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RESUMO 

 

CORRÊA, Maria Cecília Martins Ribeiro. O encontro com as coisas e o ato do fazer: 

trânsitos entre a arte e a clínica da terapia ocupacional. 2022. 225 f. Dissertação 

(Mestrado em Teoria e Crítica de Arte) – Programa Interunidades de Pós-Graduação em 

Estética e História da Arte, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2022. Versão original. 

 

O encontro clínico acontece no mundo e constitui um conhecimento tácito difícil de 

comunicar. Assim, o objetivo deste estudo foi dar voz a uma prática clínica terapêutica 

ocupacional que ocorreu na interface dos campos da arte e da terapia ocupacional, e teve 

como referência a psicanálise de Donald Winnicott – cuja obra contribui para a 

compreensão das condições necessárias para o desenvolvimento humano desde a 

constituição da experiência de ser até a apropriação, pelo gesto criativo, da dimensão 

cultural e da vida social. A pesquisa abordou uma prática clínica hibridizada com a arte a 

partir de narrativas dos encontros clínicos e de dois elementos comuns constitutivos de 

ambos os campos: o encontro com as coisas e o ato do fazer. Trata-se de um estudo 

transdisciplinar que, para adentrar o tema, adensar o entendimento e dialogar com outros 

pesquisadores, realizou uma pesquisa bibliográfica alimentada por um interesse 

formativo, buscou concepções que enriquecessem a compreensão sobre a arte e sobre o 

fazer clínico terapêutico ocupacional hibridizado com a arte e ampliassem o 

conhecimento sobre o espaço fronteiriço entre esses campos. Então, esta dissertação se 

propôs estudar a clínica e o espaço intervalar entre os campos e se sustentou 

metodologicamente nos princípios do dialogismo de Mikhail Bakhtin e na força 

germinativa que as narrativas estabelecem através do tempo, segundo o pensamento de 

Walter Benjamin. A interlocução com os diversos autores acessados a respeito dos dois 

elementos constitutivos estudados, somada à análise das narrativas clínicas, permitiu a 

observação de uma relação de complementariedade e reciprocidade entre os campos, isto 

é, ambos os campos de conhecimento apresentam noções ao outro que orientam a maneira 

de perceber, conceber e pensar a si próprio. 

 

Palavras-chave: Arte. Criação Artística. Winnicott, D.W. Terapia Ocupacional 

[tendências]. Clínica.  



ABSTRACT 

 

CORRÊA, Maria Cecília Martins Ribeiro. The encounter with things and the act of 

doing: transit between art and occupational therapy practice. 2022. 225 f. 

Dissertation (Master’s Degree in Art Theory and Critique) – Inter-Unit Program of Post-

Graduation on Aesthetics and Art History, University of São Paulo, São Paulo, 2022. 

Original version. 

 

The clinical encounter takes place in the world and constitutes a tacit knowledge difficult 

to communicate. Thus, this study’s objective was to give voice to a clinical practice of 

occupational therapy occurring at the interface of the fields of art and occupational 

therapy, having as reference Donald Winnicott’s psychoanalysis – whose work helps us 

understand the conditions necessary for human development as from the constitution of 

the experience of being to the appropriation, through a creative gesture, of cultural 

dimension and social life. The research approached a clinical practice hybridized with the 

art based on narratives of clinical encounters and of two common elements constituting 

both fields: the encounter with things and the act of doing. It is a transdisciplinary study 

which, in order to approach the theme, to deepen understanding and to dialog with other 

researchers, conducted a bibliographic survey fed by a formative interest, which looked 

for conceptions able to enhance the understanding of art and of the clinical doing of 

occupational therapy hybridized with art and able to broaden knowledge of the bordering 

area between those fields. So, this dissertation intended to study the practice and the 

interval between the fields and was methodologically based on the principles of Mikhail 

Bakhtin’s dialogism and on the germinative force the narratives set through time, 

according to Walter Benjamin’s thought. The interlocution with the several authors 

consulted about the two constitutive elements studied, added to the analysis of the clinical 

narratives, enabled the observation of a relation of complementarity and reciprocity 

between the fields, i.e., both the fields of knowledge present notions to the other one that 

guide the way of perceiving, conceiving, and thinking one’s self. 

 

Keywords: Art. Artistic Creation. Winnicott, D. W. Occupational Therapy [trends]. 

Clinic.  
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PONTO DE PARTIDA 
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Minha avó era fazedora, consertava as coisas em casa, sabia tricô e crochê, 

arriscava rimas.  

Na adolescência pintou e na cozinha gostava de fazer três pratos: 

torta de banana, bananada e massa folhada. 

Não tinha esmero, simplesmente se divertia com o fazer. 

Fazia quando queria, como queria, com a intenção que queria. 

Não havia compromisso. 

Já minha mãe, também muito habilidosa, faz tudo com muito esmero:  

conserta, limpa, lava, tricota, borda, planta, costura,  

faz pipa, balão e “etc. etc. e muitos eteceteras…”1 e 2  

Chamam atenção seus bordados e tricôs,  

nunca quis tornar sua habilidade uma profissão,  

para ela tricotar e bordar são atos de carinho e dedicação aos seus.  

Domingos, almoço de família.  

Lembro-me que, no inverno, minha mãe, avó e tias sentavam-se no quintal  

sob o sol e todas tricotavam, crochetavam, bordavam, conversavam e  

cuidavam de si, da outra e de nós,  

crianças, que brincávamos ao redor com muita tranquilidade e vivacidade.  

Enfim, eu me constituí crescendo entre essas mulheres  

e acreditando que fazer é gostoso, é fácil, é possível e faz bem. 

Assim, curiosa e distraída, fui experimentando meu modo de fazer 

usando diferentes materiais e entendendo, com o tempo,  

o quanto e como esses fazeres cuidavam de mim.  

Essas experiências impregnaram meu corpo e  

constituíram um conhecimento pessoal  

que definiu um ofício para mim,  

a terapia ocupacional. 

E a arte! De onde ela vem em você? perguntou outro dia minha orientadora.  

 
 

1 ABRAMOVICH, F. Teatricina. Rio de Janeiro: MEC Serviço Nacional de Teatro, 1979. 
2 Embora as citações do trabalho sigam o esquema autor-data, aquelas que aparecem nas narrativas foram 

redigidas como notas de rodapé para que interferissem o mínimo possível no texto original. 
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Não sei, respondi, e ficou em mim um vazio, onde ressoava a questão…  

com um gosto de potência não compartilhada, de estranhamento vivido,  

de desejo de raiz não encontrada.  

Enfim, acesso uma “sozinhez inevitável”3  

que virou fresta, que permaneceu aberta até atualizar,  

encontrar e conectar com as atividades artísticas  

no curso de Terapia Ocupacional, como aluna da Helô Medeiros,  

na disciplina Técnicas e Recursos Terapêuticos.  

Vivência que virou experiência no encontro com meu amor, o arquiteto Velloso, 

com nossos amigos arquitetos e artistas plásticos  

que forjaram um modo de ser terapeuta ocupacional  

que só podia e só pode existir pelo ato do fazer criador.  

Assim acolhida, distraidamente pude arriscar na  

terapia ocupacional hibridizada com a arte.  

Mas, afinal, o que é terapia ocupacional? Como acontece sua clínica? 

Desde estudante sou frequentemente abordada por essas questões.  

Primeiro fui eu quem perguntou aos professores,  

depois fui questionada por outros. 

Agora, com quase 40 anos de clínica transitados por diversos mundos, 

embrenho-me na dissertação de mestrado  

para a tecitura das experiências nesse ofício.  

Experiência clínica tecida nesta trama pessoal, no cotidiano  

e acompanhada pelo pensamento de Donald. W. Winnicott  

através da lente do Gilberto Safra,  

ambos são fios que deram forma a um modo de fazer.4  

 
 

3 CAMPOS, P. M. O amor acaba: crônicas líricas e existenciais. São Paulo: Schwarcz, 2013. 
4 As narrativas que compõem esta dissertação foram redigidas com tipo de fonte diferente para facilitar a 

identificação no trabalho. 
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APRESENTAÇÃO 

 

O tempo, em sua dimensão criativa,  

cria também o passado e o renova, a posteriori. 

(FIGUEIREDO, 2012, p. 15) 

 

Tanto na arte como na terapia ocupacional encontramos um ser humano afetado 

pelas coisas e envolvido com o ato do fazer – experiência que une “a alma, o olho e a 

mão” (BENJAMIN, 1987, p. 220). Podemos dizer que em alguma dimensão toda pessoa 

é artesã; temos um corpo vivo sensível que no encontro com o real ativa afinidades 

singulares entre a alma, o olho e a mão e, assim, estabelece-se um diálogo com os 

materiais, descobre-se sentidos e produz-se coisas. Desde os primórdios encontramos esse 

ser humano artesão respondendo por transformações que trazem melhorias na vida 

cotidiana e cuidam da existência através da música, dança e artefatos mágicos (DEWEY, 

2010). 

Afinada com essa condição artesã, como terapeuta ocupacional, o fazer clínica 

permite que eu fique cotidianamente envolvida com a condição do ser humano fazedor, 

aquele que encontra e pega as coisas do mundo e as transforma. Como fruidora da arte e 

das artesanias, permite que eu acesse um estado de abertura, encantamento e espanto, 

experimente uma faísca percorrendo meu corpo com sentimentos, perguntas, associações, 

curiosidades. Ao longo de um tempo aprofundei meu envolvimento, e na experiência 

constato que tanto na terapia ocupacional quanto na arte estão presentes o encontro com 

as coisas e o ato do fazer.  

Bakhtin, sobre o ato de pensar ou de criar, diz que “é responsável e assinado: o 

sujeito que pensa um pensamento assume que assim pensa face ao outro, o que quer dizer 

que ele responde por isso […]. O ato é um gesto ético no qual o sujeito se revela e se 

arrisca inteiro” (BAKHTIN apud AMORIM, 2009, p. 22-23). Ainda sobre isso, Bakhtin 

diz que o sujeito é convocado a pensá-lo, que há uma necessitância5; mais do que ser 

 
 

5 Neologismo criado por Ghislaine Capogna Bardet, tradutora direto do russo para o francês do texto “Por 

uma filosofia do ato”, de Bakhtin. Conforme explica Marília Amorim (2009, p. 23), “o termo em russo é 

nuditel’nost’, que significa constrangimento ou obrigação proveniente de uma convicção interior e que 
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responsável há uma necessidade ética de pensar um pensamento (AMORIM, 2009, p. 22-

23). É dessa forma, desde uma convicção interior e de uma necessitância de pensar uma 

certa clínica, que esta dissertação nasceu.  

Então, aqui, o ato de pensar parte de um fazer clínico terapêutico ocupacional 

hibridizado com a arte e baseado na psicanálise de Winnicott – conhecimento pessoal, 

intransferível e difícil de comunicar. Esse ponto de partida estabelece um lugar 

enunciativo – que é a construção de conhecimento a partir da experiência clínica, o que 

implica dar voz “àquilo que nos chega das margens, enevoadamente, como afeto, 

impressão, clima etc., ou seja, que nos chega na condição de desconhecido e inominável” 

(FIGUEIREDO; LOUREIRO, 2018, p. 187). 

Experiência clínica que se constituiu no trânsito entre dois campos de 

conhecimento fronteiriços: a arte e a terapia ocupacional. Posição desassossegada, que 

nasce da tensão na interioridade dos campos, provocando uma expansão, produzindo uma 

aproximação entre eles e possibilitando a identificação de dimensões comuns a ambos: o 

encontro com as coisas e o ato do fazer.  

Esta dissertação desenvolve-se a partir do seguinte desenho: como eixo temos a 

experiência clínica do Coletivo Mosaico de Nós, e ao redor dele entrelaçam-se aqueles 

dois campos de conhecimento já mencionados. Produzindo pesquisa bibliográfica, 

adentrei ambos pela porta comum: o encontro com as coisas e o ato do fazer. Por interesse 

em um caminho formativo, quis desenvolver um mapeamento de concepções que 

pudessem enriquecer a compreensão sobre esse fazer clínico da terapia ocupacional e 

sobre esse espaço intervalar que tanto separa quanto aproxima, ou melhor, que ora desloca 

a terapia ocupacional em direção à arte, ora leva a arte em direção à vida e à produção da 

saúde. 

Orientada pelo pensamento do psicanalista Donald D. Winnicott, os movimentos 

dialógicos entre tais campos foram acionados por narrativas. Algumas eclodiram 

espontaneamente no desenvolver da construção do texto, estabelecendo uma conversa 

com o leitor. Outras – as narrativas do acontecer clínico – serão imagem e motor do 

fenômeno a ser estudado. 

 
 

tem uma dimensão dinâmica de operatividade. Para a tradução francesa, Bardet criou o termo 

nécessitence, que Amorim tomou emprestado para a escrita desse texto, traduzindo-o por necessitância. 
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Galheigo (2014, p. 220) diz que “quando produzimos saberes e práticas 

produzimos identificações, produzimos terapias ocupacionais.” Estabeleci assim as 

questões: que clínica terapêutica ocupacional foi produzida? Existem zonas partilhadas 

entre os campos? E entre as muitas terapias ocupacionais, existe compartilhamento do 

que encontramos na zona intervalar? A arte pode ser uma aliada da terapia ocupacional? 

 

UMA EXPERIÊNCIA INAUGURAL 

 

Abordar (ou explorar) o encontro com os materiais e o ato do fazer através de uma 

experiência, vivida cotidianamente na clínica, pede o trabalho de tornar visível o invisível 

ou uma instauração – “operação pela qual uma existência ganha em formalidade”, em 

solidez (LAPOUJADE, 2017, p. 81). Para nos acompanhar nisso e formular explicações 

e análises, recorrerei às narrativas, pois, como nos conta Walter Benjamin (1987, p. 221), 

“a tarefa do narrador é trabalhar a matéria-prima da experiência”. Diferentemente da 

informação, que tem valor no seu momento, a narrativa “conserva suas forças e depois de 

muito tempo ainda é capaz de se desenvolver” (BENJAMIN, 1987, p. 204). A memória 

tem um papel na reelaboração e reinterpretação dos acontecimentos, e a narrativa, a 

capacidade de trocar experiências, suscitar espanto, reflexão e conservar a força 

germinativa do acontecimento.  

Sabemos que os narradores gostam de começar sua história com uma descrição 

das circunstâncias dos fatos que vão contar a seguir (BENJAMIN, 1987, p. 205). A 

história que contarei fala de um processo terapêutico ocupacional que teve início em 

agosto de 2005, quando uma instituição entrou em contato comigo, solicitando 

entretenimento para um grupo de pessoas adultas com deficiência física. História que 

terminou em 2015, quando os objetivos terapêuticos do processo não mais dialogavam 

com as demandas institucionais. 

Já na primeira entrevista com os responsáveis, observei que o pedido de 

entretenimento para os pacientes respondia a uma necessidade institucional de vê-los 

ocupados durante todo o dia. Solicitação conivente com práticas clínicas objetivantes, que 

desconsidera condições e necessidades humanas fundamentais, o que não era admissível 

nem do ponto de vista clínico nem eticamente. Contudo, observei que havia espaço para 

iniciar os encontros terapêuticos de acordo com o meu pensamento clínico – um modo 
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clínico terapêutico ocupacional hibridizado com a arte, orientado pelo pensamento de 

Winnicott, psicanalista que diante dos desafios das contingências clínicas escreveu:  

 

A única companhia que tenho ao explorar o território desconhecido de 

um novo caso é a teoria que levo comigo e que se tem tornado parte de 

mim e em relação à qual sequer tenho que pensar de maneira deliberada 

(WINNICOTT, 1984, p. 14). 

