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O INDIVÍDUO E O DRAMA HUMANO: ESTRATÉGIAS  
CLÍNICAS DE ATENDIMENTO 

 
Temos realizado, no âmbito de "Ser e Fazer": Laboratório de 

Saúde Mental e Psicologia Clínica Social, ao longo dos últimos onze 
anos, uma série de pesquisas que tanto nos tem levado ao 
fortalecimento de certas convicções, como ao reconhecimento da 

necessidade de reformulação de uma série de pontos de vista clínicos e 
teóricos. Entretanto, temo-nos mantido fiéis a um certo modo de 
investigação clínica, que se faz por meio do uso do método 

psicanalítico.  
A nosso ver, é fundamental a distinção entre um plano 

propriamente metodológico e outro, que consiste no conjunto de 
procedimentos práticos pelos quais o encontro clínico se concretiza. 

Este conjunto de procedimentos é, habitualmente, denominado 
técnica, mas preferimos evitar este vocábulo em virtude de estar 
freqüentemente associado à noção de um bem-fazer que independe da 

pessoalidade de quem o pratica. De todo modo, é distinguindo estes 
dois planos - o metodológico e aquele dos procedimentos - que 
julgamos fundamental conceituar a essência do método psicanalítico. 

Trata-se, evidentemente, de um tipo de método clínico. 
Apresenta, entretanto, características peculiares, que o diferenciam de 
outras possibilidades. É curioso notar que provavelmente quem melhor 
apreendeu a essência do método tenha sido um não psicanalista que 

veio, pouco tempo depois de celebrar o advento da psicanálise 
enquanto ciência humana, a criticá-la ferozmente. Estamos nos 
referindo ao filósofo Politzer (1928), cuja obra juvenil1 veio a influenciar 

                                            

1 A "Crítica dos Fundamentos da Psicologia" foi escrita quando Georges Politzer tinha vinte e 

três anos de idade! 
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formulações de pensadores importantes tais como Merleau-Ponty, 

Sartre e Lacan (Prado Jr, 1991). Nesta obra, defende-se a tese de que o 
aspecto verdadeiramente revolucionário da obra freudiana - e o autor 
focaliza especificamente a monumental "Interpretação dos Sonhos" 

(Freud, 1900) - consiste na idéia segundo a qual não existe nenhuma 
conduta humana isenta de sentido. Esta é, por assim dizer, a “alma” 
do método psicanalítico, a idéia de que toda e qualquer manifestação 

humana é portadora de um sentido emocional que só pode ser 
compreendido tendo-se em vista os acontecimentos de vida do 
indivíduo singular, devidamente contextualizados social, histórica, 
política e culturalmente.  

Dizer que toda manifestação humana está dotada de sentido 
significa dizer que faz parte, inevitavelmente, do acontecer humano. A 
base do método psicanalítico é, pois, uma ética que, se tomamos por 

empréstimo termos levinasianos, pode ser designada como aquela que 
leva em conta o humanismo do outro homem (Levinas, 1993). Trata-se, 
pois, de uma ética que reconhece que não importa quão sublime ou 

monstruosa, quão cruel ou santa, quão comum ou bizarra, seja uma 
manifestação humana, terá sempre condições de ser compreendida 
como possibilidade do acontecer humano. Deste modo, a carne do 
método é uma ética que jamais poderá sustentar nenhum tipo de 

exclusão, concreta ou simbólica, de indivíduos e grupos humanos.  
No plano metodológico, dizer que a psicanálise é interpretativa 

significa, pois, assumir que toda conduta pertence ao acontecer 

humano. Não nos obriga, de modo algum, a concluir que no plano dos 
procedimentos clínicos será sempre a enunciação de uma sentença 
interpretativa ou um conjunto de manobras que provoque um 

deciframento qualquer o único modo de se exercer a psicanálise. É 
pois apoiando-nos nesta distinção de planos que sustentamos o uso do 
método sem colocar o psicanalista como decifrador de sentidos, nem 
como propiciador de experiências capazes de colocar o paciente diante 

de uma montagem representacional, habitualmente  invisível, de 
acordo com a qual se estruturaria seu pensar e seu sentir2.  

