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SOFRIMENTO HUMANO E PRÁTICAS CLÍNICAS 

DIFERENCIADAS 
 

Tânia Maria José Aiello Vaisberg1 
 
 

Nosso “Ser e Fazer”: Laboratório de Saúde Mental e Psicologia 
Clínica Social foi gestado e veio à luz no contexto da assunção de um 
compromisso ético de luta pela desconstrução das práticas 

manicomiais hegemonicamente prevalecentes em nosso país até o 
início da década de oitenta. Alinha-se aos esforços daqueles que tanto 
reconhecem a produção social da loucura, entendendo, assim, como 

vital o combate às desigualdades sociais e às condições concretas de 
vida indignas do ser humano, como se empenham na construção de 
redes de cuidado capazes de atender o sofrimento humano de modo 
solidário, respeitoso e inclusivo. 

As pesquisas clínicas que temos desenvolvido em nosso 
Laboratório inscrevem-se numa linha de trabalho do Programa de Pós-
Graduação em Psicologia Clínica do Instituto de Psicologia da 

Universidade de São Paulo intitulada “Investigações em Psicanálise”.  
Partem de uma visão, que se inspira no pensamento winnicottiano, 
segundo a qual a psicopatologia psicanalítica deve ser considerada 

como teoria do sofrimento humano. Esta psicopatologia parte do 
reconhecimento de que a psicanálise, quando entendida rigorosamente 
como método e como encontro inter-humano, vale dizer, como clínica, 
é uma via privilegiada para aquele que busca a compreensão da 

experiência emocional humana. Entretanto, é fundamental frisar que 
aquilo que denominamos, aqui, psicanálise, não é um conjunto 
doutrinário que engloba teorias sobre o aparelho psíquico,a angústia, o 

narcisismo, o Édipo, as posições, as pulsões, o simbólico, o real e o 
imaginário ou outras tantas. Bem outra é a nossa posição, que 
adotamos a partir de ponderações desenvolvidas por Herrmann (1979) 
quando reconhece a vocação eminentemente heurística e metodológica 

da invenção freudiana, permitindo que recuperemos a psicanálise 
enquanto método sui generis de pesquisa do fenômeno humano.  

Enquanto método, a psicanálise se assenta sobre um 

pressuposto apontado por Politzer (1928) como absolutamente 
revolucionário e transformador: a crença em que toda a conduta 
humana tem sentido, pertence ao acontecer humano, não importa 

quão louca, estranha, cruel ou aparentemente incompreensível possa 
se apresentar à primeira vista. Este pressuposto é o que faz da 
psicanálise um método interpretativo, mesmo quando orienta 
estratégias clínicas que não se atualizam por meio da enunciação de 

                                                 
1 Professora Livre Docente do Departamento de Psicologia Clínica do IPUSP, coordenadora 

do Ser e Fazer: Laboratório de Saúde Mental e Psicologia Clínica Social. 
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sentenças interpretativas2. Admitir que toda conduta humana tem 

sentido é algo que nos afasta decididamente tanto da adoção de 
paradigmas objetivantes3, que pensam o paciente como objeto a ser 
avaliado por um sujeito pensante, como de qualquer prática que se 

possa aliar a manobras mais ou menos disfarçadas de exclusão social 
do psiquiatrizado. 

Há quem entenda, como Galimberti (1999), que o abandono da 

ótica positivista e objetivante exige uma verdadeira refundação da 
psicologia como ciência. Sua posição se assenta na consideração da 
necessidade de abandono da noção de sujeito psicológico, portador de 
um abstrato aparelho psíquico, que tem sido o ponto de partida da 

disciplina, em favor do reconhecimento de que a ação humana é o 
fenômeno que verdadeiramente interessa conhecer. Tal proposta, 
formulada a partir de uma reflexão filosófica fenomenológica, guarda 

afinidades com idéias defendidas por Bleger (1977), autor que 
freqüentamos há décadas, o qual segue as indicações de Politzer que 
incitam ao abandono das teorizações abstratas e distanciadas do viver, 

que Galimberti (1999) qualifica como platônicas, em prol de um 
retorno à vida humana tal como se dá concretamente.  Buscando 
escapar decididamente das abstrações metapsicológicas, Bleger (1958) 
vai propor inicialmente uma psicologia da dramática humana para 

adotar, posteriormente, a expressão “psicologia da conduta”.  
Retomamos aqui tais questões porque, se estamos interessados 

numa volta à vida e ao encontro inter-humano e repudiando o estudo 

objetivante de representações, de aparelhos psíquicos, da consciência 
ou do inconsciente, teremos que repensar práticas clínicas capazes de 
contemplar o fenômeno humano de forma a respeitar sua verdadeira 

condição existencial. Entre nós, temos cultivado uma perspectiva que 
se inspira numa leitura winnicottiana que se articula afinadamente ao 
pensamento de Bleger (1958, 1977), tendo em vista entrar em contato 
com a existência concreta de indivíduos e coletivos. É a partir deste 

local teórico e clínico que pretendo tecer alguns comentários acerca da 
questão do sofrimento e da exclusão, para então esclarecer alguns 