 

Sobre as necessidades humanas fundamentais, compartilho com Safra & Antunez 

(2019) a afirmação de que a pessoa necessita “ser abordada em sua complexidade, sem 

ser reduzida a coisa ou a um conceito”. É dessa maneira que dou sustentação para que sua 

potência se manifeste e seu gesto possa emergir em sua dignidade, em meio à vida privada 

e comunitária, como ação pessoal e política. 

Um aspecto importante para o início dessa experiência foi o contrato estabelecido 

entre mim, profissional autônoma, e a instituição – atendimentos semanais com três horas 

de duração, em que a responsabilidade da estratégia terapêutica, com seus objetivos, 

atividades, escolha e compra dos materiais, era minha. Desse modo estavam assegurados, 

tanto quanto possível, a sustentação do processo do encontro e o reconhecimento da 

fundamental importância dos materiais e suas qualidades no setting terapêutico da oficina. 

Nesse começo, o contrato era temporário (de agosto a dezembro), com possibilidade de 

prolongamento de acordo com a minha necessidade, a do grupo de pacientes e, 

logicamente não dito, mas presente, de acordo com a anuência institucional.  

Todos os participantes do grupo viviam em situação de exclusão e vulnerabilidade 

social, estavam na faixa etária compreendida entre 40 e 70 anos e eram deficientes físicos 

– em sua maioria deficiências adquiridas, decorrentes de acidente vascular cerebral, 

aneurismas, doenças degenerativas ou lesão medular causada por acidente doméstico. 

Desde a sua concepção, essa experiência clínica foi denominada Oficina Terapêutica de 

Mosaico de Papel6. Os encontros ocorriam uma vez por semana, com até três horas de 

 
 

6 Na minha trajetória profissional, denominei “oficinas de criação” a prática clínica grupal com uso de 

materialidades que realizava no consultório particular. O nome foi encontrado a partir do verbete de 

dicionário “oficina”, que diz: “lugar onde se verificam grandes transformações” (FERREIRA, 1986, p. 

1216). Por serem processos criativos, acrescentei o termo “criação”. Anos depois, quando fui trabalhar no 

terceiro setor, denominei esse enquadre terapêutico ocupacional como “oficina de”, por exemplo, 

“mosaico de papel”; caracterizava assim a oficina pela técnica ou materialidade utilizada. Já trabalhando 
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duração, em grupo aberto7 formado por no máximo doze participantes. A atividade 

proposta era realizada coletivamente.  

Os objetivos terapêuticos iniciais eram: produzir um ambiente favorável à 

comunicação, ao relacionamento entre as pessoas do grupo, entre mim e eles e às 

experiências de si mesmos na relação com os materiais. Logo identifiquei a importância 

de ampliar o mundo imaginativo e acolher os diversos estilos de fazer e de expressar. 

Mais adiante, me defrontei com as questões dos sofrimentos decorrentes das fraturas na 

continuidade da vida: como integrar um corpo vivido como estrangeiro, como acolhê-lo? 

Que pontes podemos construir diante da interrupção trágica do viver? Como estar no 

mundo com o outro nessa nova conformação? A partir da instauração dessas questões 

tornou-se primordial alcançar certo “conforto” com o sofrimento e o desenvolvimento da 

capacidade de brincar. 

Seguiram-se dez anos de atendimento, nos quais a linguagem artística que 

acompanhou o processo dessas pessoas foi a colagem sobre papel. E durante o fazimento 

do grupo surgiam questões: como fazer uma árvore? Os papéis não têm a cor que 

queremos? Como desenhar, recortar, colar? Como fazer pedra com papel? Como dar 

brilho nos desenhos? Respondê-las significava ampliar o repertório cultural, a experiência 

estética e técnica do grupo e a minha. 

Como já disse, nessa prática clínica o mosaico de papel sempre foi criado e 

confeccionado coletivamente, com todos os participantes acomodados ao redor de uma 

mesa que tinha em seu centro, como suporte, uma folha de papel kraft de 120 cm x 90 cm 

com uma linha traçada em seu sentido longitudinal, que eu denominei linha do horizonte. 

Para compor o mosaico estavam disponíveis muitos papéis coloridos a serem dobrados e 

colados – no início não foi oferecido tesoura. Cada participante contribuía para a 

construção de acordo com sua possibilidade e disponibilidade. Assim, existiam pacientes 

que podiam rasgar e colar papéis, outros podiam apenas rasgar, e havia também aqueles 

que, inicialmente, podiam apenas narrar para o grupo o que estavam vendo ser construído. 

 
 

na saúde coletiva, encontrei o termo “oficinas terapêuticas”. A definição desses termos está em 

andamento no campo da terapia ocupacional e ainda será melhor discutida adiante nesta dissertação. 
7 O grupo aberto não tem prazo para terminar e permite que entrem e saiam pessoas a qualquer momento 

do desenvolvimento da proposta. 



21 
 

Os encontros terapêuticos aconteciam com alguns tempos assinalados e em 

ambiente próprio. Ao chegarem na sala de atendimento, os pacientes eram acomodados 

ao redor da mesa, e o quadro em construção era fixado na parede, de modo que todos 

pudessem olhar, de uma certa distância, o que foi feito. A partir dessa observação 

conversávamos sobre nosso tema, as cores, as formas, as dimensões, a composição, sobre 

o que havíamos gostado e do que não gostávamos. Diante da contemplação do quadro, 

juntos intuíamos caminhos e trabalhávamos. Com frequência, após um certo tempo de 

imersão no trabalho, parávamos, olhávamos o caminho percorrido naquele dia e 

conversávamos – nesses momentos, ora era a vida cotidiana que se impunha para 

compartilharmos, ora o sofrimento da vida interrompida, e outras vezes, ainda, o próprio 

fazer pedia uma modulação. Fosse diante do conflito com os materiais ou dos perigos da 

imaginação, nós parávamos diante das inquietações e medos inerentes ao criar. No fim de 

cada encontro terapêutico, o quadro era pendurado e ficava exposto na sala de 

atendimento até a próxima sessão. 

O grupo se envolveu profundamente com o mosaico de papel, o clima lúdico 

permeou todo o processo de confecção dos quadros, junto com o compartilhamento de 

experiências vividas no passado e no presente, além da projeção de futuros. Ao 

finalizarem o primeiro painel, a terapeuta fotografou o quadro e imprimiu para cada 

pessoa do grupo um cartão-postal com a imagem construída coletivamente; essa foi a 

maneira encontrada para dividir o trabalho e presentear os participantes. 

Para apresentar o ponto de partida dessa prática clínica, trago o início de uma 

narrativa8 intitulada “Um lugar: o campo”, escrita após a finalização do primeiro dos 

dozes quadros construídos ao longo da Oficina Terapêutica de Mosaico de Papel.  

 

Um lugar: o campo 

 

 
 

8 Parte desta narrativa foi anteriormente apresentada em “Oficina Terapêutica de Mosaico de Papel: o 

lugar da materialidade no campo da terapia ocupacional”, artigo publicado na Revista Interface: 

Comunicação, Saúde e Educação, ano 18, v. 49, p. 431-439, 2014. 
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Cheguei na instituição acompanhada da fé, de concepções, de conceitos, pré-conceitos, 

convicções, papéis coloridos e cola. Fui recebida e surpreendida por um grupo vivo, 

muito barulhento e sedento de atenção. 

As limitações físicas dos pacientes, que a princípio, na minha imaginação, me pareciam 

obstáculos, logo se transformaram – tinha diante de mim seres humanos que queriam 

conversar, contar sua história de vida, seu passado, seu presente e seu futuro; 

necessitavam de tempo e disponibilidade afetiva. Nesse encontro, dentro de mim, 

propus-me a viver uma experiência no tempo que o grupo demandasse. 

Iniciamos nosso encontro conversando sobre nossas origens: nosso nome, onde 

nascemos, como éramos chamados, como vivíamos, do que brincávamos, o que 

cantávamos, “causos” que ouvíamos e tudo mais que viesse à tona. Em meio a um 

turbilhão de falas e memórias, abriu-se a possibilidade de apresentação dos nossos 

diferentes universos e pontos em comum, sendo a vivência da roça, do campo, 

partilhada pela maioria. A partir desse lugar, dessa marca comum, definimos o tema 

da paisagem a ser coletivamente construída em mosaico de papel: o campo. 

Após esclarecimento sobre o que é um mosaico de papel e como seriam nossos 

encontros, o grupo iniciou seu trabalho: fazer um fundo para a paisagem, picar papéis 

e colá-los no suporte, um papel kraft grande que ocupava praticamente toda a mesa, 

com uma linha desenhada, a qual denominamos linha do horizonte. 

Ao fazer o fundo, o céu e o chão da nossa paisagem, o clima brincante se instaurou, 

revelando um grupo esperançoso, confiante nas propostas da terapeuta, e junto as 

dificuldades para fazer. Impuseram-se, em nossa experiência, a doença, o limite, o 

corpo impedido e estranho, a vida tragicamente interrompida. Porém, a plasticidade 

característica do mosaico de papel permitiu adequar os fazeres com as 

disponibilidades, possibilidades e limites do grupo, favorecendo as relações, criando um 

ambiente favorável ao desenvolvimento de todos e à continuidade da oficina. 

Paralelamente, nesse momento, surgiu uma questão: quais figuras se sobreporiam ao 

fundo? Quem habitaria aquela paisagem?  

Assim, cada paciente escolheu um animal para colocar no painel que usarei, nesta 

narrativa, para representar e apresentar as pessoas do grupo: 

O Cavalo – o paciente viajante. Acordou, escorregou, bateu a cabeça e mudou 

radicalmente sua vida; afirmava ter adquirido uma escara que jamais fechará. Não 
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pode mais rasgar, colar e nem se locomover. Imagina e fala com e pelo grupo, tem um 

melhor nível sociocultural, escreve no computador, enriquece o grupo com suas 

colocações. Aceita escrever uma narrativa sobre nossos encontros, vamos ver… 

O Pavão – a paciente vaidosa. Sempre muito arrumada, com unhas feitas, brinco e 

colar, falava sem parar; não se locomovia e se referia à sua mão comprometida como 

“mão boba”. Aceitou minha ajuda para colar os papéis e acolheu, durante nossos 

encontros, minhas interferências em seu monólogo, abrindo sua fala para um diálogo: 

olhava para o grupo, escutava. 

O Passarinho – a paciente delicada. Falava muito pouco, não tinha autonomia para se 

locomover. Mostrava lindos olhos azuis e um sorriso tímido que me encantaram. Tem 

uma fala mansa, baixinha, difícil de entender; mas, silenciosa e tímida, rasga e cola o 

papel no suporte – marcava sua presença naquele espaço à sua maneira: quieta, 

delicada e livre. 

A Arara – a paciente barulhenta. Caminhava com bengala, lamentava a mudança 

brusca de bairro após a fratura na bacia. Lembrava-se e falava de sua história, contava 

“causos” e cantava: “Saudades palavra triste…”. Falava de seu passado: boa filha 

dedicada, agora solteira e solitária. Revelava-se brincalhona, participativa, acolhia as 

ideias do grupo, rasgava e colava os papéis com autonomia. Surpreendeu-se e 

encantou-se com a paisagem colorida que foi sendo construída. Em alguns momentos 

ranzinza e brava, não suportava o grupo, afastava-se temporariamente. 

A Onça Pintada – o paciente hábil. De nome difícil de lembrar, locomovia-se com 

bengala e tinha “mão boba e desobediente”. Alegre, pedreiro com muito orgulho, 

habilidoso e caprichoso “assentador” de papéis. Via-o assentando tijolos enquanto 

colava papéis. 

O Elefante – a paciente densa. Curiosa, desconfiada, subjetivamente pesada, tinha 

autonomia, mas sem andar. Por necessidade e empatia – creio eu – topou de imediato 

a experiência, ajudava-me muito com sua atitude colaborativa, com suas conversas. 

Mineira, olhava-me pelo canto dos olhos; a sensação que tenho é de que ela via tudo; 

companheira. 

A Arara também – a paciente viva. Não podia tocar em nada, tudo doía. Contava para 

o grupo sua história de amor e movimento – esposa de um caminhoneiro vivia, com 

ele, pelas estradas da vida. Participava dos encontros quando queria. Surpreendente, 
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denunciava: “Um dia acordei assim, num corpo que não é o meu!”. Hostilizada pelo 

grupo, era presença viva e espontânea – sofria. 

E eu era Passarinho também. 

Fomos, com essa composição, fazendo nosso percurso e construindo um lugar.  

O grupo cresceu, diminuiu, sobreviveu às questões institucionais, afastamento de 

alguns pacientes e morte de outros. 

Atravessou seus medos, desalojamentos, sofrimentos, as marcas da interrupção brusca 

do viver e da exclusão social. Transpôs as fronteiras da sala de atendimento e alcançou 

o espaço comum, o espaço público.  

Vislumbrou um futuro mais autônomo apesar da dependência e conquistou uma 

dignidade no convívio social através de sua ação transformadora sobre o mundo.  

Com o tempo, uma dimensão coletiva se estabeleceu entre os pacientes e comigo; 

possibilitando uma compreensão profunda dessa condição humana e constituindo o 

que a pesquisadora Ecléa Bosi chamou de comunidade de destino: “quando o 

pesquisador sofre de maneira irreversível, sem possibilidade de retorno à antiga 

condição, o destino do sujeito observado” (BOSI, 1979, p. 2). 

 

*** 

 

Dados esses elementos introdutórios, temos a dissertação organizada em quatro 

partes. Na primeira, “As estratégias do caminho da pesquisa”, situo-a na perspectiva de 

pesquisas das ciências humanas, depois evoco meus mediadores: Mikhail Bakhtin e 

Walter Benjamin, que me acompanham ao longo do trabalho, validando um percurso 

pessoal no seu desenvolvimento. Em seguida, descrevo o modo de fazer, as operações da 

pesquisa: desenhar, recortar e costurar. Para finalizar, conceituo a transdisciplinaridade e 

a afirmo como posição desta dissertação, pois seu foco está na zona intervalar, esse espaço 

que permite aproximações, reciprocidades e diálogos entre os campos. 

No segundo capítulo, “Elementos do trançar”, me aproximo da história da terapia 

ocupacional, desde o seu início, no fim do século XIX, nos Estados Unidos, cotejando 

sua história com os conceitos de saúde ao longo desse tempo. A seguir apresento as 

práticas de D. W. Winnicott, que opera como um medianeiro de pensamento, trazendo 

concepções que me auxiliam a encontrar sentidos para as realidades da clínica e 
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oferecendo um cuidado que possibilita a retomada do processo de amadurecimento. 

Depois, a partir de narrativas da minha experiência na 34ª Bienal de São Paulo, me 

aproximo da história da arte, identificando seus diferentes sentidos ao longo do tempo, 

em seus contextos históricos e sociais.  

No capítulo 3, “A materialidade, ou os materiais, ou os objetos, ou, que tal, as 

coisas?”, busco explorar algumas noções através de características assinaladas por 

diferentes autores. Para escrever sobre as coisas mensageiras me baseio no pensamento 

de Gilberto Safra9; sobre as coisas e a transicionalidade, uso Winnicott; a respeito das 

coisas como existências permanentes, Lapoujade10; para pensar as coisas como 

provocação, Gross; e as coisas com sua força generativa, um artigo de Vanessa Lopes. 