É curioso lembrar que o fundamento do método psicanalítico - e 

que favorece hoje a possibilidade de uma leitura fenomenologicamente 
informada da psicanálise winnicottiana - é justamente a crença de que 
inexistem limites para a compreensibilidade do fenômeno humano. 

Dizemos que o fato é curioso porque foi justamente Jaspers (1913), o 
fundador da psicopatologia fenomenológica, aquele autor que 
estabeleceu, com muita clareza, que existiram dois tipos de condutas: 
as compreensíveis e aquelas explicáveis. Quando uma conduta não 

pudesse ser compreendida como acontecimento humano, ela se 

                                            

2 O objetivo terapêutico da teoria dos campos de Herrmann (1979) é alcançado mediante a 

operação denominada ruptura do campo representacional que estrutura o pensar e o sentir 

do paciente. 
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tornaria imediatamente uma conduta explicável como irrupção do 

biológico capaz de abolir o psicológico, o vivencial. Deste modo, 
Jaspers (1913) mantém aquilo que, nas palavras de Bercherie (1980), 
se constituiu desde o início como o pólo organizador de todo o saber 

psiquiátrico: o índice de não compreensão do observador. Se algo não é 
humanamente compreensível, é doença psiquiátrica de base orgânica. 
Deste modo, são legitimadas práticas objetivantes e excludentes em 

relação aos psiquiatrizados - o doente expressa uma espécie de 
danificação do mecanismo neuronal e não mais uma experiência de 
vida. Ora, para Politzer (1928) é a ruptura com a noção de limites de 

compreensibilidade da conduta humana a fundamental e 
revolucionária contribuição que a psicanálise traz ao espírito humano!  

Politzer (1928) denomina drama a trajetória vital do homem 

desde o nascimento até a morte e considera  a narrativa em primeira 
pessoa, associada ao gesto, a chave para a compreensão do fato 
psicológico: 

 
 

“Com efeito, um gesto que eu faça é um fato psicológico, porque é um 

segmento do drama que representa a minha vida. A maneira como ele 
se insere nesse drama é dada ao psicólogo pela narrativa que eu possa 

fazer acerca do referido gesto. Mas o fato psicológico é o gesto 
esclarecido pela narrativa e não o gesto isolado, ou o conteúdo 

realizado da narrativa” 
(p. 111 -vol. I – grifos do autor) 

 

 
Mais adiante acrescenta que o fato psicológico tem sempre um 

sentido humano, o qual só pode ser compreendido se contextualizado 

dentro da trajetória de vida de uma pessoa. 
 
 

“O fato psicológico não é o comportamento simples, mas precisamente 
o comportamento humano, isto é, o comportamento reportado aos 

acontecimentos pelos quais se desenvolve a vida humana e ao 

indivíduo enquanto sujeito dessa vida. Em suma, o fato psicológico é 
o comportamento que possui um sentido humano” 

(p. 112 – vol. II – grifos do autor) 

 
 
A seguir, esclarece que o drama é sempre original e único porque 

diz respeito a um indivíduo singular, ao mesmo tempo que depende 
das circunstâncias concretas de sua existência: 
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“O drama é original;.(...) este implica o homem na sua totalidade 

e considerado como o centro de um certo número de acontecimentos que, 
precisamente por se reportarem a uma primeira pessoa, têm um 

sentido. 

É o sentido reportado a uma primeira pessoa que distingue 
radicalmente o fato psicológico de todos os fatos da natureza. Em 

resumo, a originalidade do fato psicológico é dada pela 

existência de um plano propriamente humano e da vida 
dramática do indivíduo que ai se desenrola” 

 (p. 114 – vol II – grifos do autor) 
 
 

Com efeito, Bleger (1963), fundamentado nas teses de Politzer, 

estabelece como objeto por excelência da ciência psicológica o estudo 
da conduta, entendida como toda e qualquer manifestação humana 
que é unitária na sua essência, mas que pode se expressar em três 

áreas: a do corpo, a da mente e a da ação sobre o meio, havendo, 
ocasionalmente, o predomínio aparente de uma sobre a outra ou as 
outras no momento de sua manifestação. 

