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Resumo 

O artigo considera realização de uma Oficina de Cartas, 
Fotografias e Lembranças uma experiência clínica inovadora, que 

propicia uma reflexão fecunda sobre sua potencialidade 
terapêutica a partir de uma interlocução dialética com o 
pensamento de D. W. Winnicott. Este estudo nos levou à 

conceituação do "objeto dramático" que, devidamente 

contextualizado na trajetória vital do indivíduo e do grupo, permite 
um entrelaçamento de gesto e narrativa de modo a se obter uma 

presentificação de self no encontro terapêutico com elevado 
potencial transformador. 
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APRESENTAÇÃO 

 

Temos desenvolvido, há alguns anos, no Instituto de 
Psicologia da Universidade de São Paulo, um estilo clínico 
singular que, pretendendo oferecer-se como alternativa fecunda à 
psicanálise tradicional, vem sendo caracterizado como uso de 
Enquadres Clínicos Diferenciados à luz da psicanálise 
winnicottiana. Dentre estes, destacam-se as Oficinas 

Psicoterapêuticas de Criação que, apresentando aos pacientes 
materialidades de diversas naturezas como, por exemplo, papel 
artesanal, arranjos florais, velas ornamentais, etc., visam facilitar 
a comunicação emocional entre os membros do grupo1, 

                                            

1 Em nossas Oficinas, os pacientes são preferencialmente atendidos em grupo, o que não 

exclui, naturalmente, atendimento individual quando o caso assim o requerer. 
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favorecendo a presentificação menos angustiosa de questões 

existenciais cruciais e prementes, as quais, sendo humanamente 
comuns, são vivenciadas por cada ser humano de acordo em sua 
trajetória dramática particular (Bleger, 1963). Tais oficinas têm 
sido detidamente pesquisadas, no que se refere à apreensão dos 
caminhos clínicos por meio dos quais podem ser alcançados 

objetivos psicoterapêuticos que contemplem uma apropriação 
mais genuína do si mesmo. Neste momento, queremos focalizar 
uma experiência clínica particular, a Oficina de Cartas, 
Fotografias e Lembranças, que é realizada em enquadre grupal. 

A disposição para este tipo de trabalho teve origem no 
interesse de uma de nós pelo estudo da condição existencial do 

paciente idoso2, o qual, ao procurar atendimento clínico, revelava, 
de modo consistente, necessidades e sofrimentos relacionados ao 
processo de envelhecimento, marcado por perdas afetivas 
importantes e por intenso sentimento de exclusão social. 
Inicialmente tais pacientes foram atendidos em enquadre 
psicoterapêutico individual, por ocasião dos quais muitas vezes 

eram trazidos espontaneamente vários objetos como fotografias, 
correspondência com outras pessoas, mapa astral antigo, etc.. 
Com o tempo, foi se firmando a impressão de que tais objetos, 
carregados de forte conotação emocional, auxiliavam a 
presentificar no encontro terapêutico as recordações do passado, 
ao mesmo tempo em que a comunicação emocional fluía com 

mais facilidade. 
A terapeuta, por sua vez proveniente de uma família de 

jornalistas, que sempre valorizaram a comunicação humana, seja 
por meio da palavra falada ou escrita, seja por meio de imagens, 
também se descobriu/encontrou nos objetos trazidos pelos 
pacientes, no sentido de espontaneamente estabelecer um vínculo 

amador profundo com o universo composto pelos objetos e textos 
trazidos às sessões de atendimento. Foi um encontro feliz que 
possibilitou ao atendimento acontecer de forma suave e delicada, 
respeitando o ritmo e as possibilidades emocionais de cada 
paciente. 

                                            

2 Cláudia Aranha Gil, responsável pelos atendimentos clínicos da Oficina de Cartas, 

Fotografia e Lembranças, uma das opções oferecida pela Ser e Fazer: Oficinas 

Psicoterapêuticas de Criação do Laboratório de Saúde Mental e Psicologia Clínica Social do 
IPUSP, atualmente está em fase de elaboração da dissertação de mestrado em Psicologia 

