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RESUMO 

Relevância - Desde seus primórdios, a pesquisa psicanalítica ancora-se na 

consideração de material clínico à luz do uso do método psicanalítico. O 
rigor deste tipo de investigação sempre exigiu a publicação de relatos 

clínicos verídicos, em periódicos especializados ou em livros, sob o uso de 

nomes fictícios e eventual mudança de características que permitiriam 

imediata identificação do paciente. Entretanto, os avanços tecnológicos, 

ao tornarem acessíveis na web teses, dissertações e artigos, recolocam 

este problema, pois, ao que tudo indica, torna-se cada vez mais fácil a 

identificação dos casos pelos próprios pacientes e por terceiros. 

Defrontamo-nos, assim, com um problema ético de magnitude 

importante, ao considerarmos a articulação entre o respeito ético e a 

necessidade de produzir conhecimento científico rigoroso, diante do qual a 

assinatura de termo de consentimento livre e esclarecido revela-se 

procedimento um tanto ingênuo, uma vez que acreditamos que o encontro 
entre o participante e o relato feito sobre seu atendimento pode ter efeito 

francamente prejudicial. Considerando esse quadro, idealizamos uma 

forma de registrar o acontecer clínico com o intuito de preservar os 

aspectos afetivo-emocionais essenciais, mas registrar o caso sob 

roupagem ficcional que dificulte ou até impossibilite o reconhecimento, 

tanto da pessoa como de terceiros. Trata-se de uma proposta inspirada na 

transicionalidade winnicottiana, que denominamos "narrativas brincantes". 

São elaboradas mediante o uso do método psicanalítico, vale dizer, em 

termos do cultivo da atenção flutuante e das associações livres, ao mesmo 

tempo em que são trabalhadas como peças de ficção que preservam a 

dramática vivenciada no encontro. Objetivo – O presente estudo visa 

verificar se o uso de narrativas psicanalíticas brincantes, que garantem o 

não-reconhecimento do paciente por si e por terceiros, pode ser 
considerado estratégia heurística rigorosa na produção de conhecimento 

clínico psicanalítico. Estratégias Metodológicas - Iniciamos uma pesquisa 

fundamentada na substituição de relatos literais de sessão 
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pela apresentação de registros do acontecer clínico sob a forma de 

narrativas brincantes, de caráter ficconal, no contexto do grupo de 

pesquisa. As associações livres, hipóteses e compreensões produzidas 

pelos pesquisadores diante destas narrativas são anotadas e, num 

segundo momento, comparamos as percepções clínicas do grupo com 

aquilo que surgia a partir dos relatos não ficcionais dos mesmos 

casos.  Resultados Preliminares – A utilização deste tipo de proposta – as 

narrativas brincantes – tem-se revelado bastante produtivo no contexto 

dos grupos de pesquisa. A possibilidade de máxima preservação dos 

elementos afetivo-emocionais presentes no acontecer clínico, assim como 

a preocupação em resguardar os pacientes/participantes de invasões 

emocionais ocasionadas no contato com as considerações dos 

analistas/pesquisadores, são elementos constituintes deste tipo de 
material, que pode ser construtivamente empregado na pesquisa 

psicanalítica. Conclusões – Uma vez que se pretende, ao mesmo tempo, 

dificultar maximamente a auto-identificação dos pacientes/participantes, 

bem como assegurar uma apresentação do acontecer clínico permita 

compreensão psicanalítica, compreendemos que tal procedimento abrange 

o cuidado com o rigor científico, mas também atenta à preservação do 

bem-estar psicológico dos participantes/pacientes, já que poderão 

facilmente sentir-se invadidos e angustiados se lerem sobre si mesmos - 

situação que se torna cada vez mais provável.  

 

Estágio da Pesquisa - em andamento. 
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