Após essa exploração conceitual me aproximo da arte, sinalizando sua preocupação com 

os materiais a partir da era moderna e sua apropriação de materiais cotidianos. 

Finalizando, exploro a relação com as coisas e a terapia ocupacional através de uma 

narrativa do acontecer clínico do Coletivo Mosaico de Nós. 

“O ato do fazer” marca o capítulo 4. Começo me detendo na palavra ato, buscando 

uma compreensão pessoal que justifique essa escolha. Depois tento circunscrever o ato 

do fazer até chegar a uma injunção: a palavra agir-fazer. A seguir exploro essa injunção 

e o assunto como um todo, me aproximando da arte e, por fim, da terapia ocupacional – 

para esta última, novamente utilizo as narrativas clínicas. 

Nas considerações finais busquei compreender as possibilidades das relações 

entre os campos da arte e da terapia ocupacional e a composição desses saberes na 

constituição do fazer clínico da terapia ocupacional hibridizada com a arte.  

Por fim, eu gostaria de esclarecer que o título desta dissertação é inspirado no 

“Jogo da Espátula”, de Winnicott (2000). Nesse artigo de 1941, ele descreve uma 

experiência completa através de três períodos: hesitação, apropriação e desinvestimento. 

 
 

9 Psicólogo, psicanalista, professor titular do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo. 

Trabalha na perspectiva da Psicanálise inglesa (Winnicott, Milner) em diálogo com a filosofia e a 

literatura russa. Destaca-se na atualidade por uma abordagem que vai além da própria psicanálise, na 

integração de várias áreas do saber, tendo contribuído no diálogo entre disciplinas como a psicologia, 

literatura, filosofia, antropologia e teologia. Safra desloca o pensamento inicial da psicanálise edipiana 

para as questões fundamentais da constituição do Humano. 
10 David Lapoujade nasceu em Paris, França, em 1964. É filósofo e professor de Estética na Sorbonne 

(Paris I), especialista em filosofia anglo-americana. Amigo e estudioso do legado de Gilles Deleuze, foi 

responsável pela edição de três coletâneas com seus textos e cartas. Escreveu sobre William James, 

Bergson, Souriau, entre outros. 
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Apresento esse jogo de forma detalhada no capítulo “Elementos do trançar”. Para um 

esclarecimento breve: hesitação refere-se ao momento em que o bebê, provocado pelas 

espátulas, permanece em um dilema. Período de apropriação ou de posse seria quando o 

bebê supera a hesitação, pega as espátulas e põe na boca. Por último, Winnicott descreve 

o desinvestimento, a saber: quando o bebê joga a espátula no chão, livrando-se dela e 

abrindo-se para uma nova experiência (SAFRA, 1999). Explicito aqui o paralelo que 

estabeleci, primeiro entre o encontro com as coisas e a hesitação – esse momento de 

provocação estética diante das coisas do mundo –, depois entre o ato do fazer com o 

período de apropriação – nesse momento nasce um gesto em direção à coisa. E o 

desinvestimento? Faria um paralelo com o destino da obra, que ficará como abertura para 

próximos trabalhos. 

Confiando na dimensão criativa do tempo, esta dissertação partiu de uma visita 

demorada ao passado – a experiência clínica junto às pessoas do Coletivo Mosaico de 

Nós, entre outras. Esse reencontro recriou e renovou a experiência vivida, que agora 

compartilho com você.  
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Figura 1 – Quadro 1 - Um lugar: o campo 

 

Coletivo Mosaico de Nós, 2005, 120 cm x 90 cm, papel colorido e cola sobre papel kraft. 
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Figura 2 – Quadro 7 – Festa de Nossa Senhora Aparecida 

 

Coletivo Mosaico de Nós, 2007, 120 cm x 90 cm, papel colorido e cola sobre papel kraft. 
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Figura 3 – Quadro 9 – Na praia 

 

Coletivo Mosaico de Nós, 2008, 120 cm x 90 cm, papel colorido e cola sobre papel kraft. 
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Figura 4 – Quadro 10 - Na cidade 

 

Coletivo Mosaico de Nós, 2009, 120 cm x 90 cm, papel colorido e cola sobre papel kraft. 
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Figura 5 – Quadro 11 - Campo do Flamenguinho 

 

Coletivo Mosaico de Nós, 2012, 120 cm x 90 cm, papel colorido e cola sobre papel kraft. 
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Figura 6 – Quadro 12 - Fazenda Rio dos Peixes 

 

Coletivo Mosaico de Nós, 2014, 120 cm x 90 cm, papel colorido e cola sobre papel kraft. 
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Figura 7 – Sequência de criação de um mosaico de papel 

 

Quadro 2 – Um lugar para brincar. 

Coletivo Mosaico de Nós, 2006, 120 cm x 90 cm, papel colorido e cola sobre papel kraft.  
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Figura 8 – Integrantes do grupo em atividades externas e exposições do trabalho 
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1 AS ESTRATÉGIAS DO CAMINHO DA PESQUISA 
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um bom poema 

leva anos 

cinco jogando bola,  

mais cinco estudando sânscrito, 

seis carregando pedra, 

nove namorando a vizinha,  

sete levando porrada,  

quatro andando sozinho,  

três mudando de cidade,  

dez trocando de assunto,  

uma eternidade, eu e você,  

caminhando junto. 

(LEMINSKI, 2009, p. 245) 

 

A construção de conhecimento científico implica realizar operações. A primeira 

delas é a definição de um assunto e, a partir dele, uma estratégia de pesquisa.  

A terapia ocupacional e seu fazer clínico hibridizado com a arte, orientado pelo 

pensamento de Winnicott, é o assunto desta dissertação. Um estudo exploratório, que se 

situa na perspectiva das ciências humanas porque trata de compreender o acontecimento 

clínico, esse encontro significativo entre pessoas, terapeuta e paciente corporalmente 

implicados. Encontro que dá origem a um certo “saber que reconhecemos impregnado no 

corpo e resistente à articulação no discurso” (POLANYI apud FIGUEIREDO; 

LOUREIRO, 2018, p. 22). 

Reafirmando essa concepção sobre o encontro clínico, Gilberto Safra (2015, p. 

381) diz: “compreende-se o paciente pelo que a carne do terapeuta revela sobre ele”. 

Sendo assim, esse encontro não fala sobre um determinado conhecimento, ele cria 

conhecimento sobre as diversas questões da condição humana no mundo contemporâneo, 

cria “um saber de ofício: um conhecimento estritamente pessoal, em grande medida 

intransferível e dificilmente comunicável” (FIGUEIREDO; LOUREIRO, 2018, p. 22). 
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Então, a tarefa do pesquisador que assume dar existência e visualidade à situação clínica 

é fazer falar o conhecimento que está no corpo. 

Nessa perspectiva, a construção do conhecimento a partir do encontro clínico é 

um processo íntimo que une pessoalmente o pesquisador àquilo que ele estuda. Como diz 

Boaventura (2008, p. 85), “o carácter autobiográfico e autorreferenciável da ciência é 

plenamente assumido”. Nessa direção, pensamento e vida são inseparáveis – modos de 

ser, de fazer, de viver despertam modos de conhecer e modos de pensar; criam maneiras 

de viver. E, segundo Bakhtin (2018, p. 394), o critério de rigor da pesquisa não é a 

exatidão do conhecimento científico racionalista e sim a porosidade, a densidade e a 

profundidade da investigação e sua penetração na comunidade científica, isto é, sua 

abertura para réplica do outro, para ser criticada pelos parceiros da comunidade científica; 

a crítica é o elemento de validação.  

Sabe-se que é um estranhamento que engendra as questões e que constitui o 

trabalho de pesquisa, o qual consiste na tradução do que é estranho, desestabilizador, para 

algo familiar, compartilhável (AMORIM, 2004, p. 26). 

Na perspectiva de pesquisas com tradição racionalista, o estranhamento será 

simplificado – abstraído das interferências do real (aqui incluímos o outro, a dimensão 

ética e política da pesquisa) e da subjetividade do pesquisador até chegar em sua dimensão 

concreta explicável. Com ele e o pesquisador purificados/objetificados, estabelece-se a 

distância entre o sujeito que faz a pesquisa e o seu objeto. A partir de então, faz-se: a 

observação e a descrição do estranhamento; formula-se hipóteses baseadas no 

conhecimento do que já existe – os fundamentos –; e a pesquisa encontrará suas respostas 

através de relações lógicas, de regras que permitam atingir as evidências, as explicações 

simplificadas, generalizáveis e validáveis através de nexos causais, de contrastes e 

associações estabelecidos com os fundamentos (FIGUEIREDO; LOUREIRO, 2018) 

Nas ciências humanas, o estranhamento se refere ao fenômeno humano com sua 

complexidade – o ser humano toma a si mesmo como objeto de conhecimento e “entre o 

sujeito e objeto de pesquisa, a relação que se estabelece é de uma diferença no interior de 

uma identidade” (AMORIM, 2004, p. 28), já que o pesquisador é tão humano quanto seu 

objeto de pesquisa. Essas ciências têm a tarefa de compreender; elas “solicitam que o 

investigador penetre e transponha-se para seu objeto, que nele traz incorporada uma 

vivência humana” (FIGUEIREDO; LOUREIRO, 2018, p. 53). A experiência clínica e as 

artes como expressão da vida pedem uma compreensão que se funda na vivência. Assim, 
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a natureza empírica e evanescente dos conhecimentos produzidos no encontro clínico, 

que é encontro inter-humanos, afirma a posição desta dissertação na tradição das daquelas 

ciências.  

Temos aqui uma perspectiva transdisciplinar, o que implica o enlaçamento de 

diferentes campos de conhecimento, não com o objetivo de estabelecer um fundamento, 

mas de colocar em diálogo autores e concepções dos diferentes campos – neste caso, arte 

e terapia ocupacional – e encontrar aproximações e distanciamentos entre os saberes. O 

diálogo tem temas – o encontro com as coisas e o ato do fazer – e aconteceu ao redor de 

um eixo – uma experiência clínica. A imagem é de uma trança em torno de um eixo; na 

sua forma final, continuamos a reconhecer cada um dos fios que a formou. Dessa 

conversa, o pesquisador também participa com as narrativas que traz, e são as suas mãos 

que enlaçam os fios, em uma troca com os autores, com sua maneira singular de ser 

afetado, de elaborar e de fazer.  

Identifiquei assim meus intercessores, autores mediadores que com suas 

concepções me acompanharam e me sustentaram no percurso; presenças valiosas que me 

autorizaram a adentrar nessa aventura de maneira pessoal. 

 

1.1 OS MEDIANEIROS 

 

1.1.1 Mikhail Bakhtin e o dialogismo 

 

Mikhail Bakhtin (1895-1975) nasceu e viveu na Rússia, não frequentava o grande 

círculo de intelectuais russos; era conhecido apenas por um pequeno grupo de amigos. 

Avesso à academia, reuniu grupos de intelectuais de diferentes áreas do conhecimento 

para um intenso e profícuo debate cultural nas áreas de literatura, teoria linguística, 

teologia, psicanálise e filosofia – esses grupos foram chamados “círculos de Bakhtin”. 

Dentre os participantes destacam-se Volochinov e Medvedev.  

O dialogismo é espinha dorsal de sua obra, que olha para o ser humano sempre 

por sua relação com o outro. 
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O ser bakhtiniano nunca é completo, fechado em si; sua existência 

depende do relacionamento com os outros, estabelecido 

dialogicamente. E como o diálogo é concebido na teoria bakhtiniana? 

Trata-se do diálogo inconcluso, o diálogo infinito e inacabável em que 

nenhum sentido morre (MASINI, 2004, p. 413).  

 

Como falei antes, Bakhtin foi um intercessor para esta dissertação. Com seu olhar 

a respeito da fecundidade do diálogo com outro e da construção de conhecimento como 

experiência viva, onde pesquisador e pesquisado são coautores, ele contribuiu com sua 

visão de que não há conhecimento desinteressado.  

Para Bakhtin, o conhecimento que um pesquisador pode ter do mundo natural é 

diferente do que os homens podem ter de si mesmos, sobre sua natureza, suas criações e 

formas de vida. Então, o desafio inicial das ciências humanas é caracterizar o que é ser 

sujeito e ao mesmo tempo objeto de conhecimento. A respeito do objeto das ciências 

humanas, escreveu: 

 

O objeto das ciências humanas é o ser expressivo e falante. Esse ser 

nunca coincide consigo mesmo e por isso é inesgotável em seu sentido 

e significado. […] O ser da alma humana, o qual se abre livremente ao 

nosso ato de conhecimento, não pode estar tolhido por esse ato em 

nenhum momento substancial (BAKHTIN, 2018, p. 395). 

 

O que há de fundamentalmente humano no homem, segundo Bakhtin, é a condição 

de sujeito falante, dialógico. Visto que o diálogo é condição da linguagem, produtora de 

textos, assim as ciências humanas são compreendidas como ciências do texto (AMORIM, 

2006, p. 98). Então, nessa perspectiva, tanto pesquisador como sujeito pesquisado são 

produtores de texto. 

Também vemos nessa concepção a noção da existência como diálogo e encontro 

com o outro – a tensão entre dois olhares, entre dois pontos de vista, como constitutiva 

do si mesmo, como diz Simão (2007, p. 481).  

Para Bakhtin,  

 

O próprio ser do homem (tanto interno como externo) é convívio mais 

profundo. Ser significa conviver. Morte absoluta (o não ser) é o 
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inaudível, a irreconhecibilidade, o imemoriável (Hippolit). Ser significa 

ser para o outro e, através dele, para si (BAKHTIN, 2018, p. 341). 

 

Dentro dessa perspectiva, o fundamental é que a pesquisa mantenha o caráter 

dialógico, revelando sempre as diferenças, a tensão, aspectos novos, profundidades e 

novos sentidos. Esse diálogo que se estabelece entre pesquisador e pesquisado não é 

simétrico. Como afirma Amorim (2006, p. 100), “o pesquisador deve fazer intervir sua 

posição exterior: sua problemática, suas teorias, seus valores, seu contexto sócio-

histórico, para revelar do sujeito algo que ele mesmo não pode ver.”. Nessa posição, o 

autor/pesquisador, que porta seu pensamento, ocupa um lugar singular e único diante do 

outro.  

 

A assinatura de um pensamento é o que o constitui como ato e que lhe 

confere validade. Mas a assinatura não é expressão de uma 

subjetividade fortuita, e sim de uma posição. Assinar é iluminar e 

validar o pensamento com aquilo que somente do meu lugar pode-se 

ver ou dizer. […]. Assinatura é também inscrição na relação de 

alteridade: é confronto e conflito com os outros sujeitos (AMORIM, 

2009, p. 25). 

 

Consideramos que toda palavra se dirige a alguém, estabelecendo assim uma 

relação dialógica que porta seu sentido e compreensão, pois a atitude responsiva do outro 

confirma ou não o que foi dito e provoca outras tantas palavras, que antecipam outras 

mais. Compartilhamos com Masini (2004, p. 53) a ideia de que “não existe trabalho 

criador, construção de conhecimento, sem o confronto de enunciados, sem o 

reconhecimento da pluralidade de vozes e contextos que habita um texto.” 

Valorizando as diversas vozes, esta pesquisa procura pontos de aproximações, de 

confluência, de confrontos, de discordâncias, entrecruzamentos, com a intenção de 

identificar quais sentidos emergem sem buscar uma síntese do conjunto, mas uma tensão 

dialógica. Como nos dizem Souza & Albuquerque (2012, p. 115), “somente a tensão entre 

as múltiplas vozes que participam do diálogo da vida pode dar conta da integridade e da 

complexidade do real”. 