Concordamos tanto com Bleger (1963), como com Politzer (1928), 
quando dizem que a conduta só pode ser compreendida em função do 
drama e que a dissociação corpo-mente, entre gesto-narrativa é 

artificial e pode levar a idéias equivocadas quanto à natureza humana 
e, portanto, a propostas terapêuticas inadequadas ao cuidado do 
sofrimento humano, privilegiando ora o corpo, ora a mente, e 
desconsiderando o fato de que o ser humano é, acima de tudo, uma 

pessoa que experimenta a vida, que não só pensa, como também 
sente, e não um corpo animado por uma mente.  

É interessante lembrar aqui, o quanto o pensamento ocidental 

como um todo, e o científico em particular, esteve dominado pela 
noção platônica de divisão entre corpo e mente (Galimberti, 1999). 
Realizando um interessante e minucioso estudo dos escritos homéricos 

e da Torá, o filósofo italiano consegue demonstrar como, anteriormente 
à Platão, o homem é concebido realmente como "indivíduo", como o 
que não se divide. O corpo em si mesmo é o cadáver; só existe a partir 
do momento da morte. Antes desta existe apenas o homem, que é 

presença unitária - e não uma alma prisioneira de um corpo, nem um 
corpo que é aparelho ou instrumento da alma. Galimberti mostra que 
o corpo máquina, o corpo organismo, que, como lembra Bleger (1963) 

é, de fato, uma abstração, não é mais do que o "cadáver animado". 
Ora, se esta concepção abstrata pode ser pensada, não é jamais vivida, 
experienciada como tal. Fica, pois, fora do campo da psicologia, que é 
a ciência humana que estuda e intervém sobre o viver de indivíduos e 

grupos.  
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O ENCONTRO, A NARRATIVA E O GESTO: ESTRATÉGIAS 

CLÍNICAS DE PESQUISA 
 
A aceitação do pressuposto fundamental do método psicanalítico 

conduz, a nosso ver, a considerar que a pesquisa clínica psicanalítica 
requer estratégias metodológicas que não dissociam a produção do 
saber de sua aplicabilidade prática, nem se pautam no paradigma 

sujeito-objeto, próprio das ciências naturais. As estratégias 
metodológicas que não dissociam a produção do saber de sua 
aplicabilidade prática são um ponto fundamental e distintivo de toda 
pesquisa que se quer clínica3. Deste modo, o que é muitas vezes 

designado como "campo de aplicação"4 é, de fato, o campo inter-
humano onde acontecem a clínica e a pesquisa concomitantemente. 
Por outro lado, é importante acrescentar que tais estratégias 

metodológicas não dissociam sujeito e objeto do conhecimento, 
mas buscam, como bem demonstra Bleger (1963), superar o 
paradigma positivista e objetivante5, que trabalha a partir da distinção 

sujeito-objeto, para, ao tomar a conduta como objeto de estudo de 
todas as ciências humanas, aí incluída a psicanálise, entender que o 
acontecer clínico se dá em um campo inter-humano. Sendo, pois, 
impróprio o esquema sujeito-objeto, há que se levar a sério a 

necessidade de construção de um "... conhecimento compreensivo e 
íntimo que não nos separe mas antes nos una pessoalmente ao que 
estudamos (Santos,1987, p.53). Assim, a investigação clínica tomará o 

acontecer humano, enquanto experiência emocional, como fenômeno 
de sua atenção, pautando-se, assim, na ética da solidariedade, na 
medida em que considera o outro como semelhante, a ser respeitado 

em sua singularidade existencial. 
Nota-se, portanto, que consideramos que o método psicanalítico 

é o norteador tanto dos procedimentos interventivos, no âmbito da 

                                            

3 Vale aqui lembrar que atualmente não se fala apenas em psicologia clínica, mas em outras 

ciências humanas também clínicas. Pode ser interessante consultar Gaulejac (1987), autor 
que propõe, com sólida fundamentação teórica, uma sociologia clínica, bem como Revault 