Clínica no IPUSP a propósito de questões existenciais enfrentadas pelo paciente idoso, sob 

orientação da Profa. Dra. Leila de la Plata Salomão Tardivo. 
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Entendemos que estes objetos podem ser precisamente 

designados como "objetos dramáticos"3, porque provêm da história 
de vida de cada um e têm o poder de constelar, no aqui e agora, 
uma experiência emocional significativa do passado. Deste modo, 
usamos o termo "dramático" na precisa acepção que lhe confere 
Politzer (1928), quando demonstra que a originalidade da 

psicanálise reside justamente na demonstração de que é possível 
produzir conhecimento rigoroso acerca do humano singular4 
inserido na dramática do viver, que é sempre e necessariamente 
coexistência vincular. Safra (1999) tem proposto a distinção, 
entre variados tipos de objetos de self dentre os quais salienta os 
objetos do self na cultura, os objetos étnicos, os objetos artístico-

religiosos, que certamente vem facilitando a compreensão de 
fenômenos importantes. Entretanto, acreditamos ser 
imprescindível a proposição, que ora fazemos, dos objetos 
dramáticos, na medida em que esta expressão enfatiza o 
enraizamento do objeto na trajetória do viver pessoal, bem como o 

fato de virem entretecidos com narrativas de histórias de vida.  
Uma vez decidido que acolheríamos objetos dramáticos, 

passamos a refletir sobre como estruturaríamos o enquadre 
grupal. Montou-se um cavalete, sobre o qual se apóia um quadro 
magnético branco com bordas coloridas, dotado de um beiral 
onde podem ser apoiados pequenos objetos tais como livros, 

cadernos, etc. No quadro magnético, podem ser afixados, com o 
auxílio de imãs, fotografias, cartas, desenhos, etc. de modo a 
compor um painel. Trata-se, portanto, de oferecer um ambiente 
acolhedor às materialidades trazidas pelos pacientes, o que, 
inevitavelmente acarreta ressonâncias emocionais importantes. O 
resultado é uma montagem coletiva, mas que guarda intacta a 

singularidade de cada um. 
Por outro lado, pautadas numa ética que visa antes de mais 

nada a inclusão social, repudiando toda e qualquer segregação 
concreta ou simbólica de indivíduos ou grupos sociais (Aiello-
Vaisberg, 1999), pensamos que a constituição de um grupo 
psicoterapêutico composto exclusivamente de idosos poderia 

implicar, ainda que sutilmente, num movimento de exclusão. 
Partindo da idéia de que o convívio social entre diferentes faixas 

                                            

3 A expressão "objeto dramático" foi criada/encontrada pelas duas primeiras autoras deste 

capítulo durante a elaboração do mesmo e acreditamos que ilumina de modo preciso o 

acontecer clínico desta oficina e de variadas situações da clínica padrão.  
4 Esta noção será, posteriormente, ampliada por Bleger (1963) quando ensina que a 

singularidade humana pode se expressar tanto no indivíduo, como numa formação coletiva 

qualquer, tal como estudantes de psicologia, meninos de rua ou soropositivos.  



 

 69 

etárias poderia ser benéfico para todos, decidimos montar um 

grupo heterogêneo composto de oito indivíduos de ambos os 
sexos, com idades variando entre catorze e setenta e dois anos. 

O acontecer clínico deste grupo ocorre à volta do cavalete e, 
durante o período de uma hora e meia, os pacientes podem aí 
afixar ou apoiar os objetos trazidos e falar para os presentes 

sobre as recordações e experiências despertadas por esses objetos 
ou sobre outros tantos acontecimentos de suas vidas. 

Ao final do atendimento, a psicoterapeuta registra em 
fotografia a produção do grupo no painel, compondo um registro 
material da produção de cada encontro e distribui as fotografias 
para os integrantes do grupo, guardando uma para si. Depois da 

saída do grupo, elabora uma narrativa acerca do acontecer clínico 
do qual participou, que gradativamente vai se configurando de 
acordo com sua experiência pessoal e sensibilidade clínica. Estas 
narrativas são escritas em primeira pessoa, uma vez que 
concordamos com Bleger (1963) quanto ao fato de não haver 
dissociação entre sujeito e objeto do conhecimento no âmbito das 

ciências humanas, estando a terapeuta diretamente implicada no 
“drama” humano que se desenrola durante o encontro terapêutico 
(Politzer, 1928). Deste ponto de vista, o acontecer clínico ocorre 
num campo inter-humano e a narrativa da terapeuta reflete um 
olhar particular acerca deste encontro, narrando uma história 
que ela própria vivenciou, história esta que não está concluída e 

que pode vir a ser compreendida e a se transformar de infinitas 
maneiras. Deste modo é a narradora-terapeuta que faz a ponte 
entre o primeiro encontro, que é clínico, e os demais encontros 
com pesquisadores dos mais diversificados âmbitos (Aiello-
Vaisberg, Machado e Ambrosio, 2003). 