 

1.1.2 Walter Benjamin e a narrativa  
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Walter Benjamin (1892-1940) nasceu em Berlim, viveu em tempos turbulentos, 

de guerras e revoluções. Entre 1914 e 1940, desenvolveu sua produção intelectual. Seus 

temas e reflexões, além de sensíveis para as questões do seu tempo, têm ressonâncias, 

importância e atualidade. São ferramentas para compreender as realidades culturais, os 

fenômenos históricos, os movimentos sociais em outros contextos, outros períodos, 

outros continentes (SALLES, 2017).  

Enraizado na tradição romântica alemã e na cultura judaica da Europa central, 

desde cedo foi um outsider; recusou o estilo de vida burguês em nome de um pensamento 

independente que sempre se mostrou único e realizou uma obra aberta que mantém até 

hoje sua força germinativa. Foi filósofo, historiador, crítico literário, linguista, 

radiojornalista, resenhista, ensaísta, crítico literário e tradutor alemão.  

Segundo Gagnebin (1987), o conceito de experiência atravessa toda a obra da 

filosofia benjaminiana, e a cada abordagem ele exige uma ampliação. Nos textos dos anos 

1930 – “O narrador” é um deles –, Benjamin faz um contraste entre o que ele chama de 

experiência e de vivência, colocando como pano de fundo a sociedade moderna. Sobre a 

primeira, ele estabelece um laço com a forma de narrar espontânea, característica de uma 

comunidade artesã, e explicita quais as condições necessárias para ela acontecer: 

1- A experiência a ser narrada pressupõe um universo comum entre o narrador e 

o ouvinte. Uma comunidade de vida. 

2- A proximidade com a atividade artesanal deve-se ao tempo orgânico, lento – 

o tempo de contar. Outra aproximação é que a maneira de narrar assemelha-

se ao fazer artesão – com movimentos precisos, o artesão transforma a matéria, 

tal qual o narrador dá forma à matéria narrável. A experiência é passível de 

ser transmitida por ser atemporal. 

3- A experiência comum funda a dimensão prática da narrativa. Aquele que conta 

tem um saber que pertence ao universo comum, e no fluxo da narração a 

composição é feita pelo narrador junto com o ouvinte, já que a história 

continua com o movimento infinito da memória, com cada texto convocando 

outros textos, leituras e interpretações.  

Sobre a segunda, a vivência, Benjamin diz que é efêmera e singular. Ele a associa 

a um indivíduo solitário, sem pertencimento ao comum, à desagregação e esfacelamento 

social, às histórias indizíveis dos horrores da guerra que emudeceram os soldados, à 
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informação e ao romance, por sua necessidade de encontrar explicação para os 

acontecimentos reais ou ficcionais. 

Esta dissertação desenvolve-se a partir de uma experiência clínica que aconteceu 

no passado. Walter Benjamin, em seu texto “Experiência”, de 1913, escreveu sobre o 

quanto o adulto pode ser árido e impermeável e convocou “as forças rebeldes da 

juventude contra a palavra experiência” (BENJAMIN, 2017, p. 21). Depois, em 1929, 

com um olhar retrospectivo, em nota de rodapé acrescentada àquele mesmo texto, 

comentou: “eis que agora essa palavra tornou-se um elemento de sustentação em muitas 

de minhas coisas” (BENJAMIN, 2017, p. 21).  

Falar do tempo tem sentido para esta dissertação, que utilizou como objeto de 

estudo uma experiência clínica ocorrida entre os anos de 2005 e 2015, realizada por uma 

terapeuta ocupacional já madura, mas inquieta como uma jovem. Vale esclarecer que não 

entendemos esse passado como algo impenetrável, mas como experiência finalizada que 

guarda um saber. Com as camadas que o tempo depositou, o acontecido encontra o agora 

e assume uma forma transmissível, estabelecendo uma relação dialógica através do tempo 

na forma de narrativa.  

A fonte do narrador é a experiência, a sua própria ou a de um outro. Diferente da 

informação, que só tem valor enquanto é nova e chega acompanhada de explicação, a 

narrativa contém um saber e uma força germinativa que vêm de longe, seja no tempo (nas 

tradições) ou do espaço (das terras estranhas). Ela “conserva suas forças e depois de muito 

tempo ainda é capaz de se desenvolver” (BENJAMIN, 1987, p. 204). Como textualidade 

viva, a arte da narrativa está em evitar as explicações informativas, e desse modo se 

mantém livre para as interpretações do leitor. Com isso, “o episódio narrado atinge uma 

amplitude que não existe na informação” (BENJAMIN, 1987, p. 203). 

Para Benjamin, narrar é trocar experiências. Os encontros clínicos terapêuticos 

ocupacionais hibridizados com a arte, que realizei orientada pela psicanálise 

winnicottiana, são os fenômenos em estudo desta dissertação. Considerando que a 

experiência será matéria-prima deste estudo, lançaremos mão das narrativas, pois sua 

natureza viva permite, a cada leitura, a atualização da experiência, a reflexão, o 

desvelamento de novos sentidos e a construção continuada do conhecimento sobre o 

vivido. 



43 
 

Christian Dunker faz uma síntese das características narrativas necessárias, 

segundo o ensaio “O narrador”, de Walter Benjamin: 

 

Transformação criativa entre memória e história, valorização do lado 

épico da verdade, inerência a uma tradição oral, recusa da soberania da 

informação, evitação de explicações, fala autoral que se elabora em seu 

próprio processo e apropriação coletiva de uma experiência (DUNKER 

et al., 2017, p. 156). 

 

Essas características mostram sua importância para o fazer clínico, na dimensão 

da construção e transmissão de suas experiências, pois a “narração teria o poder de 

amarrar memórias e expectativas – as memórias presentes do passado e as expectativas 

presentes do futuro – numa suposta realidade presente” (FIGUEIREDO; LOUREIRO, 

2018, p. 277). Nesse sentido, a memória não está apenas ligada ao passado, mas é uma 

força propulsora para criar uma clínica futura. 

 

1.2 AS OPERAÇÕES DA PESQUISA: DESENHAR, RECORTAR E COSTURAR 

 

Toda experiência acontece desde um lugar particular. Assim, assumindo o caráter 

autobiográfico e autorreferenciável desta dissertação, reafirmo que meu processo de 

construção de conhecimento parte da experiência vivida na clínica, que se funda em 

concepções a respeito do humano com as quais opero, independentemente das 

circunstâncias. Posição que me coloca na tradição das ciências humanas e permite que eu 

veja alguns fenômenos e outros não. 

 

1.2.1 Desenhar: compor um pano de fundo 

 

O assunto desta dissertação é a terapia ocupacional, com seu fazer clínico 

hibridizado com a arte e orientada pela psicanálise de Winnicott. Ela se posiciona no 

território da transdisciplinaridade, pois tem como objeto de estudo uma prática clínica 

que acontece na fronteira – espaço impreciso que apresenta porosidades, aberturas; 
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possibilitando trânsito entre diferentes campos de conhecimento – neste caso, arte e 

terapia ocupacional. 

A movimentação desse campo de conhecimento surge com a redemocratização do 

Brasil nos anos 1980. As transformações do contexto social e político decorrentes desse 

processo exigiram novas ferramentas e novos valores pessoais do profissional de saúde. 

Pediam sensibilização e disponibilidade diante do mundo circundante para iniciar um 

processo criativo de flexibilidade de si mesmo, de seu papel e de suas práticas no processo 

de suas vidas profissionais (MEDEIROS, 2003). 

Essa demanda clínica e política provoca deslocamentos no campo de 

conhecimento da terapia ocupacional, movimentando-a do pensamento biomédico 

hegemônico em direção às condições socioculturais e políticas do ser humano.  

Desse movimento emerge uma terapia ocupacional plural, que atua na interface 

com diferentes campos do conhecimento. As atividades humanas foram revalorizadas 

através do reconhecimento de sua potência como articuladora entre a pessoa e sua 

comunidade, como criadora de espaços de bem-estar social e “viabilizando a construção 

de espaços de vida e de expressão da diversidade” (CASTRO et al., 2001, p. 45). 

Nesse horizonte vemos o desenvolvimento de práticas clínicas da terapia 

ocupacional na interface arte/saúde, que atualizam, releem, inspiram-se e resgatam as 

experiências de Osório Cesar11 e Nise da Silveira12, reestabelecendo o valor das atividades 

humanas e reinaugurando o diálogo entre arte e clínica. 

Como profissional de saúde, o terapeuta ocupacional cuida de pessoas em 

sofrimento, acompanhando-as em sua complexidade, afirmando a importância da 

experiência de pegar as coisas do mundo e transformá-las segundo a sua pessoalidade. 

Dentre as profissões da saúde, a terapia ocupacional está envolvida com o 

reestabelecimento da experiência com objetos da cultura e da vivacidade do corpo 

inerente à realização.  

 
 

11 Anos 1930, no Hospital do Juqueri, em São Paulo. 
12 Anos 1940, no Centro Psiquiátrico Pedro II, no Rio de Janeiro. 
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A experiência de pegar as coisas do mundo e fazer uma transformação é ato 

presente em qualquer atividade humana. Definindo o ato do fazer artístico, Pareyson 

(1997, p. 25) ressalta: 

 

Produção e realização em sentido intensivo, eminente, absoluto, a tal 

ponto que, com frequência, foi, na verdade, chamada de criação, 

enquanto é não só produção de organismos que, como os da natureza, 

são autônomos, independentes e vivem por conta própria, mas também 

alcança ser produção de objetos radicalmente novos, verdadeiro e 

próprio incremento da realidade, inovação ontológica. 

 

Ao buscar no ato do fazer/criar artístico as ressonâncias no encontro da terapia 

ocupacional, estamos falando do interesse em um modo de fazer clínico que busca reaver 

a experiência de realização na relação com as coisas do mundo – experiência que envolve 

sensorialidade e corporeidade e recupera a vivacidade.  

Por outro lado, o campo da arte também se movimentou. Castro (2007) vê a arte 

como projeto para a emancipação de todos, abertura de espaços e práticas de interferência 

direta no mundo. Em consonância, Costa (2002) a compreende a partir da relação do 

artista com o mundo e com os demais, destacando que o fazer artístico traz em si um 

paradoxo, pois tem sua raiz na subjetividade e só se realiza na comunicação com o outro; 

ou seja, no seu processo de criação, o artista cria sua obra e, simultaneamente, se cria, 

encontra seu estilo próprio, sua presença no mundo; ao mesmo tempo, seu fazer é dirigido 

para o outro. Para Archer (2013, p. 236), 

 

A arte é um encontro contínuo e reflexivo com o mundo em que a obra 

de arte, longe de ser o ponto final desse processo, age como iniciadora 

e ponto central da subsequente investigação do significado. 

 

É nesse diálogo que a obra é operante, desvela sentidos, abre espaços criativos, 

educacionais, relacionais e sociais e interfere no mundo compartilhado ou cultural. 

A arte, atualmente, caracteriza-se por uma abundância de estilos, formas, 

materiais, práticas e programas. Essa situação dificulta qualquer tentativa rápida de 

classificar algo como objeto de arte, condição que permitiu ao filósofo Theodor Adorno 
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afirmar em 1961: “Hoje aceitamos sem discussão que, em arte, nada pode ser entendido 

sem discutir e, muito menos, sem pensar” (ADORNO apud ARCHER, 2013, p. IX). A 

produção artística dos anos 1960 incluiu o contexto da obra como questão no campo da 

arte, como ressalta Archer (2013, p. X): 

 

O significado de uma obra de arte não estava necessariamente contido 

nela, mas às vezes emergia do contexto em que ela vivia. Tal contexto 

era tanto social e político quanto formal, e as questões sobre política e 

identidade, tanto culturais quanto pessoais, viriam a se tornar básicas 

para boa parte da arte dos anos 70. 

 

Hoje, usufruir da arte contemporânea requer algo além da estética retiniana; 

exige certo conhecimento do mundo da arte. Pois, sendo complexa, paradoxal e 

encontrando-se tão próxima da vida, muitas vezes nos embaralhamos para distingui-la. A 

experiência de “confundir uma obra de arte com um objeto real não é um grande feito, 

quando a obra de arte é o objeto real com a qual a confundimos”, ressalta Danto (2007, 

p. 79). 

Se por um lado a arte contemporânea trouxe um embaralhamento, por outro 

trouxe um enriquecimento que expandiu seu campo, levando-a em direção a outros 

saberes, a uma multiplicidade de experimentações, a espaços inexplorados, como, por 

exemplo, a fronteira entre arte e saúde.  

Nessa fronteira, o terapeuta ocupacional é o profissional da saúde que afirma a 

importância de pegar as coisas do mundo e transformá-las. Ele lida com pessoas marcadas 

pela deficiência, loucura, abandono, exclusão e com o mundo que as rodeia, com seus 

elementos materiais, socioculturais. Visa à recuperação da experiência de fruir com as 

coisas do mundo e da vivacidade no corpo inerente à realização. Acompanha o ser 

humano com toda a sua complexidade em sua ação no mundo.  

Essas experiências, assim como as artísticas, têm potência transformativa, pois 

ampliam a sensibilidade, afetam a subjetividade e possibilitam invenções de modos de 

vida singulares. Isso é produção de saúde (TEIXEIRA, 2019). 

A experiência clínica terapêutica ocupacional hibridizada com a arte sobre a qual 

me debruço se realizou em Cotia, município do estado de São Paulo, na entidade sem fins 

lucrativos Vida Casa de Apoio da Granja Viana. Com o nome de Oficina Terapêutica de 
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Mosaico de Papel, durou dez anos, de 2005 a 2015. Entre dez e doze pessoas adultas 

participavam dos encontros, em sua maioria com deficiência física adquirida e que viviam 

em situação de vulnerabilidade. Inicialmente, papéis coloridos e cola foram oferecidos ao 

grupo, junto com um convite para que, a partir de suas histórias de vida, criasse 

coletivamente uma imagem sobre o suporte – uma folha de papel kraft de 120 cm x 90 

cm com uma linha traçada à mão em seu sentido longitudinal, denominada linha do 

horizonte. A técnica artística que acompanhou o processo durante os anos de atendimento 

foi a colagem sobre papel; mas os materiais se ampliaram ao longo do tempo de acordo 

com a demanda do grupo, sendo incluídas tinta acrílica, diferentes qualidades de papel e 

algumas sucatas13. 

 

1.2.2 Recortar, circunscrever 

 

O desenho desta pesquisa se dá sobre um pano de fundo composto por arte, terapia 

ocupacional e um encontro clínico. O eixo norteador é o encontro clínico, e ao redor dele 

os dois campos se enlaçam e conversam. Quem participa dessa conversa e sobre o que 

falam? 

Além da arte e da terapia ocupacional, está presente a pesquisadora. Todos esses 

componentes falam sobre encontro com as coisas e o ato do fazer. Trata-se de 

compreender como esses temas comparecem e se apresentam nos diferentes espaços – na 

clínica e nos dois campos de conhecimento em estudo. O objetivo é aprofundar a 

compreensão desse solo fronteiriço, identificar zonas partilhadas, aproximações, 

distanciamentos, assinalar as tensões, encontrar entendimentos, desdobramentos, criar e 

construir sentidos.  