                                                 
2 Isto pode ocorrer, por exemplo, numa clínica que, sustentando o vínculo terapêutico, 
favoreça a continuidade de ser, rompendo campos de experiência emocional que são 

agônicos ou invasivos. 
3 A adoção de um paradigma objetivante, fruto do engano de se pensar que a construção de 
um saber rigoroso e confiável exigiria a  imitação dos cânones positivistas, que vinham 

sendo usados com relativo sucesso na tentativa de conhecer o mundo natural, cobrou um 

alto preço. Os prejuízos no conhecimento do humano, daí decorrentes, exigem uma imediata 
mudança de rumos, que só será possível se se reconhecer que não se lida com objetos tais 

como uma “psique” que pode ser abstraída da vida humana, tais como os “aparelhos 

psíquicos” ou as “mentes”, mas sim com indivíduos – o que não se divide, o que se perde 
quando submetido a uma operação intelectual que, realizando abstrações muito 

distanciadas da vida, destrõe o próprio fenômeno que se propunha conhecer. 
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pontos que norteiam nosso trabalho enquanto proposta de prática 

clínica diferenciada. 
         
         

O sofrimento da exclusão como questão psicológica 
 
 
É interessante lembrar que durante muito tempo o problema da 

exclusão foi considerado como fenômeno da alçada dos sociólogos e 
antropólogos, vindo apenas mais tardiamente a ser considerado por 
psicólogos e psicanalistas. Do meu ponto de vista, a exclusão social, 

como todo fenômeno humano, pode e deve ser estudado por todas as 
ciências humanas, sendo que cada uma delas estabelecerá um recorte 
específico, que fará jus a um determinado conjunto de aspectos, 

qualidades e características do fenômeno (Bleger, 1977). Será, pois, 
lícito, tanto propor estudos sociológicos sobre a exclusão social, como 
outros, éticos, econômicos, psicanalíticos, históricos, etc.. Desde a 
perspectiva epistemológica blegeriana, todos estes estudos terão 

alguma validade, mas nenhum deles deverá ser erigido como saber 
totalizante sobre qualquer questão. 

Um exemplo pode esclarecer. Consideremos uma perspectiva 

possível de estudo da exclusão social, vale dizer, a psicopatologia 
psicanalítica. Neste campo, a problemática da exclusão tem sido 
focalizada como fenômeno pertencente à psicodinâmica das estratégias 

paranóides de defesa psicótica (Bergeret, 1974). Nesta linha, para fazer 
frente a intensas angústias de fragmentação, que assolariam um 
indivíduo que não contou com condições e tempo para melhor se pré-
estruturar psiquicamente, ocorreria uma divisão imaginária radical 

entre o bom e o mau, de modo tal a permitir que, mediante a ação de 
operações defensivas se localizasse toda a maldade em território 
imaginário “não-eu”, mais ou menos vasto. O excluído corresponderia, 

portanto, ao depositário da projeção da maldade, de modo que sua 
varredura consistiria num ato absolutamente legítimo, em justo 
banimento do mal.  Sem entrarmos no mérito deste tipo de análise, há 

que apontar, no momento, que, ainda que se possa reconhecer alguma 
validade e utilidade neste tipo de teorização, não se poderia jamais 
pretender esgotar as problemáticas da exclusão atribuindo, por 
exemplo, aos executantes das políticas manicomiais, diagnósticos de 

estrutura de personalidade paranóica. Vale lembrar que Bergeret 
(1974), para ficarmos nesta citação, jamais pretendeu que seu 
raciocínio explicasse algo mais do que fenômenos com que se deparou 

em sua clínica psiquiátrica.  
Tive ocasião de considerar detidamente a questão da exclusão 

social em minha tese de livre-docência (Vaisberg, 1999), quando 

abordei o problema dos limites da compreensibilidade do fenômeno 
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humano no campo da psicopatologia. Neste contexto, tive 