 
AS APRESENTAÇÕES DO ACONTECER CLÍNICO 

 
Seguem-se, a título de ilustração, as apresentações do 

acontecer clínico5 de dois encontros deste grupo durante os quais 
foram abordadas questões existenciais relativas ao sofrimento 

decorrente de perdas afetivas altamente significativas, tema que 
envolveu todo o grupo. Batizamos a primeira de “Dia das Mães” e 
a segunda de “Por quê?” dada a temática levantada pelo grupo 
naquelas ocasiões. 

                                            

5 Adotamos a expressão "Apresentação do Acontecer Clínico", proposta por Lígia Masagão 

Vitali, por entendermos se mantém fiel ao estilo clínico que estamos desenvolvendo a partir 

de uma interlocução dialética com o pensamento de D.W.Winnicott. 
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“Dia das Mães”  

 
Os integrantes do grupo chegam. Maria6, 53 anos, 

traz uma fotografia da mãe e um pequeno rádio. 
Daniela, 14 anos, traz uma fotografia que a retratava 

com 5 anos. O material é colocado no cavalete. Maria 
começa a falar sobre sua mãe e como sente sua falta; 
conta como ela sofreu pois era muito pobre e teve 9 
filhos. Fala também que trouxe o rádio porque é seu 
companheiro e que após a separação do marido, há 3 
anos, o aparelho tem estado sempre com ela. Ela 

escuta o rádio o dia todo. Conta que antes de cursar 
a faculdade de pedagogia, trabalhava como 
empregada doméstica na mansão de uma família da 
alta sociedade. Lá havia um mordomo que era 
contrabandista e ela economizou até conseguir 
comprar o rádio “cartier”, encapado em couro preto. 

Maria fala que conhece a programação da maioria 
das estações de rádio e durante o dia vai mudando 
para os seus programas favoritos, enquanto cuida da 
casa. 

Daniela, 14 anos, passa a contar sobre a 
fotografia que trouxe: “É uma foto minha quando 

soube da morte da minha mãe, com 5 anos de 
idade”. A mãe de Daniela morreu quando ela tinha 2 
anos, mas o pai disse a ela que a mãe havia viajado. 
“Só fui entender que ela tinha morrido mesmo, com 5 
anos”. Daniela conta também que no dia que tirou a 
fotografia era dia das mães e ela estava muito triste, 

mas que quando viu que era para tirar fotografia, 
sorriu, pois adora ser fotografada. A mãe de Daniela 
tinha "lupus" e às vezes ficava “meio enlouquecida” 
e, nestas ocasiões, uma vizinha precisava cuidar 
dela. Hoje Daniela mora com a tia, irmã da mãe, pois 
o pai casou-se novamente e ela tem um 

relacionamento ruim com a madrasta. Ao final de sua 
narrativa ela diz: “Não me lembro dela, só através da 
fotografia”. Daniela conta que o dia anterior (dia das 

                                            

6 Os nomes dos pacientes são fictícios no intuito ético de preservar a identidade dos 

participantes. 
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mães) fora muito triste, porque, além de tudo, a mãe 

de sua amiga morrera em um acidente de carro e ela 
acompanhou tudo, ficando ao lado da amiga. 

As pessoas do grupo se comovem e exclamam: 
“Puxa, Daniela, que horror! A terapeuta enfatiza que 
deve ter sido uma situação de muito sofrimento para 

ela. 
Daniela conta que o mais difícil foi dar a notícia 

para a amiga. Irene, 60 anos, diz: “Contar é muito 
difícil, mas as vezes é melhor contar sem rodeios, não 
é? Será?” Ela olha para mim em busca de uma 
resposta e eu olho para o grupo: “Será?’, repito. 