D'Allones (1999). 
4 Esta expressão é bastante usada pelos teóricos das representações sociais. É, inclusive, 

curioso lembrar que tendem a pensar, em termos de seu movimento produtivo, que na 
Europa se forjam as concepções teóricas importantes, que seriam usadas "criativamente" 

pelos pesquisadores latino-americanos em diferentes "campos de aplicação", tais como 

saúde, educação, movimentos sociais, etc. Ilustram, assim, um modo de pensar as ciências 
humanas notoriamente calcado nas ciências naturais, uma vez que no âmbito das ciências 

humanas a experiência vivida é soberana e é justamente dela que devem se originar as 

teorias (Santos, 2000). Isso sem falar do preconceito ideológico acerca da suposta 
superioridade intelectual do primeiro mundo em relação ao terceiro. 
5 Mais contemporaneamente, Boaventura Souza Santos (1987, 2000) tem-se referido ao 

adjetivo "pós-moderno" para designar um novo paradigma que se harmoniza com a vocação 
essencial das ciências humanas, considerando como absolutamente inadequada e 

superficial a abordagem positivista que pretende o alcance de uma posição de objetividade 

no processo de construção do conhecimento. 
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clínica, como da elaboração da comunicação que se dirige à 

comunidade científica. Se a clínica é encontro inter-humano, 
similarmente, a elaboração do acontecer clínico, no âmbito da 

pesquisa, é necessariamente interlocução. Pode ser útil, na busca de 
uma certa clareza de pensamento, distinguir diferentes planos de 
interlocução, que, a partir da adoção do método psicanalítico, ocorrem 
em encontros humanos que acontecem em diferentes enquadres6: no 

encontro clínico e no encontro entre pesquisadores clínicos. 
Quando nos referimos ao acontecer clínico, queremos chamar a 

atenção para o fato de que se trata sempre de um encontro inter-

humano, seja o paciente um indivíduo, atendido individual ou 
grupalmente, ou um sujeito coletivo7. Tal consideração é válida tanto 
quando estamos usando enquadres diferenciados, como acontece em 

nossa clínica, como quando adotamos o dispositivo psicanalítico 
padrão. Um encontro inter-humano é o que verdadeiramente 
percebemos quando nos distanciamos das abstrações excessivas que 
nos fazem pensar em aparelhos, mentes, egos mais fortes ou mais 

fracos, sistema inconsciente e outras abstrações conceituais de 
duvidosa utilidade clínica. Evidentemente, cuidamos, em nossa 
prática, que se inspira numa leitura da obra de Winnicott a partir de 

uma visão psicanalítica blegeriana, em deixar maximamente clara a 
concretude do acontecer enquanto encontro entre seres humanos. Em 
nossa clínica, entretanto, atribuímos ao encontro, na medida em que 

pode se dar de modo genuíno e espontâneo, reais virtudes 
terapêuticas, na medida em que o resgate das agonias impensáveis - 
fenômeno sob cuja ameaça se produz o falso self – acontece por meio 

da presença devotada de outro ser humano (Winnicott, 1963). 
Tratamos de oferecer uma sustentação emocional ao paciente por meio 
da presença de um terapeuta devotado, ou seja, sensível às questões 

existenciais do paciente e capacitado a romper com o campo das 
angústias e, neste mesmo movimento, propiciar transformações 
existenciais profundas. Não nos propomos, portanto, a resgatar um 
conhecimento a respeito de si, mas de promover uma experiência 

                                            

6 Neste momento estamos usando o termo enquadre em sentido amplo, considerando a 

existência de enquadres pedagógicos, psicoterapêuticos, educacionais, jornalísticos e outros, 

de acordo com conceituação desenvolvida por Bleger na Psicologia da Conduta (1963). Ou 
seja, não estamos falando em enquadre no sentido psicanalítico mais preciso do termo 

(Bleger, 1966). 
7 Neste último caso, o paciente é o grupo enquanto unidade. É o que se faz, por exemplo, 
nas chamadas consultas terapêuticas coletivas. Evidentemente, o coletivo é composto por 

indivíduos, mas, neste caso, as pessoas estão presentes como elementos constituintes de 

uma unidade social, vale dizer, enquanto enfermeiros, enquanto pais, enquanto 
adolescentes, etc. Claro que, de acordo com Bleger, tanto o coletivo, como o indivíduo, 

enquanto diferentes âmbitos do acontecer humano, são inerentemente sociais em sua 

essência. 
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emocional significativa, situada não no registro de um saber, mas no 