A partir dos elementos constitutivos e processuais comuns a ambos – o encontro 

com as coisas e o ato do fazer –, diante dos fenômenos clínicos e artísticos na zona 

fronteiriça entre arte e terapia ocupacional e ciente dos objetivos da pesquisa, algumas 

questões emergem. 

 
 

13 Uma descrição mais detalhada das circunstâncias do encontro clínico encontra-se na narrativa do 

capítulo “O encontro com as coisas”. 
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Sobre o encontro com a materialidade: 

1- Quais os estudos na terapia ocupacional a respeito do encontro com as coisas? 

2- Como a experiência estética dos materiais participa do ato criador artístico? E 

do fazer clínico? 

3- Encontraremos conexões entre a atitude estética do artista frente ao seu 

material de trabalho e do terapeuta ocupacional frente ao encontro com o 

material que ofertará no encontro clínico?  

4- Que contribuições o estudo sobre a dimensão estética dos materiais traz à 

clínica da terapia ocupacional, na interface arte e saúde?  

Sobre o ato do fazer/criar: 

1- Quais são os estudos existentes na terapia ocupacional sobre o ato de 

fazer/criar? 

2-  O que dizem os artistas sobre o ato criador? E o que dizem os terapeutas 

ocupacionais sobre isso? Que aproximações, diferenças e diálogos são 

possíveis de estabelecer entre essas duas experiências?  

3- Que contribuições os modos de fazer artístico podem dar para o acontecer 

clínico da terapia ocupacional que ocorre na interface arte e saúde?  

 

1.2.3 Costurar 

 

A primeira tecedura – minha aproximação do universo da pós-graduação. Feita 

através dos encontros de orientação individual, quando assinalávamos os rumos para o 

processo de pesquisa e, quinzenalmente, com o grupo de orientação, onde 

compartilhávamos leituras e realizávamos discussões que contribuíam para a 

sensibilização e construção do conhecimento, tanto dos projetos como para formação do 

pesquisador. Ali, também acompanhávamos os relatos dos momentos das pesquisas dos 

diferentes pós-graduandos. Além disso, a participação nas disciplinas e nas atividades 

complementares relacionadas com a terapia ocupacional, com a arte e com a psicanálise 

propiciou minha atualização nesses campos.  

O recorta e costura do projeto foi ganhando forma. Nesses espaços de construção 

de conhecimento entrei em contato com diferentes matrizes da psicanálise, noções 

fundamentais de epistemologia, história da arte, estética, metodologia científica, 
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linhagens filosóficas, poéticas de artistas. Fios que possibilitaram uma autonomia na 

tecedura da pesquisa bibliográfica e, consequentemente, no desenvolvimento da 

dissertação. 

Segunda tecedura – a pesquisa bibliográfica. Guiada por um interesse formativo, 

ocorreu em dois momentos. Inicialmente, um mapeamento bibliográfico com objetivo de 

atualização e um adensamento do conhecimento dos campos. Em um segundo momento, 

a pesquisa bibliográfica foi realizada segundo demandas que emergiam ao longo de todo 

processo escritural, com o objetivo de responder questões e aprofundar o diálogo entre a 

arte, a terapia ocupacional e a pesquisadora. 

Terceira tecedura – o processo escritural. Esse processo tem início nos trabalhos 

das disciplinas, acentua-se no relatório de qualificação e chega ao ápice na dissertação. 

Experiência encarnada que constantemente pôs em questão minha conexão com a 

pesquisa. 

O corpo como urdidura para a tecedura… Nesse processo de sustentação, a oficina 

de escrita oferecida pela orientadora ao grupo foi um momento de alívio, de criação de 

tônus e esperança para prosseguir. 

Ao longo de todos os capítulos, procurei manter o modo de me aproximar dos 

temas e do texto; assim, encontramos a teoria entremeada por narrativas.  

As narrativas são uma maneira de contar uma experiência, de tornar presente o já 

vivido. Considerando que o vivido é matéria-prima desta dissertação, lançaremos mão 

das narrativas, pois sua natureza permite, a cada leitura, a atualização da experiência, a 

reflexão, o desvelamento de novos sentidos e a construção continuada do conhecimento 

sobre o narrado. 

Ao longo da dissertação encontraremos narrativas com diferentes funções. 

Algumas são conversas com o leitor sobre memórias do pesquisador, outras são 

associações livres ativadas durante o processo de escrita da dissertação; há também as 

narrativas clínicas, que serão utilizadas como imagem e motor do fenômeno a ser 

estudado.  

As narrativas clínicas foram realizadas a partir dos atendimentos terapêuticos 

ocupacionais e abrangem tanto as descrições das interações e manifestações dos 

participantes como o relato das vivências contratransferenciais da pesquisadora que 

realiza o atendimento. Desse modo, cultivou-se uma aproximação ao acontecer clínico, 
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que é coerente tanto com o objetivo de produção de conhecimento como com o propósito 

de compartilhar a experiência vivida com outros pesquisadores. 

Quarta tecedura – a validação da pesquisa com a comunidade. Ainda não cheguei 

a esse momento do processo… Só na efetuação da banca de defesa é que a sua validação 

iniciará um caminho de interlocução com a comunidade, que poderá se multiplicar nas 

publicações. 

 

1.3 TRANSDISCIPLINARIDADE 

 

Na atualidade, o fazer científico deixou de ser governado pela lógica da redução, 

da especialização dos campos de conhecimento, e passou a extrapolar limites 

disciplinares. Nesta dissertação concebemos a situação clínica hibridizada com a arte 

como um encontro inter-humano, fenômeno que nos chega enevoadamente, mas 

constitui-se como experiência real entre pessoas reais. A ênfase dada à palavra “real” 

busca contemplar o encontro clínico como presença, a pessoalidade e o compartilhamento 

de afetos presentes nessa relação e a complexidade das questões humanas que visitam a 

prática clínica. Busca também potencializar o fruir da vida em seus diferentes mundos e 

experiências. Desse modo, pensamos o real como organismo vivo, que continuamente 

atualiza o que o constitui. Assim, nessa situação clínica, nos colocamos ao lado daqueles 

que têm como horizonte a pessoalidade, a complexidade, a construção de mundos e a 

capacidade de sentir que a vida vale a pena – a clínica como organismo vivo, que se faz 

nos encontros e no que se desdobra deles. 

O acontecimento clínico é experiência viva que solicita do profissional um 

movimento contínuo e “produz rupturas, catalisa fluxos, que produz análise, que 

decompõe” (PASSOS; BARROS, 2000, p. 73). Nele se encontram múltiplas relações, 

que estabelecem um processo em constante devir – terapeutas e pacientes mutuamente 

afetados pela presença viva e contemporânea a ambos, pelos ambientes do passado, do 

presente e os movimentos de novos sentidos que se engendram na corporeidade de cada 

um. Essas múltiplas relações e trânsitos compõem um campo dinâmico, tanto de 

intervenção como de análise, constituído por diversos componentes – teóricos, práticos, 

estéticos, éticos, econômicos, políticos, culturais, afetivos – que atravessam esse campo 

e, de acordo com a maneira como terapeuta e paciente se movem através deles, 
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engendram outras maneiras de existir, outros modos de fazer clínica e novos 

conhecimentos; engendram caminhos diversos que levam a muitos lugares (PASSOS; 

BARROS, 2000, p. 76-78). Dessa forma, segundo Figueiredo (2009), podemos dizer que 

prática clínica é propiciar para uma pessoa a possibilidade de fazer sentidos aos 

acontecimentos de sua existência ao longo do tempo, como forma de tecedura de um lugar 

humano para existir. Experiência impossível de se encaixar na objetividade. 

Retomando, o acontecer clínico aqui é compreendido como um campo de 

conhecimento onde sujeito e objeto se engendram no ato de conhecer, como um fazer que 

implica pessoalidade e multiplicidade. A cada encontro terapêutico, com novas pessoas, 

grupos ou populações, formam-se novas demandas, a partir das quais a situação clínica 

estabelece diferentes abordagens, conhecimentos, linguagens e interfaces; criando-se e 

recriando a cada momento, acionando convergências transdisciplinares. 

Nicolescu (1999), em seu Manifesto da Transdisciplinaridade, explica que ela diz 

respeito àquilo que está ao mesmo tempo entre as disciplinas, através das diferentes 

disciplinas e além de qualquer disciplina. 

O autor ressalta que os espaços entre, além e através das disciplinas não estão 

vazios, mas cheios de potencialidades. Que o saber constituído aí acontece pela 

intercessão de qualquer elemento ao estabelecer uma relação de interferência em outra 

disciplina. O que pode se fazer por meio dos trânsitos, aparentamentos, interfaceamentos, 

ressonâncias, contágios; elementos que se movimentam nesses espaços, desestabilizando 

um domínio qualquer em direção a uma composição – no caso desta dissertação, em 

direção à situação clínica.  

Pensamos o fazer clínico como uma experiência real entre pessoas reais, “como 

um processo constante de invenção de estratégias de intervenção em sintonia com os 

novos problemas constituídos” (PASSOS; BENEVIDES, 2003, p. 3); sendo constituído 

no real em sua complexidade, podemos esperar que nesse fazer aconteça o movimento 

entre, além e através das disciplinas. Desse modo, consideramos que no exercício clínico 

produzido nesse espaço cheio de potencialidades assinalado por Nicolescu, realizamos 

trânsitos entre as disciplinas, atravessamos suas fronteiras e estabelecemos um saber 

transversal de ressonâncias mútuas. Assim, constituímos uma clínica transdisciplinar, que 

possui capacidade de adaptação, maleabilidade, potencializando o viver em sua dimensão 

irredutível (ALMEIDA FILHO, 1997). 
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Rauter (2015) afirma que a clínica transdisciplinar emerge de uma atitude do 

terapeuta ao explorar as regiões de vizinhança entre ela e diferentes campos do saber, 

criando abordagens que ampliam as conexões com as coisas e as pessoas e atingindo uma 

crescente complexidade. Assim, o encontro clínico está situado em uma zona de 

vizinhança e tensionado nas suas fronteiras por múltiplo saberes, que abrem o diálogo 

entre o seu acontecer e outros conhecimentos. 

Nesta dissertação, nos debruçamos para estudar uma experiência clínica que se 

constituiu no trânsito entre fronteiras de dois campos de conhecimento – a arte e a terapia 

ocupacional –, tendo como base a psicanálise winnicottiana. Campos que se enlaçaram, 

compondo um estilo clínico mestiço. Situação desassossegada, que engendrou uma busca 

de tradução da prática para uma linguagem teórica e uma busca de “acesso ao plano do 

comum: diferentes campos de saber, diferentes aproximações com relação a um mesmo 

fenômeno” (RAUTER, 2015, p. 51). Para enfrentar esse desafio, estudaremos uma 

situação clínica através de uma perspectiva transdisciplinar.  

Vale afirmar que tanto a arte como a clínica da terapia ocupacional hibridizada 

com ela operam na lógica transdisciplinar e possuem elementos de transversalidade que 

dão acesso àquele “plano do comum”. Se o saber constituído no entre, além e através das 

disciplinas acontece pela intercessão de qualquer elemento delas mesmas, emerge a 

questão: o que encontramos no espaço intervalar entre a arte e a terapia ocupacional? 

Quais elementos desses campos dão acesso ao plano comum? 

Objetivamente, seja na clínica ou no fazer artístico, encontramos as coisas – 

materiais artísticos ou objetos do cotidiano – transformadas. A criatividade, a estética, a 

formatividade são experiências presentes em qualquer atividade humana, como projetos 

para a emancipação de todos, de abertura de espaços, e como práticas de interferência 

direta no mundo.  

A criatividade, para Winnicott, é inata, e sua essência encontra-se na capacidade 

de agir. Então, “é um fazer que, gerado a partir do ser, indica que aquele que é está vivo” 

(WINNICOTT, 1996, p. 31). Trata-se da experiência de criar mundo, de dar forma e 

sentido próprios aos encontros com os objetos da cultura. Discutindo o tempo e a ação no 

processo da arte concreta, Hélio Oiticica disse em 1960: “Nada existe a priori; o tempo 

tudo inicia e tudo faz. A criação faz, nunca se deixa fazer” (OITICICA apud 

HERKENHOFF, 1999, p. 32). Aqui acessamos um plano comum em que o criar e o fazer 

são elementos de transversalidade que enlaçam os campos. 
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Baseada no pensamento de Winnicott, essa abordagem clínica ofereceu espaço, 

tempo e materiais artísticos para os pacientes com o objetivo de reestabelecer a 

capacidade criativa. Nesta dissertação, vamos lidar com dois mediadores: os materiais e 

o ato do fazer.  

Assim, como refere Lima (2006), a terapia ocupacional pode utilizar a matéria e 

a linguagem da arte em suas experimentações estéticas com tintas, argilas, papéis, sons e 

movimentos. Nas suas práticas clínicas, cria obras fora do espaço instituído da arte, mas 

que adentram seu sistema e colocam a questão: construídas no contexto da terapia 

ocupacional, elas são arte? 

A pergunta “Isso é Arte?” (FAVARETTO, 1999) alimenta as artes moderna e 

contemporânea com sua profusão de estilos, formas e práticas e no questionamento sobre 

a identidade tradicional da arte ligada à estética retiniana. A produção artística do nosso 

tempo exige outro modo de vê-la; ela provoca dúvidas, exige do público um olhar 

produtivo que a questiona, e nessa abertura apresenta nuances, formas de ver e de viver. 

Para esta dissertação, o que interessa é o que se passa na zona intervalar, o 

trânsito no espaço entre, além e através; o deslocamento da terapia ocupacional em 

direção à arte e da arte em direção à vida e à produção da saúde, aqui mobilizada pelos 

vários elementos do pensamento clínico winnicottiano.  

Então, a importância de uma perspectiva clínica transdisciplinar encontra-se na 

necessidade e na atualidade de encontros inter-humanos que mantenham uma relação 

pessoal com a realidade circundante, espaços onde se constitui o real pulsante, e não 

abstrações. Situação que impõe um deslocamento do eixo terapêutico – do curativo para 

o eixo do cuidado –, o que determina a criação de estratégias de intervenções que ampliem 

o olhar sobre a prática clínica. De modo que ela impeça o espalhamento do adoecimento 

através da recuperação de olhos que verdadeiramente contemplam, ouvidos que 

verdadeiramente escutam, bocas que possam alcançar o dizer e mãos que tocam, sentem, 

fazem e transformam a paisagem, o cotidiano, o viver (SAFRA, 2021a). 

Nessa direção, o encontro de arte e saúde é um aumentativo de potência de vida, 

pois onde não há atividades culturais a violência vira espetáculo.  
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2 ELEMENTOS DO TRANÇAR 
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2.1 APRESENTANDO A TERAPIA OCUPACIONAL 

 

Os contextos sociais e os momentos históricos convocam as diferentes profissões 

para responder a demandas complexas, diversificadas e muitas vezes desconhecidas. Para 

isso, precisa-se lidar com as dinâmicas econômicas, sociopolíticas e as questões sociais 

do seu tempo e local (GALHEIGO, 2012). Para atravessar essa condição, respeitando os 

movimentos e forças da contemporaneidade, é necessário refletir contínua e 

conjuntamente sobre os aportes teóricos, conceituais e as práticas profissionais. Essa 

reflexão provoca deslocamentos e gera conhecimento, que darão sustento para constituir 

a inovação necessária ao saber-fazer de uma profissão e de um campo de conhecimento 

em um determinado contexto (JARA, 2018). 