Mário, 65 anos, fala: “Vocês falam de perder a 
mãe, mas eu senti a dor das perdas, aquela que não 
é natural, perdi meu filho que tinha 21 anos, há 5 
anos. Eu não gosto de falar disso; em casa nós não 
falamos, é como um acordo...minha esposa, a outra 
filha, genro, ninguém fala, é muito difícil...” Mário tem 

a voz embargada, não se dirige a ninguém em 
especial, olhando para o quadro enquanto fala. 

Faz-se silêncio e Irene diz: “Olha Mário você fala 
se quiser”. Mário olha para mim e eu aceno um “sim” 
com um movimento de cabeça. Ele passa a contar 
então como aconteceu a morte de seu filho, 

ocasionada por uma briga na praia. Fala sobre a 
violência e de como ele morreu em razão dos 
ferimentos recebidos na briga. Conta também que é 
“um crime sem solução” porque até hoje a polícia 
procura os culpados. 

Silêncio.... 

O grupo parece absorver ainda o que foi falado, 
quando Paula, 21 anos, muito emocionada, comenta: 
“Fico escutando vocês falando, mas morro de medo 
de perder minha mãe; só de pensar tenho vontade de 
chorar, pois sou muito apegada a ela e acho que se 
ela morrer morro junto”. 

Digo a ela que, de fato, a possibilidade de perder 
alguém de quem se gosta muito dá muito medo e que 
quando Mário relata o que se passou com ele, faz 
cada um viver um pouco desse sentimento de perda. 

João, 74 anos, até então calado, conta que perdeu 
a esposa há 3 anos. Ele gostava muito dela, mas 
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“não manifestava, não demonstrava esse amor”, 

devido ao seu jeito de ser mais fechado. Fala que 
hoje se arrepende e sente culpa por isso. 

Irene, que parece ansiosa, corta a fala de João: 
“Não se sinta assim” - diz ela - “você com certeza 
demonstrava como gostava dela, não com palavras, 

mas com gestos. 
Acrescento que, se João se sente assim, é um 

sentimento dele e não adianta muito o que Irene diz. 
João concorda. Continuo comentando que a vida vai 
passando e vamos perdendo, não só pessoas, mas 
muitas vezes uma condição, um tempo que se foi, que 

não tem a ver só com o envelhecimento, com a 
sensação dos mais velhos, mas que todos nós, 
independente da idade, provamos do mesmo 
sentimento um dia. Falo também que, assim sendo, 
vamos ganhando também a possibilidade de olhar 
para o que já vivemos e pensar sobre como isso pode 

transformar as coisas dentro da gente. 
Lana, 62 anos, fala pela primeira vez: “Cada um 

faz seu futuro, planta para colher depois, não é? 
Acho que estamos aqui porque queremos”. 

Paula começa a contar que antes não gostava de 
abraçar as amigas, mostrar o que sentia, pois tinha 

vergonha. No entanto, tinha uma amiga que a 
abraçava, que era carinhosa com todos e as pessoas 
pareciam gostar dela. Vendo a amiga, Paula lembra 
que passou a achar que ela poderia ser diferente 
também, e ai ficou “menos chata” e mudou para 
melhor. 

Digo que muitas vezes para podermos perceber 
algo na gente, é preciso do outro, mas que é preciso 
ver se aquilo que é natural no outro também o é para 
si. 

Daniela fala que já foi e várias psicólogas, mas 
que uma das únicas coisas que ela havia aproveitado 

da terapia anterior (não gostava da terapeuta) foi 
quando ela perguntou: “Como será se o seu pai 
morrer? Se você não demonstrar como ele vai saber? 
Depois disso Daniela conta que passou a demonstrar 
mais o que sente. Diz ainda que a última terapeuta 
era muito chata mesmo (passou por várias terapias). 
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Em tom de brincadeira, comento: “Puxa, o que 

será que ela vai achar de mim?” Todos riem. Daniela 
sorri, olha para mim e acrescenta com seriedade: 
“Não, não vou falar nada, porque aqui é legal”. 

A conversa segue com a minha participação 
dizendo que estamos falando de ser a gente mesmo, 

mostrar o que se sente, nem sempre isso é fácil, o que 
será impede? 

Lana conta de sua dificuldade de relacionamento 
com o filho e que ela está contente porque ele quer 
procurar uma terapia. 

Encerramos a sessão. 

 
“Por Quê?” 