âmbito de um sentir8 (Winnicott, 1971b). 
Na medida em que não adotamos a interpretação como 

intervenção clínica maior, deixamos de atribuir à comunicação verbal o 

valor que esta encontra na psicanálise clássica9, passando a 
considerar como absolutamente importantes tantos narrativas, como 
gestos, ambos considerados como manifestações significativas do 

fenômeno unitário da conduta, a qual, por sua vez, traz, 
inevitavelmente, em seu bojo, sentidos emocionais do drama humano 
que se atualiza na relação terapêutica. Com efeito, o pensamento 

winnicottiano tem uma grande preocupação com a dissociação entre 
“mente” e “soma”, entre “pensar” e “sentir” enquanto fonte importante 
de sofrimento (Winnicott, 1949). De acordo com Bleger (1963) esta 
dissociação é uma manifestação clínica que deve ser entendida como 

defesa contra sofrimento, que, quando persistente, pode, 
paradoxalmente, intensificá-lo. Não é, jamais, retrato de uma suposta 
natureza humana, essencialmente dividida, fundada na idéia de uma 

alma prisioneira de um corpo (Galimberti, 1979).  
Nossa idéia é focalizar primordialmente a experiência emocional 

que se manifesta por meio do gesto espontâneo, cuja acolhida, 

naturalmente promove uma harmonização entre os planos 
representacional e pré-representacional, entre o pensar e o sentir. 
Neste sentido, a apresentação10 de materialidades mediadoras em 
oficinas psicoterapêuticas desempenha um papel importante, uma vez 

que torna maximamente visível a dimensão lúdica, a qual, por sua vez, 
propicia o relaxamento necessário ao alívio da angústia e à ocorrência 
da expressão genuína e criativa do self (Winnicott, 1971a). Trata-se de 

uma expressão verdadeiramente artesanal, na medida em que cada 

                                            

8 Ao adotarmos a psicanálise no plano metodológico, entendemos que toda conduta humana 

está dotada de sentido emocional, mesmo quando este não é aparente. Não entendemos 
assim que o procedimento interpretativo deva sempre ser empregado como encarnação por 

excelência do método psicanalítico.  
9 É verdade que encontramos o uso de brinquedos na psicanálise clássica, mas, é 
importante lembrar, que são sempre entendidos como sucedâneo da livre associação, 

quando esta não se faz possível, seja em virtude da idade do paciente, seja em virtude de 

sua condição psicopatológica. 
10 Usamos o termo apresentação em sentido estritamente winnicottiano. Trata-se de um 

conceito que aparece em sua obra no contexto da tentativa de compreensão de um campo 

experiencial que pode ser denominado pré-subjetivo, quando o bebê ainda não existe desde 
seu próprio ponto de vista (Winnicott, 1945). Termos como oferta ou disponibilização são, 
rigorosamente, menos precisos, porque supõem que uma dialética da demanda e do dom ou 

da recusa já esteja em vigor. Ora, quando a clínica se volta primariamente ao cuidado do 

sofrimento que tem suas raízes na impossibilidade de se sentir vivo e real, questões da 
frustração da demanda não se colocam e o cerne do trabalho analítico é o resgate do gesto 

espontâneo a partir do qual o mundo pode ser criado/encontrado e o ser humano tem a 

oportunidade de sentir-se vivo e real. 
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paciente imprime na materialidade produzida sua marca pessoal e 

original.11 
Por outro lado, a atividade de pesquisa inclui o primeiro 

encontro, que é clínico, num segundo encontro, aquele que se dá 

entre pesquisadores do mesmo grupo de pesquisa e que visa tanto 
uma visão compreensiva do material como prepará-lo para 
comunicações a outros estudiosos, pesquisadores e profissionais. Na 

etapa em que pesquisadores pertencentes ao mesmo grupo de 
pesquisa trabalham conjuntamente, as experiências clínicas são 
compartilhadas sob a forma de narrativas, que servem de base para a 
comunicação e a troca de experiências clínicas, favorecendo a 

interlocução, que entendemos como um locus privilegiado para a 
produção de conhecimento no âmbito das ciências humanas. 

Benjamin (1936) nos ensina que a faculdade essencial do 

narrador é propiciar o intercâmbio de experiências. A narrativa, ao 
contrário da informação que se pretende objetiva, estimula a livre 
interpretação da história narrada e, desta forma, “o episódio narrado 

atinge uma amplitude que não existe na informação” (p. 203). Deste 
modo, é fundamental frisar que não trabalhamos pensando em trocar 
"informações" ou "explicações científicas", para, a seguir, publicar 

"dados" científicos. Entendemos ser fundamental provocar um 
intercâmbio de experiências vividas despertado pela polissemia 
inerente à narrativa12, para, em momento posterior, ensejar 

elaborações teóricas que se mantenham bastante próximas da vida 
humana concreta, tendo em vista transformar o viver, e evitar assim o 
“abstracionismo” de certas noções metapsicológicas (Bleger, 1963).  