Observemos, sucintamente, o deslocamento gradual do conceito de saúde que 

ocorreu nos últimos dois séculos.  

No decorrer do século XIX, no contexto capitalista marcado pela Revolução 

Industrial, vimos a concepção de saúde ser modelada pelo paradigma positivista 

caracterizado pela redução, separação e especialização e ser compreendida como ausência 

de enfermidades. Esse modelo, que reduzia assim o conceito de saúde, tinha uma visão 

do corpo humano como máquina a ser controlada, consertada, normalizada de acordo com 

um ideal, que propiciaria a ela um bom funcionamento.  

O foco do cuidado estava nas partes do corpo, com suas possíveis patologias; 

assim, cuidava-se da doença e não da pessoa. Surgiam as especialidades médicas, o 

modelo biomédico e o biopoder. Essa visão fragmentada, que normatiza os corpos,  

 

Negligência a dignidade do ser que adoece, pois passa a ser visto a partir 

de sua patologia e não como um ser humano com fragilidades e 

potencialidades e, sobretudo, com responsabilidades e direitos sociais 

(LOURENÇO, 2012, p. 29). 

 

Gradualmente, essa concepção mudou, e em 1947 a OMS definiu saúde como o 

estado de mais completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de 

enfermidade, incorporando aí o fator social. Considera, dessa forma, que o 

desenvolvimento do ser humano é afetado pelo meio social, cultural e ecológico onde 
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vive. Com tal ampliação, a saúde passou a ser vista como um bem comum, um direito 

social básico de todas as pessoas, e o Estado como protetor desse direito.  

 

Es incuestionable que la salud guarda una relación íntima con el 

derecho a la vida y la dignidad de los ciudadanos y que, además, 

cualquier limitación en el acceso a los servicios sanitarios es causa de 

exclusión social14 (MITTELBRUNN, 2008, p. 12). 

 

As discussões nas diversas conferências mundiais e regionais da saúde levaram a 

nova ampliação e complexização do conceito. Questionou-se a palavra “estado”, presente 

na definição da OMS, considerando que “estado de saúde” se alinha a uma visão 

reducionista e mecanicista da concepção biomédica hegemônica. Passando, então, à 

compreensão de saúde como 

 

Un proceso complejo y dialéctico; biológico y social; singular e 

interdependiente; alejado del equilibrio, pero con cierto grado de 

estabilidad como consecuencia de mecanismos de adaptación y 

relaciones dinámicas, ecológicas, culturales, políticas, económicas, 

vitales e históricas propias, en donde existe libertad de elección 

(autodeterminación del individuo)15 (MITTELBRUNN, 2008, p. 12). 

 

Com esse olhar, podemos pensar que tanto a saúde como a doença pertencem à 

vida, fazem parte da instabilidade da existência característica de todo ser vivo. Passamos, 

então, a entender saúde como direito social fundamental, um valor vital, portanto referido 

à vida. Isto é: 

 

Trata-se de um valor que se mede no corpo, enquanto um afeto, uma 

variação para mais ou para menos da potência desse corpo. Nós 

sentimos e experimentamos essa variação da potência e sabemos 

 
 

14 “É inquestionável que a saúde guarda uma relação íntima com o direito à vida e a dignidade dos 

cidadãos e que qualquer limitação no acesso aos serviços sanitários é causa de exclusão social” (tradução 

nossa). 
15 “Um processo complexo e dialético; biológico e social; singular e interdependentes; distante do 

equilíbrio, porém com certo grau de estabilidade como consequência de mecanismos de adaptação e de 

relações dinâmicas, ecológicas, culturais, políticas, econômicas, vitais e históricas próprias, onde existe 

liberdade de eleição (autodeterminação do indivíduo)” (tradução nossa). 
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precisamente o que ela vale, o que ela indica sobre a força da vida em 

nós (TEIXEIRA, 2019, p. 21-22). 

 

Dessa forma, saúde relaciona-se com modos de ser e de viver. Isto é, relaciona-se 

à maneira como um corpo singular vive, para mais ou para menos; à variação de potência 

ao longo da vida; ao modo como esse corpo é afetado pelos bons e maus encontros que 

faz e que o constituem. Esses encontros são relações de composição com o que existe, 

seja físico, biológico, psíquico, cultural, social, político, histórico, ambiental. 

Então, a concepção de saúde deixou de ser “coisa” da doença e passou a ser um 

valor referido à vida, às diversas formas de vida, ao esforço de continuar existindo. Assim, 

o encontro clínico dos diversos ofícios de cuidar comporá e produzirá, com maior ou 

menor intensidade, saúde. 

Desde o seu princípio, a terapia ocupacional estabeleceu como campo de 

conhecimento e atuação nas áreas da saúde e social, situando-se entre os ofícios do cuidar. 

Imersa nesse meio, seus aportes teóricos e conceituais e suas práticas dialogam com as 

diferentes concepções de saúde assumidas ao longo do tempo. Ora, que tipos de encontro 

clínico a terapia ocupacional produziu e produz no seu ofício de cuidar? Quais aportes 

teóricos, conceituais e práticos já a sustentaram aí? Com quais conceitos de saúde 

dialogou? 

Segundo Monzeli et al. (2019, p. 237), nos Estados Unidos, no ano de 1915, a 

primeira geração de terapeutas ocupacionais – protagonizada por mulheres –, fundou a 

primeira escola de terapia ocupacional. A Hull House foi criada no contexto da Escola 

Cívica e Filantrópica de Chicago, no fim dos anos 1880, como 

 

Um assentamento urbano onde viviam juntos, sob princípios 

colaborativos, jovens, em grande maioria mulheres provenientes das 

classes médias que buscavam, através da produção de uma vida 

comunitária, enfrentar os problemas sociais, econômicos e de saúde dos 

imigrantes e outras comunidades minoritárias privadas de direitos 

(LIMA, 2018, p. 94). 

 

Lá se fomentava a emancipação dessas comunidades através do oferecimento de 

oficinas ocupacionais para a aprendizagem de ofícios e desenvolvimento de habilidades, 
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com objetivo de inclusão social (JARA, 2018). Foi nesse ambiente, em meio a uma rede 

de mulheres ativistas16 e de práticas revolucionárias, que surgiu a primeira escola de 

terapia ocupacional. 

Que concepção de ser humano essa geração de terapeutas ocupacionais tinha? 

Qual conceito de saúde utilizava? Quais eram os seus objetivos terapêuticos? Que tipo de 

encontro produzia?  

Eles se fundamentavam nas perspectivas humanistas, socialistas e no pensamento 

pragmático17. Esse pensamento compreendia o ser humano como parte da natureza – 

valorizava a relação entre o organismo e o ambiente na constituição da pessoa, tinha uma 

visão holística da saúde. Ao mesmo tempo rejeitava e fazia resistência às explicações 

dicotômicas do paradigma positivista, entendendo o corpo humano como um todo – sem 

divisão psique-soma ou corpo-mente. E considerava que para entender o 

desenvolvimento das pessoas era necessário levar em conta a configuração ambiental em 

que se encontravam.  

Em descompasso com o seu tempo, essas terapeutas ocupacionais traziam para 

sua prática clínica uma visão complexa de ser humano – o holismo – e a dimensão social 

e política de saúde. Elas tinham como um de seus objetivos terapêuticos oferecer 

experiências significativas, partilhando do pensamento de William James, que 

considerava que “novas experiências dentro de espaços enriquecidos, estimulantes e 

interessantes para as pessoas geram novos significados, projetos, movimentos corporais 

etc.” (JARA, 2017, p. 84). 

Alinhadas com Dewey, elas acreditavam que mudando um hábito modificava-se 

a experiência. Propunham, assim, uma relação intersubjetiva simétrica entre terapeuta e 

o paciente. Consideravam que um tratamento ocupacional deveria levar em conta os 

interesses, gostos, habilidades e todos os âmbitos da vida de uma pessoa como um modo 

 
 

16 Essas mulheres eram feministas, sufragistas, moravam com os assentados, lutavam por uma reforma 

social que incluísse a criação de políticas públicas relacionadas à saúde, educação, trabalho e moradia e 

pelo estabelecimento de direitos sociais e políticos para todos (LIMA, 2018). 
17 Pragmatismo é uma corrente estadunidense de pensamento, gerada no fim do século XIX e começo do 

XX. Criticava severamente o racionalismo dogmático que negava o caráter contingente da realidade e 

criava conhecimentos com pretensões absolutas, a-históricas. “O pragmatismo concebe um universo 

aberto, plural, em permanente construção, onde a função do pensamento, da razão e da inteligência é 

eminentemente criativa, podendo alterar a realidade e aumentar o escopo da ação” (SALEM, 2007). No 

período referido aqui, início do século XX, estamos na era do Pragmatismo Inicial, cujos autores de 

referência são John Dewey, Willian James, George Mead e Charles Peirce. 
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de potencializar suas capacidades – caso contrário, faltaria sentido e significado para o 

fazer. Também buscavam que as pessoas participassem de modo ativo da vida social, 

atravessando os impedimentos sociais e barreiras arquitetônicas (JARA, 2017, p. 105). 

A ideia de um espaço enriquecido somado às ocupações, prenhe de sentidos e 

significados, nos remete a uma compreensão de setting terapêutico ocupacional. Pudemos 

entender que, nos encontros clínicos, as terapeutas ocupacionais da primeira geração 

integravam uma linguagem corporal e verbal hospitaleira à presença de materiais e 

técnicas do Movimento de Artes e Ofícios (MAO)18. De acordo com Jara (2017, p. 117), 

esse estilo de setting terapêutico se baseava no pensamento do filósofo pragmatista 

George Mead, que compreendia a linguagem do outro como elemento de constituição de 

si mesmo e o acolhimento amoroso da condição do outro como facilitador das interações 

sociais. Mead considerava os materiais elementos importantes da composição do mundo 

e representantes da realidade. Entendia que os objetos convidavam a pessoa a percebê-

los, a interagir com eles, a fazer a partir deles. Dessa forma, ao experimentar os materiais, 

percebendo a temperatura, forma, volume, textura etc., conhecia o mundo e a si mesma: 

seu corpo, suas sensações, seus limites e capacidades.  

A primeira geração de terapeutas ocupacionais partilhava da crítica ao capitalismo 

e à Revolução Industrial feita pelo MAO e pelos filósofos pragmatistas. Para elas, as 

ocupações tanto podiam recuperar e manter a saúde como podiam ser “alienantes, como 

o trabalho reproduzido pelos trabalhadores nas fábricas” (JARA, 2017, p. 135).  

Assim como o MAO pregava que “o cotidiano, o corpo, a arte, o artesanato, as 

redes comunitárias, a casa e a família estariam em função de uma vida ecologicamente 

simples, porém plena” (ALMEIDA; COSTA, 2019, p. 67), aquelas terapeutas 

ocupacionais acreditavam que os pacientes alcançavam a saúde quando realizavam 

atividades significativas para si e para a comunidade onde viviam. Assim, valorizavam o 

trabalho do dia a dia que intensificasse o viver e as atividades como cerâmica, bordado, 

 
 

18 Movimento estético e social da Inglaterra, ligado a uma crítica contra o capitalismo. Ocorreu na 

segunda metade do século XIX, defendia o artesanato criativo e revalorizava o trabalho manual como 

alternativa ao mecanicismo da técnica, à produção em massa e ao utilitarismo da Revolução Industrial. 

Desse modo, “tentavam combater a decadência do gosto, a perda do sentimento da espiritualidade do 

trabalho” (ARGAN, 2006, p. 103). Na França, esse movimento influenciou a Art Nouveau e, na 

Alemanha, a Bauhaus. John Ruskin (crítico de arte) e Willian Morris (pintor, escritor e socialista 

militante) foram seus líderes (ENCICLOPÉDIA ITAÚ CULTURAL DE ARTE E CULTURA 

BRASILEIRAS, 2021). 
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tapeçaria, marcenaria etc. O artesanato cotidiano era utilizado nas práticas clínicas e 

apreciado pela vitalização, transformação humana e participação social que podia ou não 

produzir. Desse modo, elas já pensavam a ocupação dotada de uma variação da potência 

de saúde para mais ou para menos.  

Podemos dizer que essa profissão “emerge de um embate de forças” (LIMA, 

2018), pois, em desenvolvimento, enfrentou questões por ser um “trabalho de mulheres” 

e sobre seus saberes e práticas. Temos que levar em conta que, no início do século XX, o 

paradigma reducionista de base positivista era critério de validação do conhecimento, e 

as especialidades médicas, o modelo biomédico de saúde, eram as referências para as 

práticas, sendo a institucionalização dos vulneráveis uma estratégia de tratamento. 

O período das duas Grandes Guerras do século XX, o modo de produção 

capitalista e o grande desenvolvimento nos EUA, somados à valorização do positivismo 

como forma de construção de conhecimento, provocaram deslocamentos na concepção 

de saúde e nos fundamentos da incipiente terapia ocupacional. Em busca de validação de 

suas práticas e saberes, a profissão “se vinculou ao exército americano e à Associação 

Médica Americana – duas das instituições mais poderosas e conservadoras do país, 

deixando suas raízes ativistas para trás” (LIMA, 2018, p. 100). 

Com vimos, a ausência de doença passou a ser o estado de saúde, implicando um 

único ideal de normalização e normatização dos corpos; a doença perdeu sua dimensão 

complexa, passou a ser uma “abstração biológica” conceitual, que justificava e dava 

função a uma determinada prática médica (MEDEIROS, 2003). E os terapeutas 

ocupacionais deslocaram-se do social para o aparelhamento individual, assumindo 

aquelas novas referências para suas fundamentações teóricas e práticas. Nesse 

tempo/espaço, o deslocamento para uma perspectiva individualista e médica propiciou 

reconhecimento profissional e validação de seu conhecimento, já que, segundo Mosey 

(1979), os fundamentos que orientavam a primeira geração de terapeutas ocupacionais 

não sustentavam a prática clínica voltada à reabilitação, que era acima de tudo técnica, 

especializada, centrada na patologia, com foco na redução de incapacidades e recuperação 

da funcionalidade. As filosofias fundadoras foram abandonadas, e a terapia ocupacional 

passou a compor o grupo das profissões paramédicas, submissas ao saber e poder da 

medicina. Como “auxiliares da reconstrução” (MONZELI et al., 2019, p. 238), os 

terapeutas ocupacionais participavam ativamente dos processos de tratamento e 
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reabilitação das lesões, deficiências e traumas dos veteranos de guerra, dos acidentados 

de trabalho das indústrias e das pessoas incapacitadas. 

 Os materiais e os fazeres do cotidiano, artesanais ou não, permaneceram no 

setting terapêutico ocupacional, porém a visão sobre eles se voltou à funcionalidade, 

descontextualizada do cotidiano e da história de vida dos pacientes. Através de métodos 

de análise buscava-se identificar quais funções do corpo humano estariam se 

desenvolvendo na execução daquela determinada atividade – quais “os componentes de 

cada ação, sua natureza, sua potencialidade como meio de tratamento” – para dessa forma 

indicá-la às pessoas atendidas (CASTRO et al., 2001).  

Os objetivos terapêuticos nesse período eram centrados na adaptação dos 

indivíduos disfuncionais “à sociedade considerada normal. Assim, essa perspectiva 

funcionalista reduzia os problemas sociais a problemas individuais e utilizava como 

referência escalas ou padrões de normalidade” (GALHEIGO, 2012, p. 178).  