 
O nosso quadro magnético está cheio, quase falta 

espaço para tantas fotografias e objetos. 
“Nossa! Quanta coisa que tem hoje!” é a 

exclamação geral. 
João, 74 anos, conta que não compareceu ao 

encontro anterior: “Confesso que esqueci do 
horário”. Diz que como nunca havia trazido nada 
para o nosso encontro, naquele dia havia resolvido 
trazer. Conta que pegou negativos velhos e mandou 

revelar. Mostra a esposa, já falecida, quando tinha 
45 anos. Conta que havia perdido a fotografia 
original. Mostra ele mesmo com 18 anos, cenas de 
sua juventude, os filhos pequenos. João fala: “Essa 
(mostra a foto da esposa) é a que eu mais gosto. 
Demorei tanto tempo para mandar fazer essa foto e 

era tão simples porque eu tinha o negativo; não sei 
porque demorei tanto”. 

Comento que é agora, hoje, que ele pode ter a 
foto, conseguir fazer algo bom para si mesmo, 
transformar o negativo na imagem que lhe é tão 
cara. Falo também que é muito bom ele poder trazer 

a foto e mostrar para todos. 
João concorda e começa a falar do filho com 

quem tem muitas dificuldades de relacionamento. O 
filho tem 30 anos e mora com o pai que o sustenta, 
porque o rapaz não consegue manter um emprego 
fixo. João diz: “Ele me desafia o tempo todo, eu 
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engulo muita coisa, mas chega uma hora que eu 

também não ligo e saio para dançar. 
Pergunto a ele se é bom dançar. João diz: “Se é!” 

Com entusiasmo, passa a contar  sobre as aulas de 
dança e sobre os bailes que freqüenta.  

Daniela refere-se às fotografias que trouxe. 

Mostra o retrato de uma amiga que ela gosta muito e 
vê pouco devido a distância de suas casas. Mostra 
também a fotografia de um cachorro que era de um 
amigo que morreu atropelado e a família, após a sua 
morte, deu o cachorro para ela. Conta ainda de um 
amigo de infância que morreu baleado após uma 

briga no futebol. Essas duas perdas, muito 
próximas, a abalaram muito. Ela perdeu a vontade 
de ir a escola e chorava muito. 

Pergunto a ela como conseguiu sair disso, 
melhorar. Daniela diz que saiu por si mesma e que o 
tempo e o pai a ajudaram a melhorar. 

Maria, 53 anos, traz novamente a fotografia de 
sua mãe. Já havia trazido anteriormente, mas 
mesmo assim sentiu vontade de trazê-la de novo. 
Conta que quando estava dando à luz a filha mais 
nova na maternidade, sua própria mãe estava 
morrendo e ela não se conforma com isso até hoje. 

Comenta também sobre sua dificuldade de 
relacionamento com os filhos. Aponta para dois 
livros religiosos que estão apoiados no cavalete e 
que também foram trazidos por ela: “São do Padre 
Marcelo. Eu me apego muito na religião”. Maria 
mostra também seu passaporte que nunca fora 

usado e que para ela representava a esperança de 
poder um dia realizar o sonho de viajar, fazer uma 
peregrinação religiosa e ir a Roma tentar ver o Papa. 
Conta também que ela “quase” viajou algumas 
vezes, mas que nunca deu certo. Diz: “Olha eu não 
desisti. Acho que ainda vou”. 

Todos passam a falar ao mesmo tempo: “Claro 
que você vai! Tem que acreditar!”, eles dizem.”Maria 
mostra ainda uma fotografia sua numa sala de 
aula. Conta que foi seu último emprego como 
professora, do qual ela havia sido despedida porque 
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desconfiaram que ela havia roubado passes de 

ônibus, o que muita a ofendera. 
Falo do quanto eles estão trazendo perdas, mas 

que estamos falando também da maneira como, 
apesar das perdas, todos continuam vivendo, dando 
um jeito de “tocar as suas vidas”, continuar em 

frente, cada um a seu modo. 
Irene, 60 anos, fala: “No fundo, a gente quer 

saber o porquê das coisas. Eu sofria muito com isto. 
Acabei ficando crítica, passei a analisar tudo, 
ficando tão chata que nem eu me agüentava. Acho 
que vejo agora um pouco diferente; parei de 

questionar tanto. 
Comento a sensação de que algo fica resolvido ao 

se encontrar uma explicação, achar uma razão ou 
responder ao porquê. Mas nem sempre adianta só 
resolver algo... Digo que talvez consigamos encarar 
os acontecimentos de um modo diferente quando 

nos perguntamos: O que eu tenho a ver com isso, de 
verdade? 