oportunidade de empreender uma análise que visava demonstrar o 
quanto as práticas manicomiais se mantinham e se legitimavam a 
partir de alguns fundamentos teóricos que serviam de base à 

psicopatologia geral de Jaspers (1913). Nesta obra, considerada marco 
inaugural da disciplina, Jaspers afirma existirem dois tipos de conduta 
humana: aquelas passíveis de serem humanamente compreendidas e 

aquelas que só podem ser explicadas. Estas últimas não pertenceriam, 
rigorosamente falando, ao acontecer humano, mas consistiriam, antes, 
na expressão do mau funcionamento do equipamento neurológico. Não 
é difícil concluir que uma tal distinção cai como uma luva no sentido 

de justificar práticas segregacionistas, que deixam do lado de fora do 
manicômio aqueles que podem receber atenção psicoterapêutica e em 
seu interior os outros aos quais se destinam os antipsicóticos químicos 

e os eletrochoques. Desnecessário acrescentar que as práticas 
segregacionistas não são, necessariamente, carcerárias, pois existem 
formas mais leves mas igualmente eficazes de exclusão social (Jodelet, 

1989). 
Entretanto, quero aproveitar este momento para abordar a 

problemática da exclusão desde um outro ponto de vista, a meu ver 
bastante importante, na medida em que quero estabelecer um vínculo 

que possa deixar claro em que medida os enquadres clínicos 
diferenciados, usados em nosso Laboratório, cuidam desta questão. 
Pretendo, enfim, explicar, porque falar em “oficinas inclusivas” é algo 

que não se esgota quando se diz que podem ser proveitosamente 
atendidos em um mesmo grupo pacientes que apresentam 
problemáticas existenciais e emocionais diversas, mais ou menos 

graves.  
 

 
A exclusão como ausência do mundo humano 

 
 
Mesmo um exame superficial das diversas contribuições 

psicanalíticas pós-freudianas nos convence, facilmente, de que a 

pluralidade de formulações teóricas pode estar ligada ao fato dos 
diferentes autores terem tido sua atenção despertada por diferentes 
fenômenos com que se defrontaram em suas clínicas. É bem verdade 

que clínicos seguidores de Lacan, Bion, Klein ou Winnicott parecem ter 
encontrado, em seu trabalho cotidiano, diferentes formas de 
sofrimento. Como explicar esta diversidade? As formas de sofrimento 
variam de acordo com as condições concretas de vida? A sensibilidade 

clínica destes autores faz com que atentem mais a um ou outro tipo de 
padecimento? Este, evidentemente, é um assunto complexo, que, 
exigindo muita pesquisa, escapa ao que nos propomos neste trabalho. 
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Guardemos, neste momento, a constatação de que os autores se 

referem, ao construir suas teorias, ao que tem sido denominado 
matrizes clínicas diferentes.  

A clínica winnicottiana parte de uma matriz que é claramente 

enunciada por Winnicott (1945), vale dizer, o seu interesse pelo 
sofrimento psicótico, que está muito claramente ligado à 
impossibilidade do indivíduo se sentir real: 

 
“A ação mais importante do tratamento psicanalítico é aquela que 

exercida junto a pacientes psiconeuróticos, e consiste em trazer para a 
consciência aquilo que estava inconsciente. Isto é conseguido 

principalmente por meio da revivência que ocorre na relação entre o 
paciente e o analista. O psiconeurótico funciona, aparentemente, a partir 
da consciência, sentindo-se pouco à vontade com o que se encontra fora 

do alcance da mesma. O desejo de conhecer a si próprio parece ser uma 
das características do psiconeurótico. Para estas pessoas, a  análise 

traz um aumento da autoconsciência, e uma tolerância maior para com o 

que é desconhecido. Já  os pacientes psicóticos (e as pessoas normais 
do tipo psicótico), ao contrário, pouco se interessam por ganhar maior 

autoconsciência, preferindo viver os sentimentos e as experiências 
místicas, e suspeitando do autoconhecimento intelectual ou mesmo 

desprezando-o. Estes pacientes não esperam que a análise os torne 
mais conscientes, mas aos poucos eles podem vir a ter esperanças de 

que lhes seja possível sentir-se reais. (Winnicott, 1988, pg.77). 