 

As intervenções realizadas tinham como objetivos principais: (i) a 

reabilitação, entendida como adaptação biopsicossocial, por meio de 

desenvolvimento de habilidades e aspectos sensoriais; (ii) a mudança 

de comportamento; (iii) a restauração da função física; (iv) o treino de 

atividades da vida diária (GALHEIGO, 2018, p. 727). 

 

Então, respondendo às exigências científicas daquele tempo, a terapia ocupacional 

constituiu-se formalmente a partir da especialização do conhecimento e do trabalho. Sua 

prática clínica era subalterna aos médicos e consonante com o campo de especialidades 

em que atuava, como, por exemplo: ortopedia, psiquiatria, neurologia, entre outras. Os 

terapeutas ocupacionais especializaram-se nos cuidados de determinadas patologias e 

estavam habilitados a fazer “adaptações, próteses, exercícios e outros recursos que 

(re)adaptassem os indivíduos às atividades de vida diária” (CASTRO et al., 2001, p. 42). 

Nessa visão, a relação terapeuta-paciente era hierárquica, paternalista, desvalorizava os 

saberes do paciente e produzia subordinação às práticas de saúde (GALHEIGO, 2012). 

No Brasil, o contexto sociopolítico e econômico era outro; não se tratava das 

catástrofes das guerras, mas da catástrofe de um “povo oprimido nas filas, nas vilas, 

favelas” (VELOSO, 1985), resultado de um desenvolvimento extrativista assentado no 

massacre dos povos originários e dos povos africanos (LIMA, 2018, p. 109). 
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Apesar de a ocupação como forma de tratamento estar presente desde o princípio 

do século XX19, a “história oficial” da terapia ocupacional no Brasil começou com a 

criação, em 1956, da Escola de Reabilitação do Rio de Janeiro, do curso técnico na 

Universidade de São Paulo em 1958 e da graduação em 1963. O reconhecimento da 

profissão como nível superior ocorreu em 1969 (CASTRO et al., 2001). Foi a terapia 

ocupacional alinhada com a normalização que chegou ao Brasil. 

A poliomielite endêmica e os incapacitados por acidentes de trabalho foram as 

justificativas para a criação e/ou ampliação de hospitais infantis e centros de reabilitação 

na América Latina. Esses serviços de saúde foram implantados com apoio da ONU, 

através do Movimento Internacional de Reabilitação20, tinham forte influência anglo-

saxônica e seguiam o paradigma reducionista positivista. Além de atuar junto aos 

pacientes com poliomielite e acidentados, a prática do terapeuta ocupacional acontecia 

nas instituições asilares para pacientes psiquiátricos, idosos, pessoas com deficiência e 

“pacientes crônicos (como os portadores de tuberculose), deficiências congênitas, 

acidentados de trânsito, domésticos ou por doenças ocupacionais” (DE CARLO et al., 

2001, p. 31). 

Assim, de meados dos anos 1950 até o processo de redemocratização do país no 

fim dos anos 1970, gerações de terapeutas ocupacionais foram formadas, tendo como 

papel, dentro das equipes de saúde, de adaptadores sociais, sem questionarem as questões 

sociais, de identidade, da história e os modos de vida do paciente. Porém, uma marca da 

terapia ocupacional permanecia – o enfrentamento dos adoecimentos e sofrimentos 

através do fazer.  

 
 

19 No início do século XX, no Hospício D. Pedro II (Rio de Janeiro) e no Hospital do Juqueri (São Paulo), 

já encontrávamos o uso das ocupações como modo de tratamento. Nos anos 1930 e 1940, Osório Cesar 

em São Paulo, Nise da Silveira no Rio de Janeiro e Luíz Cerqueira no Nordeste foram pesquisadores e 

autores brasileiros que já se dedicavam ao estudo e aprofundamento sobre o uso de atividades com 

objetivos terapêuticos dentro de uma perspectiva humanista. Nesse período, ainda “não se tem notícias, 

no Brasil, do uso da terapêutica ocupacional para pacientes físicos” (MEDEIROS, 2003). 
20 O Movimento Internacional de Reabilitação nasceu nos Estados Unidos e na Europa como movimento 

social que reivindicava a organização de centros de reabilitação para assistência apropriada ao grande 

número de jovens incapacitados que retornaram das Grandes Guerras do século XX (MOSEY, 1979). A 

partir dos anos 1940, junto com a ONU e suas agências OIT, OMS, UNESCO e UNICEF, foram 

desenvolvidos projetos de Cooperação Internacional com o objetivo de planejar e implementar projetos de 

reabilitação que incluíam leis protecionistas para a pessoa com deficiência física ou mental, programas na 

previdência social e serviços hospitalares, incluindo cursos regulares para a formação de profissionais em 

diferentes campos da reabilitação (cursos de fisioterapia, terapia ocupacional, órteses e próteses) (DE 

CARLO et al., 2001). 
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*** 

 

Nesse tempo me formei… 

Posso dizer que sofria de deslocamento.  

Alguns professores me salvavam  

e davam pertinência para meus anseios e aflições profissionais. 

Fazer a disciplina Atividades e Recursos Terapêuticos  

na Faculdade de Artes Plásticas era um respiro.  

Fazer estágio na TO Social em uma comunidade, era uma esperança. 

Ser monitora da Oficina de Brinquedos… foi uma revelação! 

 

*** 

 

Já no final dos anos 1970, dentro das salas de atendimento do terapeuta 

ocupacional e diante do insucesso observado nos programas de reabilitação, surgiam as 

primeiras inquietações e reflexões críticas sobre sua prática clínica. Nesse momento 

histórico e social do mundo ocidental, questionou-se as práticas de saúde como produtos 

de consumo que docilizam e normalizam os corpos. Discutiu-se também o monopólio do 

profissional médico sobre a área e suas especialidades como mantenedoras dessa relação 

de poder. Um terceiro fator criticado foi a concepção de estado de saúde como ausência 

de doença, ou melhor, a saúde reduzida a manifestação de um corpo individual sem a 

compreensão das determinações das diferentes condições de vida.  

A palavra “social”, incluída no conceito de saúde da OMS em 1948, já não 

expressava a complexidade necessária para abordar as questões que se colocavam. Não 

se tratava mais da causalidade linear – das relações de causa-efeito, estado de saúde ou 

estado de doença –, mas do reconhecimento das policausalidades intrínsecas à 

complexidade da vida, das instabilidades inerentes aos seres vivos e seus mecanismos de 

adaptação, da autodeterminação do indivíduo sobre sua condição de saúde (FERRIOTTI, 

2013). 
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Em 1978, a Conferência Internacional de Assistência Primária à Saúde, em Alma 

Ata, reconhecia a importância da produção da saúde para todos os povos e a profunda 

desigualdade entre os países desenvolvidos e os subdesenvolvidos. Diante disso, a OMS 

convocou os povos, os governos e os trabalhadores da área da saúde e do desenvolvimento 

a implementarem medidas sanitárias e sociais para que toda a comunidade mundial 

alcançasse um nível de saúde que permitisse uma vida digna. E viu, nos cuidados 

primários, a chave para atingir esse objetivo (LOURENÇO, 2012). Dessa forma, a saúde 

passa a ser compreendida como um bem comum e relacionado aos modos de ser e de 

viver de cada ser humano em sua comunidade.  

Essas transformações exigiram do profissional de saúde novos valores e 

ferramentas. Exigiram reflexão sobre suas referências teóricas e suas práticas 

profissionais, dada a interdependência do biológico, político e social. Além de 

sensibilização e disponibilidade diante da complexidade do ser humano, com suas 

singularidades, maneiras próprias de viver e suas dimensões ecológicas, culturais, 

políticas, econômicas. 

A partir de então, os profissionais de saúde, entre eles o terapeuta ocupacional, 

iniciaram um processo criativo de flexibilidade de si mesmo, de seu papel e de suas 

práticas. Puderam incluir no seu fazer clínico a instabilidade da existência característica 

de todo ser vivo e ver a saúde como direito social fundamental para todos os povos. 

Puderam pensá-la como produção de vida, como necessidade vital, como variação para 

mais ou para menos da potência de vida do ser humano. 

No Brasil, as inquietações do campo da saúde caminharam ao lado do processo de 

redemocratização do país e dos movimentos de abertura política – como a luta 

antimanicomial e a luta pelos direitos das pessoas com deficiência. Isso produziu 

conhecimento e fazeres alinhados a suas ações pela reconstrução plena da cidadania, dos 

direitos fundamentais e da participação social. Em sintonia com essas transformações, a 

terapia ocupacional brasileira afirmou o questionamento crítico junto aos profissionais da 

área da saúde, o que exigiu um redimensionamento no seu campo conceitual e na sua 

prática clínica. 

 

Outros sentidos são dados às atividades, que passam a ser vistas e 

valorizadas como elemento articulador entre o sujeito e sua 

comunidade, representando, assim, oportunidades de encontro e 
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diálogo entre os diferentes indivíduos da sociedade e possibilitando a 

emergência de produções significativas e desalienadoras, que envolvem 

um sujeito inserido em determinado tempo e espaço. Segundo essas 

ideias, toda intervenção seria voltada para o indivíduo e seu grupo 

social, de forma que pudessem criar condições de bem-estar e 

autonomia à pessoa que vive à margem, viabilizando a construção 

social de espaços de vida e de expressão da diversidade (CASTRO et 

al., 2001, p. 45). 

 

Novos deslocamentos surgem dessas inquietações. Por se constituir e se 

desenvolver congregando múltiplos saberes, o terapeuta ocupacional respondeu às 

exigências, posicionando-se como um profissional com uma “identidade plural”, 

ocupando uma posição fronteiriça, atuando em um campo de conhecimento instaurado no 

trânsito entre disciplinas diversas (GALHEIGO, 2014, p. 217). Nesse lugar de fronteira, 

onde debates e tensões se estabelecem, vemos surgirem práticas que afirmam a potência 

criativa e transformadora inerente à vida e práticas modeladoras de modos de viver; 

vemos a criação artística e a produção pelo trabalho; vemos atuação na saúde coletiva e 

no bem-estar individual (LIMA, 1997).  

Transitando entre os diversos saberes e fazeres, encontramos hoje o terapeuta 

ocupacional tanto na função disciplinadora de adaptador social como na de agente social 

que enfrenta a exclusão e o desvalor imposto pelo biopoder. Ele reconhece a dimensão 

ética, estética e antropológica do fazer humano, afirma as diversas formas de existência 

e seu direito à participação social e produz “práticas e saberes em consonância com os 

movimentos sociais e sua luta por acesso à saúde, educação, cultura, trabalho, seguridade 

e assistência social” (GALHEIGO, 2014, p. 219). No processo de construção de 

conhecimento, novas epistemologias foram produzidas, como o uso da abordagem 

metodológica do Paradigma da Complexidade, de Edgar Morin, “capaz de apreender a 

essência interdisciplinar, multifocal, contextual e complexa da Terapia Ocupacional e a 

atividade humana” (FERIOTTI, 2013, p. 7). Abordagem que não nega as disciplinas ou 

as diferentes especialidades e saberes da profissão, mas que chama pelo diálogo e 

discussão a respeito das alteridades e diversidades que compõem a terapia ocupacional. 

Vemos também o desenvolvimento do seu campo na interface arte/saúde, que 

afirma um modo de fazer hibridizado. São experiências de produção de saúde e de 

cuidado da população tradicionalmente atendida pela terapia ocupacional por meio da 

criação de trabalhos em diversas linguagens artísticas, desenvolvendo, assim, seu 
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potencial criativo, artístico e intelectual com formas de expressões singulares (LIMA et 

al., 2011).  

Como dissemos, as atividades com objetivos terapêuticos dentro de uma 

perspectiva humanista já estavam presentes no Brasil antes da instauração do curso de 

terapia ocupacional, com experiências no campo da psiquiatria se valendo da arte.  

Já na década de 1920, o psiquiatra Osório Cesar – médico, músico e crítico de arte 

– se dedicou à estética dos alienados. Sem qualquer apoio institucional, seu trabalho 

começou ao ver, no Juqueri, “jogados e espalhados – em folhas de papel, nas paredes ou 

no chão – traçados, linhas, formas” (LIMA, 2009, p. 115). Buscava na psicanálise uma 

teoria para sustentar sua pesquisa sobre o trabalho artístico dos internos, não se 

direcionando às expressões psicopatológicas ou a uma leitura patologizante das obras, 

mas com a visão de uma força configuradora de imagens que guardava um parentesco 

entre esses trabalhos e a produção dos artistas modernos. Enxergou no fazer dos internos 

uma dimensão terapêutica, dado o valor vital que dedicavam aos seus trabalhos, e 

reconheceu um ineditismo vigoroso que validava aquela dimensão artística, criando 

ateliês – ambientes favoráveis à criação e produção. 

Osório encontrou na arte um modo de potencializar a vida fora do asilo – uma 

proposta de profissionalização. Preocupado com mostrar a dimensão social e cultural, 

catalogou e cuidou das obras, criando um acervo e agenciando exposições em espaços 

destinados à “arte oficial”, como no Museu de Arte de São Paulo (MASP), em 1948. É 

importante registrar que esse acervo, doado por Osório Cesar, foi registrado no MASP 

como “arte dos alienados”, e apenas recentemente, em 2015, foi reclassificado como “arte 

do Brasil” feita por pacientes do Juqueri. Validou-se, assim, o olhar do médico para a 

dimensão artística desses trabalhos e para essa sua potência transformadora, vitalizadora 

e produtora de emancipação e participação social.  

Para seguirmos, também vale a pena retomar brevemente outra experiência – a 

prática clínica desenvolvida pela doutora Nise da Silveira no Setor de Terapia 

Ocupacional e Reabilitação (STOR) do Centro Psiquiátrico Nacional, em 1946.  

Essa psiquiatra contrapunha-se frontalmente aos tratamentos hegemônicos desse 

período, como: eletrochoque, lobotomia, terapia química e medicamentosa. “Exilada” no 

STOR, irrompeu um processo de crítica e resistência à psiquiatria de seu tempo e 

provocou inovação e transformação cultural ao articular arte e clínica através do uso de 
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atividades artísticas visando efeitos terapêuticos. Para validação de sua prática imprimiu 

uma orientação científica de caráter humanista, baseada no pensamento de Jung, 

realizando pesquisas com objetivos de “registrar os resultados obtidos com a utilização 

de atividades, comprovar a eficácia dessa forma de tratamento, investigar efeitos nocivos 

dos tratamentos psiquiátricos tradicionais, comprovar capacidades criativas e de 

aprendizado dos esquizofrênicos” (LIMA, 2009, p. 139). 

Atenta aos gestos dos pacientes, para ela toda atividade é expressiva quando se 

pode ver as dimensões estéticas da presença do ser. Porém, foram as atividades artísticas, 

em especial a pintura, que revelaram um potencial terapêutico inerente ao próprio ato. 

Nas palavras de Nise da Silveira (1981, p. 13): “Pintar seria agir. Seria um método de 

ação adequado para defesa contra a inundação pelos conteúdos do inconsciente”. Então, 

pintar pode ser uma ação reorganizadora do mundo interno e reconstrutora da relação com 

o mundo externo. Em seu viés junguiano, a produção plástica é uma criação que traz algo 

de novo, instaura formas e símbolos que criam mundos e afetam tanto quem os criou 

como aquele que entra em contato com ela.  

 

É por essa razão que tal concepção nos permite pensar as atividades 

artísticas como terapêuticas: sua realização não apenas revela um estado 

de coisas, mas transforma aquele que a realiza, levando-o a um novo 

estado (LIMA, 2009, p. 157). 

