbalizações, era de que se sentiam perplexos e confusos na 

medida em que lhes eram oferecidos mundos favoráveis à sua expressão subjetiva que 

contrastavam dolorosamente com sua dura realidade. 

A nosso ver, o espaço foi usado para expressar o sofrimento presente no 

cotidiano desses profissionais. Lembrando, novamente, de Winnicott (1965), 

concordamos com o autor quando aponta que  
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É axiomático que se um setting profissional correto é fornecido, 

o paciente, isto é, a criança (ou o adulto) que se acha em 

sofrimento, trará a aflição para a entrevista sob uma forma ou 

outra. (...) Talvez seja desconfiança o que se demonstra, ou uma 

confiança grande demais, ou a confiança é logo estabelecida e as 

confidências cedo se seguem. Seja o que for que aconteça, é o 

acontecer que é importante
4
. (WINNICOTT, 1965, p.246) 

 

Por outro lado, entendemos que o espaço terapêutico não chegou a ser 

plenamente aproveitado, uma vez que essas experiências continuaram dissociadas do 

viver dos participantes devido à impossibilidade destes em vivenciar esse sofrimento, 

tão intensamente expresso, e também por mostrarem-se extremamente capturados pela 

adversidade da população que atendiam, concebida como deprimida, frustrada e 

multicarenciada.  

Entendemos que finalmente não foi possível prestar uma verdadeira ajuda 

psicológica na medida em que a alternância entre o cotidiano sofrido e a oferta 

absolutamente diferente e contrastante de um espaço terapêutico, de liberdade e 

respeito, contratado e financiado pela Coordenação de Saúde Mental, foi vivida como 

irônica e  emocionalmente inaceitável. Deste modo, parece-nos importante considerar 

que os limites e alcances do enquadre proposto dependem diretamente do contexto 

vivencial mais amplo no qual a proposta de cuidado é formulada. Parece-nos, pois, que 

a oferta de um “mundo sustentador” para profissionais de saúde mental pública, tal 

como o concebemos na presente experiência, só logra fazer sentido no contento de 

políticas sanitárias capazes de reconhecer o valor do trabalho do profissional. 

Cabe, então, perguntar: não há como ajudar estes profissionais? Devemos 

esperar condições de trabalho mais favoráveis para aí então oferecer este enquadre 

diferenciado? Tais questões ensejam reflexões importantes. Retomando o diálogo com 

Winnicott, lembramo-nos de uma passagem que parece ser providencial enquanto 

refletimos sobre esse acontecer com os profissionais de Saúde Mental: o autor destaca 

algumas ressalvas relativas ao fato de poder realizar consultas terapêutica em psiquiatria 

infantil apenas se pudesse contar com um ambiente doméstico saudável: 

 

Há uma categoria de casos em que essa espécie de entrevista 

psicoterapêutica deve ser evitada. Não diria que com uma 

criança muito doente não é possível se fazer um trabalho eficaz. 

Mas diria que, se a criança sai da consulta terapêutica e retorna 

para uma situação familiar ou social anormal, então não há 

provisão ambiental alguma da espécie necessária e que eu 

julgaria admissível. Confio em um „ambiente desejável médio‟ 

para encontrar e utilizar as mudanças que ocorrem no menino ou 

na menina durante a entrevista, mudanças que indicam uma 

anulação da dificuldade no processo de desenvolvimento. 

(WINNICOTT, 1971a, p. 13). 

 

Nossa experiência tem demonstrado que este não é o caso, na medida em que 

crianças tem sido beneficiadas a partir deste enquadre clínico (BORGES, 1998). Por 

outro lado, encontramos na própria obra de Winnicott (1971) uma indicação que pode 
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 grifo nosso. 
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ser valiosa. Referimo-nos à conceituação da psicoterapia como justaposição de áreas do 

brincar do paciente e do terapeuta. Vale a pena transcrever suas palavras: 

 

A psicoterapia se efetua na sobreposição de duas áreas do 

brincar, a do paciente e a do terapeuta. A psicoterapia trata de 

duas pessoas que brincar juntas. Em conseqüência, onde o 

brincar não é possível, o trabalho efetuado pelo terapeuta é 

dirigido então no sentido de trazer o paciente de um estado em 

que não é capaz de brincar para um estado em que o é. 

(WINNICOTT, 1971/1991, p. 59). 

 

 À luz desta formulação, podemos considerar que estes profissionais 

demandavam não apenas um espaço sustentador de seu brincar, mas a criação da própria 

possibilidade do brincar, que, como capacidade humana, revelou-se claramente 

bloqueada. 
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RESUMO  
O artigo versa sobre o uso da arteterapia de inspiração winnicottiana no atendimento a 

profissionais da área de Saúde Mental, os quais lidam, em seu cotidiano, com 

populações desfavorecidas e extremamente sofridas, em virtude de condições precárias 

de vida que misturam pobreza, exclusão social e doença mental. Pautadas pelo “estilo 

clínico ser e fazer”, oferecemos aos participantes a possibilidade de realizarem 

experiências em oficinas com papel artesanal, arranjos de flores ou crochê, de acordo 

com o que denominamos “consultorias terapêuticas”. Entendemos que o espaço 

oferecido foi usado para expressão do sofrimento que os profissionais vivenciam em seu 

cotidiano, mas que tal experiência continuou dissociada do viver dos participantes. 

Refletindo acerca dos alcances e limites da proposta, apontamos para a necessidade de 

cuidado, concebido como sustentação emocional, ao profissional da área de Saúde 

Mental e atenção à circunstância vivencial em que estão inseridos. Esta vivência 

aconselha o prosseguimento das experiências, no contexto da pesquisa de enquadres 

clínicos diferenciados.  

Palavras-chave: psicanálise, equipes profissionais, „estilo clínico ser e fazer‟ 

 

ABSTRACT Based on Winnicott orientation, the article focuses the use of art-therapy 

in the attendance of  professionals of  mental health, who deal everyday with disfavored 

populations affected by precarious conditions of life, mixing poverty, illness and 

insanity. The reported results suggest that its useful to go on with the experiences, in the 

context of the research of  differentiated clinical settings.   

Key words:  psychoanalysis, professional teams, being and doing clinical style 