Irene concorda: “É por isso que eu estou aqui”. 
Mário, 65 anos, diz que percebe que sempre todo 

mundo quer saber o porquê, mas que ele procura 
colocar as preocupações de lado e resolver o que dá 

para resolver. 
Irene diz: “Mas as perguntas sempre vêem! Por 

exemplo, o filho do Seu João, porque ele é assim? 
Será que é a educação? O que aconteceu? Por que 
ele ficou assim? 

Questiono o grupo quanto ao fato de existir ou 

não uma resposta para estas perguntas e a respeito 
da questão de que saber sobre o outro é mais fácil 
do que saber sobre si próprio. Concluo que, talvez, 
as respostas estejam na nossa própria vida. 

Mário diz que para ele as dificuldades resumem-
se numa questão prática; pois quando ele tem 

problemas, resolve. 
Pergunto novamente: “O que é resolver?” A meu 

ver, hoje ele está ali podendo se expressar sobre 
algo que antes não podia e que isso me parece bom, 
mas que o significado pessoal disso tudo, só ele 
poderia saber. 
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Mário passa a falar das dificuldades com a 

esposa e filha e de quanto gosta de sua única neta 
de 4 anos. Parece-me mais relaxado, mais solto, 
diferente de outros encontros onde me pareceu 
sempre muito contido em suas manifestações. 

Encerramos o encontro. 

  
REFLEXÕES TEÓRICO-CLÍNICAS 

 
A Oficina de Cartas, Fotografias e Lembranças é uma 

experiência que, na especificidade da materialidade utilizada, nos 

permite interessantes reflexões sobre o estilo clínico Ser e Fazer, que, 

em seu aspecto mais visível e aparente, acontece pela conjunção 
do que denominamos "apresentação" e "materialidade". 

Entretanto, é imprescindível resgatarmos os fundamentos 
teóricos que sustentam esta clínica, visando manter uma postura 
aberta, flexível e criativa, tanto em relação às atuais oficinas 
psicoterapêuticas, quanto a todas as outras ainda por ser 
inventadas...  

De saída, é importante lembrar que a concepção do estilo 

clínico Ser e Fazer é a resposta encontrada por um grupo de 
pesquisadores na busca de uma prática capaz de ser fiel ao 
espírito do método psicanalítico. Este método, repousando sobre 
a convicção de que toda conduta humana tem sentido (Bleger, 
1963), funda-se sobre uma radicalidade ética, na medida não 

estabelece limites para a compreensibilidade do fenômeno 
humano, abarcando toda e qualquer manifestação humana como 
dotada de sentido emocional. No plano clínico, esta fidelidade não 
se traduz pela mera enunciação de sentença interpretativa que 
visa um incremento do saber sobre si mesmo, o que nos manteria 
num registro meramente representacional, mesmo se nos 

"referíssemos" a emoções, mas pela busca de condições que 
favoreçam experiências mutativas verdadeiramente 
transformadoras das condições existenciais e concretas do viver. 
(Winnicott, 1971).  

Esta fidelidade ao espírito do método exige, no entender de 
Bleger (1963), enquanto atento leitor de Politzer (1928), que tanto 

a prática clínica, como sua teorização, se façam de modo 
absolutamente próximo à dramática do viver, evitando o 
distanciamento da vida e a abstração teórica. Ora, foi 
precisamente na leitura de Winnicott que viemos a encontrar um 
interlocutor naturalmente capaz de atender às exigências éticas, 
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epistemológicas, metodológicas e clínicas de Bleger e Politzer, 

motivo pelo qual nos vimos criando práticas que não "seguem" 
submissamente as idéias winnicotianas, mas que se inspiram 
nelas (Winnicott, 1968). 