 
Esta passagem longa me parece necessária e importante no que 

diz respeito às idéias que pretendo expor a seguir. Não é difícil nela 

vislumbrar o quanto Winnicott esteve interessado em psicóticos e em 
“psicóticos normais”, o quanto esteve comprometido com o desespero 
daqueles que não podem se sentir vivos e reais. No meu entender, é 
este sofrimento ligado ao sentimento de irrealidade aquilo que mais o 

sensibilizou ao longo de sua trajetórica clínica e teórica. Foi, de fato, a 
partir da consideração deste tipo de problemática que veio a pensar em 
termos de falso e verdadeiro “selves”, entendendo que só aquilo que 

emerge do núcleo do ser de cada um pode ser vivenciado como real. 
Uma vida aparentemente normal pode ser mantida a partir do falso 
self, enquanto o indivíduo segue ausente de si mesmo, excluído da 

própria vida. É interessante notar que o falso self é, na verdade, uma 
defesa dissociativa que protege o verdadeiro self, enquanto este último 
permanece oculto.  

 

“Quando ocorre uma dupla anormalidade,(1) o falso self 
organizado para ocultar o self verdadeiro, e (2) uma tentativa por parte 
do indivíduo para resolver o problema pessoal pelo uso de um intelecto 

apurado, resulta um quadro clínico peculiar, que muito facilmente 
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engana. O mundo pode observar êxito acadêmico de alto grau, e pode 

achar difícil acreditar no distúrbio do indivíduo em questão, que quanto 
mais é bem sucedido, mais se sente falso. Quando tais indivíduos se 

destroem de um jeito ou de outro, ao invés de se tornarem o que 

prometiam ser, isto invariavelmente produz uma sensação chocante 
naqueles que tinham depositado grandes esperanças no 

indivíduo”(Winnicott, 1960, pg.132) 

 
Considerando o desenvolvimento emocional primitivo, Winnicott 

(1945), diferentemente dos kleinianos, para quem uma operatividade 
simbólica está presente desde sempre, entende que o bebê não existe, 

desde o início, desde seu próprio ponto de vista. Há, nos primórdios da 
vida extra-uterina, tão-somente um sentimento de continuidade de ser 
que, não sendo interrompido por invasões ambientais, precipitadoras 

de agonias impensáveis,  vai permitir a presentificação do bebê em seu 
corpo, no colo materno. Quando, ao mamar, a criança pode, graças à 
sua mãe devotada comum, viver uma experiência onipotente de 

criação/encontro do seio necessitado, cresce sua capacidade de 
permanecer presente. Alguns clínicos, que adotam uma leitura 
literalmente desenvolvimentista do pensamento winnicottiano, 

concluem, a partir daí, que os bons cuidados maternais na primeira 
infância livram o indivíduo do sofrimento psicótico. Em alguns trechos, 
aos nos falar sobre bebês afortunados, menos afortunados e 
desafortunados, o próprio Winnicott (1988) dá mostras de também 

acreditar nisso: 
 

“Eu formularia [este problema] da seguinte maneira: alguns bebês 

têm a sorte de contar com uma mãe cuja adaptação ativa inicial à 
necessidade foi suficientemente boa. Isto os capacita a terem a ilusão de 

realmente encontrar aquilo que eles criaram (alucinaram). 

Eventualmente, depois que a capacidade para o relacionamento foi 
estabelecida, estes bebês podem dar o próximo passo rumo ao 

reconhecimento da solidão essencial do ser humano. Mais cedo ou mais 
tarde, um desses bebês crescerá e dirá: ‘Eu sei que não há nenhum 

contato direto entre a realidade externa e eu mesmo, há apenas uma 
ilusão de contato, um fenômeno intermediário que funciona muito bem 

para mim quando não estou muito cansado. A mim não importa nem um 

pouco se aí existe ou não um problema filosófico.’ Bebês que tiveram 
experiências um pouco menos afortunadas veem-se realmente aflitos 
pela idéia de que não há um contato direto com a realidade externa. 

Pesa sobre eles o tempo todo uma ameaça de perda da capacidade de 
se relacionar. Para eles, o problema filosófico se torna e permanece 

sendo vital, uma questão de vida ou morte, de comer ou passar fome, de 
alcançar o amor ou perpetuar o isolamento. Os bebês ainda menos 

afortunados, aos quais o mundo foi apresentado de forma confusa, 
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crescem sem qualquer capacidade de ilusão de contato com a realidade 

externa; ou então esta sua capacidade é tão frágil que facilmente se 
quebra num momento de frustração, dando margem ao desenvolvimento 

de uma doença esquizóide”. (Winnicott, 1988, pg.134). 