Discutindo as comunicações de material clínico entre analistas, 

Figueira (1996) afirma que: 
 
 

“Há, no cerne da psicanálise, um conflito entre a lógica hierárquica, 
segmentar, segregadora e monossêmica das instituições 

psicanalíticas e a lógica equalitária, democrática, integradora e 

polissêmica que idealmente se encarna no espírito científico da 
psicanálise” (p. 153). 

 

 
Concordamos com Figueira (1996), na medida em que 

acreditamos que a interlocução é justamente o modo de encarnar o 

                                            

11 Usamos, como material clínico para nossos seminários, narrativas dos pesquisadores 

acerca do encontro clínico e, quando é o caso, dispomos de registros fotográficos ou 

filmagens artesanais das produções.  
12 É importante lembrar que o narrador conta uma história que ele próprio vivenciou junto 

com outra pessoa, história esta que não está concluída e que pode ser compreendida e vir a 

se transformar de infinitas maneiras. 



 14 

“espírito científico da psicanálise”, em oposição à noção de supervisão, 

a qual retrata um modo de pensar hierárquico que só tem sentido 
temporariamente quando existe uma marcante desigualdade de 
experiência clínica entre supervisor e supervisionando. A nosso ver, 

não há super, existem pesquisadores clínicos que intercambiam 
experiências e se enriquecem com esta troca.  

Concluindo, citamos Benjamin (1936) que, poeticamente, nos 

mostra como a narrativa é mais de que um relato verbal, é uma “forma 
artesanal de comunicação”, que naturalmente integra a comunicação 
verbal e gestual: 

 
 
“A alma, o olho, a mão estão assim inscritos no mesmo campo. 

Interagindo, eles definem uma prática. (...) (A narração, em seu aspecto 
sensível, não é de modo algum produto exclusivo da voz. Na verdadeira 
narração, a mão intervém decisivamente com seus gestos, apreendidos 
na experiência do trabalho, que sustentam de mil maneiras o fluxo do 

que é dito.) A antiga coordenação da alma, do olhar e da mão, que 
transparece nas palavras de Valéry, é típica do artesão, e é ela que 
encontramos sempre, onde quer que a arte de narrar seja praticada. 

Podemos ir mais longe e perguntar se a relação entre narrador e sua 
matéria – a vida humana – não seria ela própria uma relação 

artesanal.” (p. 221) 
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Resumo 

 
Entendemos, fundamentadas nas teses de 

Bleger e Politzer, que a essência do método 

psicanalítico consiste em assumir que não há 
limites para a compreensibilidade da 
conduta humana. As estratégias de 

atendimento que utilizamos em nossos 
serviços são eminentemente clínicas, 
caracterizando-se por não dissociar a 

produção do saber de sua aplicabilidade 

imediata e por acontecer num campo 
intersubjetivo onde é preservada a ética da 
solidariedade. As estratégias de pesquisa 

por nós empregadas são norteadas pelo 
método psicanalítico tanto no âmbito do 

acontecer clínico, como no âmbito da 

comunicação entre pesquisadores. No âmbito 
do acontecer clínico, privilegiamos 

procedimentos interventivos, ao invés de 
interpretativos, focalizando a experiência 

emocional do encontro terapêutico, com o 
objetivo promover o resgate do campo das 
“agonias impensáveis” e a expressão do 

gesto espontâneo, o que tem sido facilitado 
em nossas oficinas pela oferta de 

materialidades mediadoras. No âmbito da 

comunicação entre pesquisadores, as 
experiências clínicas são compartilhadas sob 

a forma de narrativas que em si mesmas 
portam o dom de promover a interlocução, 

que pensamos ser, no âmbito das Ciências 
Humanas, o “locus” privilegiado para a 

produção de conhecimento. 

 
 
 

Palavras-chave 
enquadres psicanalíticos diferenciados, 
clínica winnicottiana, interlocução em 

psicanálise, estratégias de pesquisa clínica 
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