Nesta linha, se concebemos toda psicoterapia como 
superposição de áreas de brincar ou como busca de condições 

favorecedoras do brincar (Winnicott, 1971), não surpreende que 
tenhamos chegado a criar enquadres diferenciados que se 
caracterizam por tornar a dimensão lúdica do encontro 
maximamente visível pela apresentação de materialidades 
mediadoras. Nascem assim as Oficinas Psicoterapêuticas de 
Criação, nas quais o terapeuta “apresenta”, no forte sentido 

winnicottiano do termo, materialidades mediadoras, que tomando 
como paradigma o jogo do rabisco, criam "mundos" de papel, de 
flores, de ação dramática, de velas, de panos, que visam favorecer 
a superação de dissociações das mais diversas naturezas que 
impedem a expressão do gesto espontâneo.  

Toda materialidade utilizada goza de uma relativa 

"formlessness", que é análoga a uma certa "não integração", à 
qual os movimentos criativos dos pacientes podem imprimir 
contornos próprios. As flores soltas podem compor o arranjo, a 
polpa de papel pode se transformar num quadro, a lã, num 
sapatinho de bebê, a parafina, numa vela dotada de 
características estéticas que só se revelam inteiramente ao final 

do processo...  Assim, é correto dizer que a materialidade é 
apresentada, em "formlessness" suficiente para permitir que o 
paciente venha a poder criá-la/encontrá-la.  Ora, o que acontece 
nesta Oficina de Fotografias, Cartas e Lembranças, para a qual os 
pacientes trazem objetos?  

De fato, parte-se, aqui, de um elemento material, que é a 

tela e o beiral do cavalete, no qual se afixam cartas e fotos e se 
apóiam objetos.  Esta tela, como as demais materialidades, é 
apresentada pela psicoterapeuta, como disponibilidade e 
abertura, como lugar de acolhimento do vivido, que se materializa 
como objeto. Deste modo, o passado se torna presente por meio do 

objeto trazido, o qual, por sua vez, continuará a existir num 
futuro próximo ou distante, transportando consigo para um 
tempo ainda não acontecido personagens de um passado recente 
ou remoto. Fotografados novamente pela terapeuta, estes objetos, 
uns ao lado dos outros, criam uma nova "lembrança", que é 
registro do encontro e do entrelaçamento das histórias 
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compartilhadas ocorridos no espaço e no tempo da sessão 

terapêutica. 
O tema central trazido pelo grupo nos encontros narrados é, 

sem dúvida alguma, a perda afetiva de pessoas significativas, 
parentes ou amigos, que provocou forte abalo emocional, 
mudando dramaticamente os rumos do viver. Em muitos casos, a 

morte é vivida como interrupção, tanto da vida daquele que 
falece, como dos próximos que podem, muitas vezes, perder 
referências afetivas importantes. Isto fica claro quando se lida, na 
clínica, com morte de filhos (como aconteceu com Sr. Mário) ou 
de mães quando ocorridas durante a infância (como é o caso de 
Daniela), mas, como sabemos, qualquer pessoa pode viver a 

morte de um ente amado como interrupção do viver. De todo o 
modo, mesmo quando a morte pode ser vivida como fato da vida - 
e não o contrário – faz-se necessário um trabalho emocional para 
que a lembrança do ser querido não se perca, mas tampouco pese 
demasiado ou turve o viver de quem fica. 

No enquadre terapêutico desta oficina, torna-se possível 

presentificar materialmente, aqui e agora, algo ocorrido noutro 
lugar e noutro tempo, especialmente por meio das fotografias que 
portam a imagem de pessoas ou de momentos significativos na 
vida de alguns pacientes. O quadro imantado e o cavalete, 
inicialmente vazios, funcionam como um “não ser” à espera de 
um “ser”, que passa a existir no momento em que é preenchido 

pelos objetos trazidos pelo grupo. Neste instante, a experiência 
vivida no passado volta à vida no presente, exatamente por ter a 
possibilidade de ser compartilhada emocionalmente pelo grupo. É 
possível dizer que, de certa maneira, acontece um encontro do 
passado com o presente e que ambos têm a possibilidade se 
serem projetados no futuro, desta vez enriquecidos pelas trocas 

afetivas ocorridas no presente. Em outras palavras, o encontro do 
presente é visitado pelo encontro com o passado e o passado é 
partilhado em companhia de outros, de modo que ambos, 
presente e passado, transformam-se mutuamente. O registro 
fotográfico do painel montado pelo grupo serve, assim, como um 
apoio material para futuros encontros, como que construindo a 

história do acontecer grupal. 
Deste modo, gesto e narrativa se complementam nestas 

oficinas enquanto materialidade e palavra, dando um sentido 
existencial ao encontro terapêutico. Como afirma Politzer (1928, 
vol I, p. 111)  

 



 

 79 

“O fato psicológico é o gesto esclarecido pela 

narrativa e não o gesto isolado, ou o conteúdo 
realizado da narrativa”.  