 
Entretanto, se realizarmos uma leitura menos literal da obra 

winnicottiana, podemos iluminar alguns fenômenos clínicos que de 

outro modo ficariam obscuros. Esta leitura não literal pode nos indicar 
que toda vez que o sentido de continuidade de ser de alguém é 
interrompido, vale dizer, que sua possibilidade de estar presente à 
própria experiência é barrada, há possibilidade de uma retirada de si, 

enquanto o falso self assume o prosseguimento aparente da vida. Este 
falso self pode enganar a todos, inclusive a própria pessoa, e isto pode 
parecer eficaz durante muito tempo. A única coisa que o falso self não 

atinge é exatamente a sensação de estar vivo, a sensação de ser real.  
Neste caso, estaremos diante de uma verdadeira ausência de si 
mesmo, de caráter nitidamente defensivo. Estaremos diante de uma 

verdadeira exclusão da corrente da vida, da convivência com os outros 
seres humanos. Tive oportunidade de acompanhar as aflições de uma 
paciente grávida que realizou um exame sofisticado que indicava alta 
probabilidade do bebê apresentar um problema grave de saúde. Esta 

mulher conseguiu manter-se calma durante a gestação, o parto e o 
puerpério, mas quando a criança, que felizmente nasceu e continuou 
sadia, completou três anos de idade, entrou em um sério estado de 

descompensação, ao longo do qual pôde me dizer: “Mas eu não estava 
aqui este tempo todo!”. De fato, absolutamente apavorada e impotente, 
deixara-se cuidar por seu falso self, enquanto seus familiares, amigos, 

colegas de trabalho e mesmo eu, sua analista,  admiramos sua perfeita 
serenidade !  Uma calma que, ao “voltar a si”, ela me anuncia como 
ausência de si, como exclusão forçada do devir da própria existência, 
como banimento da convivência real com aqueles que a rodeavam. 

Também vale a pensa lembrar aqui a moça diagnosticada como 
esquizofrênica, atendida por Secheraye (1950), faz uma narrativa dos 
seus sofrimentos, ligados às sensações de irrealidade do mundo, que é 

bastante esclarecedora: 
  

“Durante toda a visita de minha amiga eu tentava, 

desesperadamente, entrar em contato com ela, senti-la realmente junto  
a mim, viva e sensível. Ora, nada disso ocorria. Também ela fazia parte 
do mundo irreal. No entanto, eu a conhecia bem. Sabia seu nome e tudo 

o que lhe dizia respeito; mas me parecia estranha, irreal como uma 

estátua. Via seus olhos, seu nariz, sua boca falante, ouvia o som de sua 
voz, compreendia perfeitamente o sentido de suas palavras, no entanto, 
sentia-me frente a frente com uma estranha. Então fazia desesperados 

esforços para derrubar essa parede invisível que nos separava, para 
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chegar a um contanto entre nós (...) Em torno de nós estendiam-se os 

campos, cortados por cercas vivas ou maciços de arvoredo, a estrada 
branca corria diante de nós e o sol no azul do céu resplandecia, 

esquentando nossas costas. Eu via uma planura imensa, sem limites, 

no infinito horizonte. As árvores e as cercas eram de papelão, postas ali 
como acessórios de teatro, e a estrada, ó, -  a estrada infinita, branca, 
brilhante sob os raios do sol, brilhante como uma agulha. Em cima de 

nós o sol implacável que esmaga com seus raios elétricos as árvores e 
as casa. Por cima desta imensidade, um silêncio espantoso que os 

ruídos não rompiam senão para torná-lo ainda mais silenciosa, ainda 
mais espantoso. E eu, perdida nesse espaço sem fim, com a minha 

amiga. Mas, era ela mesmo? Uma mulher que fala e gesticula. Percebo 
seus dentes brancos que brilham, miro seus olhos castanhos que me 

fitam. E vejo que tenho a meu lado uma estátua, maqueta que faz parte 

do cenário de papelão(...) parece-me mais estátua do que nunca, é um 
manequim movido por um mecanismo que age, que fala como um 

autômato. É assustador, inumado, grotesco” (Sécheraye, 1950, pg. 42). 