 
O que queremos dizer é que nestes encontros acontece 

justamente a possibilidade do gesto espontâneo ser 

concretamente integrado à narrativa feita pelos pacientes a 
respeito dos sentimentos e lembranças despertados pelo objeto. A 
terapeuta, por sua vez, também lida simultaneamente com gestos 
e narrativas, na medida em que acolhe os objetos trazidos pelo 
grupo, em que oferece aos seus membros um registro material 
sob a forma de fotografia do painel montado e em que elabora 

uma narrativa sui generis a respeito do encontro terapêutico. Em 
outros termos, há uma convergência dramática entre todos os 
participantes do grupo, que acontece apoiada basicamente nas 
lembranças trazidas e materializadas em objetos oriundos do 
passado. 

Por outro lado, dentre os objetos trazidos, gostaríamos de 

destacar a articulação que uma das pacientes (Maria) faz a partir 
de um retrato da mãe, morta por ocasião do nascimento de sua 
própria filha. Além do entrelaçamento de questões existenciais 
profundas que afligem toda a humanidade, aludindo 
paradoxalmente ao mistério do nascimento e da morte, do início e 
do fim do ser humano, Maria faz alusão à religião, concretizada 

nos livros do Padre Marcelo e ao desejo de viajar para o Vaticano, 
materializado pelo passaporte nunca usado, deixando, de certa 
forma, implícita a esperança de um reencontro futuro com a mãe 
para além da vida. Talvez para ela, ou para todos nós, só seja 
possível suportar uma perda importante mantendo a esperança 
de um reencontro futuro. 

Outra questão trazida pelo grupo é a da busca de um 
sentido para o sofrimento e, em última análise, para a vida. Diga-
se de passagem que a retomada de sentido enquanto estratégia 
defensiva contra o sofrimento tem sido preocupação de alguns 
autores como Barus-Michel (2001). Segundo esta autora, a 
retomada de um sentido representacional para a existência após 

uma quebra brusca na continuidade no viver traria um grande 
alívio para o sofrimento humano. Alguns dos pacientes da Oficina 
de Cartas, Fotografias e Lembranças parecem também partilhar 
desta idéia, quando se preocupam com o porquê dos 
acontecimentos mais ou menos trágicos de suas vidas. No 
entanto, em alguns momentos também se apercebem de que o 
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alívio trazido por possíveis explicações é efêmero, e que, “estar 

verdadeiramente presente” nas situações alegres ou trágicas de 
suas vidas, ou seja, expressar sentimentos e emoções e 
compartilhá-los com outras pessoas é o que dá sentido à 
existência humana.  

Trata-se não de conhecer, mas de sentir. Trata-se não de 

elaborar dissociadamente construções representacionais que 
ofereçam uma explicação plausível e coerente, mas de se fazer 
presente por inteiro, integrando na experiência vivida imagens e 
palavras com emoções e sentimentos. Finalizando, entendemos 
que a Oficina de Cartas, Fotografias e Lembranças tem a função 
terapêutica principal de propiciar a comunicação de experiências 

emocionais entre os membros do grupo, o que é facilitado pela 
apresentação por parte da psicoterapeuta da tela magnética 
dotada de beiral para exposição dos objetos trazidos pelos 
pacientes. Estes objetos dramáticos evocam, por si mesmos, uma 
imensidão de emoções e sentimentos revividos diante da presença 
concreta dos demais, com o amparo do holding oferecido pela 

presença real e pela disponibilidade emocional da analista para 
acolhê-los. Deste modo, o "ser e fazer" do "psicanalista que está 
fazendo outra coisa" (Winnicott, 1962) é o acolhimento dos 
objetos e a sustentação do acontecer, constituído pelo gesto e 
narrativa por meio dos quais são veiculadas experiências 
emocionais significativas. A idéia é criar condições para uma 

clínica essencialmente ética, que ofereça sustentação emocional 
ao indivíduo e ao grupo para que consigam recuperar o sentido de 
si, por meio do enraizamento do drama de cada um no âmbito da 
coexistência.  
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