 
O sofrimento da irrealidade, da ausência de si, da exclusão da 

convivência verdadeira, expresse-se através de sintomas psicóticos ou 
permaneça oculto sob uma fachada de normalidade ou até mesmo de 

serenidade, requer uma clínica sensível  à problemática da interrupção 
da continuidade de ser.  Não se tratará, é claro, de uma clínica voltada 
à busca de maior autoconhecimento, que pode se fazer a partir da 

enunciação de sentenças interpretativas. Será, contudo, uma clínica 
psicanalítica se, a partir de um uso diferenciado do método 
psicanalítico, propiciar a ruptura de campos agônicos e invasivos que 

justamente provocaram  as agonias insuportáveis que levam à retirada 
de si como última estratégia de sobrevivência. Tal ruptura é o avesso 
do “holding” capaz de sustentar a continuidade presença do si mesmo, 
a permanência no campo da convivência inter-humana. A partir deste 

tipo de compreensão acerca do sofrimento que é ser interrompido na 
continuidade da própria presença, seja desde o incipiente 
presentificar-se do lactente, seja na qualidade de adulto que enfrenta 

situações de vida capazes de ativar agonias impensáveis, descortina-se 
uma prática psicanalítica centrada, no manejo4 enquanto uma das 
possibilidades de concretização clínica do método psicanalítico. 

Finalizo reiterando que a exclusão social não pode ser combatida 
apenas por meio de medidas políticas, sócio-educativas ou de práticas 

                                                 
4 No Ser e Fazer: Laboratório de Saúde Mental e Psicologia Clínica Social, freqüentemente 
este manejo tem sido realizado em enquadres nos quais são disponibilizadas materialidades 

mediadoras, na consideração de que no mundo atual a dimensão discursiva se presta 

facilmente ao manejo do falso self.Evidentemente, não consideramos, ingenuamente, que a 
mera presença de materialidades capazes de afetar sensorialmente garantam, por si 

mesmas, nem a sustentação da continuidade do ser, que se dá em ambiente inter-humano, 

nem o gesto espontâneo. 
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de cidadania, ainda que estas sejam, evidentemente, indispensáveis. 

Há que pensar também, detidamente, nas sutilezas implicadas numa 
clínica voltada à exclusão, considerando aí contidas problemáticas que 
vão desde a segregação psiquiátrica até a morte antecipada dos 

pacientes portares de doenças incuráveis, passando por todos aqueles 
estados, mais ou menos perceptíveis, nos quais a vida é sentida como 
futilidade e a própria existência como irreal. Em termos mais 

abrangentes, cabe ao psicanalista pronunciar-se, a partir do 
conhecimento que vem acumulando ao longo das últimas décadas, no 
sentido de dizer que toda a vez que este mundo se torna  dificultoso e 
inóspito, colocando os seres humanos em condições  que os lançam 

em aflição, agonia ou indignidade, estar-se-á aumentando, de modo 
nefasto, a possibilidade desta despersonalização, que pode ser mais ou 
menos sutil, mais ou menos psiquiatricamente visível, que leva à auto-

exclusão da corrente da coexistência humana. 
 
 

Referências Bibliográficas 
 

Aiello-Vaisberg, T. M. J. Encontro com a Loucura: Transicionalidade e Ensino de 

Psicopatologia. Tese de Livre Docência, São Paulo, Universidade de São Paulo, 1999. 
Bergeret, J. PERSONNALITÉ NORMALE ET PATHOLOGIQUE. Paris: Dunod, 1974. 

Bleger, J. PSICOANALISIS Y MATERIALISMO DIALÉTICO. Buenos Aires: Paidos, 1958. 

Bleger, J. PSICOLOGIA DE LA CONDUTA. Buenos Aires: Paidos, 1977. 

Galimberti, U. PSIQUE E TECHNE. Milano: Feltrinelli, 1999. 
Jaspers, K. (1913) PSICOPATOLOGIA GERAL. São Paulo: Atheneu, 1972. 

Jodelet, D. FOLIE ET REPRÉSENTATIONS SOCIALES. Paris: PUF, 1989. 

Politzer, G. (1928) CRITICA DE LOS FUNDAMIENTOS DE LA PSICOLOGIA. Barcelona: 
Martinez Roca, 1972. 

Sechehaye, M.  A. (1950) MEMÓRIAS DE UMA ESQUIZOFRÊNICA. Rio, Nova Fronteira, s/d. 

Winnicott, D. W. (1945) O Desenvolvimento Emocional Primitivo. TEXTOS SELECIONADOS: 
DA PEDIATRIA À PSICANÁLISE. Rio: Francisco Alves, 1978. 

Winnicott, D. W. (1960) Distorção do Ego em termos de Falso e Verdadeiro Self. O 

AMBIENTE E OS PROCESSOS DE MATURAÇÃO. Porto Alegre, Artes Médicas, 1982. 
Winnicott, D. W. NATUREZA HUMANA. Rio: Imago, 1988. 