 

Compreendendo que a função terapêutica de uma atividade estava intimamente 

relacionada ao cuidado ambiental oferecido ao paciente, Nise trabalhava para que o 

encontro clínico de pintura, escultura, desenho e trabalhos artesanais acontecesse em um 

atelier propício à criação. Ali, o afeto era um fator constante, e o acolhimento, uma 

condição. Os encontros clínicos aconteciam em clima de aceitação, simpatia e liberdade. 

Os pacientes participavam das atividades por iniciativa própria. A doutora se preocupou 

também com a organização dos espaços e tempos institucionais e com a formação dos 

profissionais, que tinham diferentes graus de instrução e estavam com ela no 

acompanhamento cotidiano dos pacientes. Considerava essa experiência no STOR uma 

escola viva que a levou a estudos apaixonantes, congregando diversos saberes como arte, 

mitologia, religião, literatura. Nise descreveu o local como um 
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lugar agradável, amplo espaço com janelas sempre abertas deixando ver 

velhas árvores. O recinto do atelier foi muitas vezes espontaneamente 

escolhido como motivo para pinturas, o que indica quanto esse lugar 

era significativo para seus frequentadores. Ali o mundo externo era 

ameno (SILVEIRA, 1981, p. 37). 

 

Outro elemento importante na composição do cuidado ambiental eram os 

monitores. Para Nise, a característica mais importante desses profissionais, em sua 

maioria artistas plásticos, não era o conhecimento técnico. Para ela interessava a pessoa 

humana – sua sensibilidade, sua intuição, sua capacidade de estabelecer uma relação de 

confiança, de amizade, sua capacidade de testemunhar e acolher as dores, silêncios, 

ritmos do paciente, estimulando e enriquecendo os processos de criação com seu 

conhecimento sobre os materiais e sua sensibilidade estética. O monitor era visto como 

um ponto de referência e de apoio, alguém que mediava a experiência de encontro consigo 

mesmo e com o mundo, alguém que servia de ponte entre a experiência interna e a externa. 

Considerava que o monitor funcionava como um catalisador, isto é, sua presença afetiva 

produzia um bom encontro que desencadeava processos de criação, estabelecia uma 

relação de composição com o paciente que potencializava positivamente sua maneira 

singular de ser. Acreditava que “dificilmente qualquer tratamento será eficaz se o doente 

não tiver ao seu lado alguém que represente um ponto de apoio sobre o qual faça 

investimento afetivo” (SILVEIRA, 1981, p. 68). 

A quantidade e qualidade estética levou esse grupo de monitores artistas plásticos 

a organizar a primeira exposição da produção dos pacientes, no Ministério da Educação 

do Rio de Janeiro. Tal gesto instaurou a parceria de Nise com o campo das artes, que se 

amplificou com a criação do Museu de Imagens do Inconsciente (MII), instituição híbrida 

pela função cuidadora e de museu de arte, que tanto preserva as obras como cuida dos 

seus produtores, dando a eles pertencimento e visibilidade. O MII também se tornou um 

centro de estudos interdisciplinar, constituído por profissionais interessados na atividade 

criadora. Através do sistema da arte, “obras e artistas foram, aos poucos, se desprendendo 

de sua origem e vínculo com uma instituição psiquiátrica, para fazer seu percurso no 

universo cultural” (CASTRO; LIMA, 2007, p. 368).  

Ainda hoje sentimos as ressonâncias do trabalho de Nise da Silveira. Suas ações 

críticas à psiquiatria de seu tempo estavam há quarenta anos de distância do início da 

Reforma Psiquiátrica brasileira. Sua obra, seus estudos e pesquisas, através de ações 
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produzidas na interface da arte e da produção de saúde, causaram uma reinvenção cultural 

e clínica que proporcionou fundamentação teórica e prática tanto para a terapia 

ocupacional como para arte dos tempos atuais (CASTRO; LIMA, 2007, p. 374). 

No Brasil dos anos 1980 assistíamos à democratização, ao fortalecimento dos 

movimentos sociais emancipatórios, aos processos de desinstitucionalização e de luta 

pelos direitos das pessoas com deficiência – acontecimentos que provocaram inquietações 

em relação à reabilitação, trazendo complexidade e a necessidade de desenvolver práticas 

clínicas comprometidas com transformações concretas da vida e do cotidiano da 

população atendida em terapia ocupacional. Nesse contexto, os processos de reabilitação 

abarcaram também as ações de reconstrução plena da cidadania e dos direitos 

fundamentais (afetivos, relacionais, materiais, habitacionais, produtivos e culturais). 

 

Esse novo panorama estabeleceu uma necessidade de construir um 

trabalho que apresentasse uma melhora real da qualidade de ofertas aos 

pacientes, com novas possibilidades de atividades realizadas no 

cotidiano, que despertassem o interesse, o gosto, a vontade de 

instrumentalização técnica, enfim, outros caminhos que não só a 

assistência específica ao diagnóstico, à “doença” e à deficiência 

(CASTRO, 2000, p. 8) 

 

Atravessados por essa nova direção da reabilitação, acompanhando e se inserindo 

nos movimentos sociais e nos processos de desinstitucionalização (INFORSATO et al., 

2019, p. 132), nos anos 1990 terapeutas ocupacionais, artistas, estudantes e docentes 

criam o Programa Permanente Composições Artísticas da Terapia Ocupacional 

(PACTO), projeto de pesquisa didático assistencial do Laboratório de Estudos e Pesquisa 

Arte e Corpo em Terapia Ocupacional do Curso de Terapia Ocupacional da Faculdade de 

Medicina da USP.  

Esse grupo tinha como interesse comum a arte e o corpo, pois entendia que essas 

experiências faziam parte das atividades e produções humanas e, sendo assim, 

compunham o campo da terapia ocupacional. Estava envolvido com a invenção de 

práticas clínicas associadas “à construção de projetos de vida, à invenção de outras formas 

de participação social, promoção de espaços de troca e experimentação de modos 

inusitados de produção de valor” (CASTRO et al., 2016, p. 5). O PACTO atendia à 

comunidade e, principalmente, às pessoas com deficiência, usuários dos serviços de saúde 
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mental, idosos, pessoas em vulnerabilidade e em desvantagem social. Identificava, na 

população atendida, necessidades fundamentais, como 

 

De expressão pessoal; necessidade de comunicação; necessidade de 

conhecimento do corpo, das possibilidades da arte, de métodos e 

técnicas de instrumentalização nesses campos; necessidade de 

participação em grupos de atividades; necessidades de compreensão de 

si mesmo e do mundo que nos circunda, necessidade de diálogo e 

apropriação da cultura, a partir de práticas de inclusão sociocultural 

(CASTRO, 2000, p. 9). 

 

Através das atividades artísticas e culturais, esse dispositivo acompanhava o 

desenvolvimento de projetos em artes plásticas (pinturas, escultura, modelagens, entre 

outras) e experimentações corporais (dança, teatro, música, práticas corporais) e incluía 

em sua proposta o fazer artístico, a atualização cultural e a divulgação das produções 

realizadas (LIMA, 2009, p. 220). Reconhecia a potência das atividades artísticas e 

culturais como modos de criar maneiras de ser através “da experiência de transformação 

dos materiais, da natureza, do cotidiano, das relações interpessoais e da cultura”. 

Experiências que, modificando as maneiras de ser e o mundo ao redor, inscreveram a 

população atendida pela terapia ocupacional em relações significativas de afetos e 

interação social (INFORSATO et al., 2019, p. 132). Experiências, ainda, que adensaram 

um corpo teórico, estabelecendo na terapia ocupacional um trânsito na interface entre 

arte, saúde e cultura em uma perspectiva transdisciplinar. 

Sintônico, porém distante das movimentações acadêmicas e clínicas do campo da 

terapia ocupacional, um estilo clínico singular foi construído a partir de múltiplas 

experiências práticas, transitando pelos territórios da arte e das concepções de Donald 

Winnicott e Gilberto Safra. Galheigo (2014, p. 220) diz que “quando produzimos saberes 

e práticas produzimos identificações, produzimos terapias ocupacionais”. Estabelecemos 

aqui uma questão: que clínica terapêutica ocupacional foi produzida?  

No setting terapêutico ocupacional hibridizado com a arte, com orientação 

winnicottiana, não se está focando em ensinar fazeres; o que está em jogo é o processo 

do paciente – sua aventura de tornar próprio o que é oferecido pelo mundo diante do 

testemunho do terapeuta, pois toda ação que uma pessoa realiza a constitui. Pensamos 

que esse processo considera “a profunda interligação entre a pessoa e o mundo” (SAFRA, 
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1999, p. 92) no estabelecimento ou recuperação da capacidade criativa, pois é a partir 

dela que o indivíduo transforma o mundo através de sua realidade pessoal e subjetiva. O 

fazer criativo possibilita a emergência da subjetividade no encontro com o mundo à sua 

volta; assim, trata-se de uma clínica que, organizando-se ao redor do ato do fazer/criar, 

encontra a experiência estética. 

Dizemos “recuperação da capacidade criativa” porque partilhamos com Winnicott 

a concepção de criatividade como condição originária do ser humano. Para ele, “a 

criatividade é a manutenção através da vida de algo que pertence à experiência infantil 

(do lactente): a capacidade de criar o mundo” (WINNICOTT, 1996, p. 33).  

Capacidade de criar sentidos próprios para seu viver a partir do gesto criador, da 

apreensão singular do mundo compartilhado, que inclui o real material, com suas formas 

estéticas e simbólicas, e os processos inconscientes, afetivos, corporais, imaginários; 

ambos envolvidos no ato do fazer criativo, na experiência de pegar o mundo oferecido e 

tornar próprio. 

Tão importante quanto o processo do paciente é o seu encontro interpessoal com 

o terapeuta, acontecendo como fenômeno estético21. Fenômeno ao mesmo tempo objetivo 

e subjetivo, como explica Safra (informação verbal)22: 

 

Na presença terapêutica, eu estou ouvindo o que o paciente diz e o meu 

corpo apalpa o gesto do paciente. A dimensão de o paciente ser no 

mundo é lida através do corpo do terapeuta e não através do discurso. 

 

Compreender o outro esteticamente é usar a intuição no encontro terapêutico. 

Intuição como uma afecção imediata diante da presença do outro. Nessa concepção, ela 

não será compreendida como algo inefável, mas sim, como a capacidade que uma pessoa 

 
 

21 Ao longo desta dissertação, utilizaremos o termo “estética” conforme conceituação elaborada por 

Gilberto Safra no seu livro A face estética do self. Ali, estética refere-se ao fenômeno pelo qual a pessoa 

cria uma forma imagética, sensorial, que veicula sensações de agrado, encanto, temor, horror etc. Essas 

imagens, quando testemunhadas por um outro significativo, possibilitam à pessoa um processo de 

constituição de si próprio, favorecendo o existir com sua singularidade na sua comunidade. 
22 Informação fornecida por Gilberto Safra em 21 de agosto de 1998, em aula no Instituto de Psicologia 

da Universidade de São Paulo. São Paulo/SP. 
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tem de apreender e compreender os fenômenos estéticos que o outro presentifica, seus 

símbolos de self (SAFRA,1999).  

A respeito da apresentação do self, Safra (informação verbal)23 explica que, 

durante a sessão, o paciente traz imagens. Esta afirmação, somada à concepção de 

símbolos apresentativos e ao valor da intuição no encontro entre paciente e terapeuta, 

revela uma possibilidade de intervenção singular: uma clínica terapêutica ocupacional 

hibridizada com a arte, orientada pela psicanálise winnicottiana e assentada na 

experiência estética. 

Sobre a importância do símbolo apresentativo no âmbito clínico, Safra destaca 

que não se refere tanto ao seu significado, “mas fundamentalmente à sua possibilidade de 

veicular uma experiência, uma vivência” (SAFRA, 1999, p. 23). O psicanalista ainda 

acrescenta que, na concepção de Langer, aqueles símbolos se presentificam de imediato 

– não são sequenciais, não admitem tradução – e a arte é um exemplo, pois não podemos 

falar em significado de uma obra de arte (informação verbal)24. Para Safra, os símbolos 

apresentativos são organismos vivos que preservam a complexidade e a organicidade da 

experiência, por isso ele os chama de símbolos orgânico-estéticos: 

 

Penso que se trata de uma articulação orgânica de experiências 

estéticas. Eles apresentam sensações, as diferentes experiências do estar 

vivo, os sentidos do encontro com o outro, as posições que o indivíduo 

ocupa no mundo. […] Os objetos que abrem possibilidades de ser para 

um indivíduo têm a qualidade de pulsação, característica dos seres 

vivos, pois guardam relações com a corporeidade da pessoa (SAFRA, 

1999, p. 25). 

 

Safra (1999) ressalta que é preciso fazer uma discriminação, pois nem toda forma 

sensorial apresentada é um símbolo orgânico-estético. Da mesma maneira, Winnicott 

(1975) nos alerta que sonhar é diferente de devanear. Os símbolos orgânico-estéticos e os 

sonhos surgem no campo imaginário e apresentam um sentido de ser, se abrem para 

concepções e elaborações, se relacionam com o mundo real. No devaneio e na presença 

 
 

23 Informação fornecida por Gilberto Safra em 21 de agosto de 1998, em aula no Instituto de Psicologia 

da Universidade de São Paulo. São Paulo/SP. 
24 Informação fornecida por Gilberto Safra em 21 de agosto de 1998, em aula no Instituto de Psicologia 

da Universidade de São Paulo. São Paulo/SP. 
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de formas sensoriais sem presença do outro não há contribuição para o viver. “Os 

símbolos orgânico-estéticos veiculam o sentir, o ser, o existir” (SAFRA, 1999, p. 25-26). 

Sabemos que a história da terapia ocupacional esteve relacionada com práticas 

disciplinadoras, tecnicistas, que alimentaram processos de exclusão social e um 

afastamento afetivo nas relações entre o clínico e seu paciente. Essa visão impôs ao 

profissional da área uma visão objetificada sobre a pessoa em situação de sofrimento, 

deixando de lado o aprofundamento dos estudos de alguns aspectos característicos da 

dinâmica do encontro clínico em terapia ocupacional, como os materiais e os sensoriais.  

Incluir a dimensão estética na prática clínica do terapeuta ocupacional 

presentifica, no setting terapêutico, os objetos na sua materialidade e nas suas formas, as 

dimensões do mundo (como os sons, as cores, os ritmos) e os aspectos culturais e 

históricos dos encontros humanos (SAFRA, 1999). Também aproxima o encontro clínico 

terapêutico ocupacional da potência da criação artística e da possibilidade de acessar 

redes de produção cultural. 

O fazer artístico em um ambiente favorável, acontecimento que pode estar 

disponível na dinâmica do encontro clínico terapêutico ocupacional, é capaz de 

 

Propiciar oportunidade para a experiência amorfa e para os impulsos 

criativos, motores, sensórios, que constituem a matéria-prima do 

brincar. É com base no brincar que se constrói a totalidade da existência 

experiencial do homem (WINNICOTT, 1975, p. 93). 

 

A experiência clínica está sempre atravessada pela dimensão sociocultural em que 

o ser humano está assentado. O adoecimento contemporâneo exige dos terapeutas 

ocupacionais a construção de uma prática clínica que o acolha de modo solidário, ético, 

inclusivo, integrado ao seu cotidiano e cultura e produza formas de transformação da vida 

e de resistência à modelização dos modos de ser e de fazer.  

Berardi, a respeito da vida do homem na pós-modernidade, cujo modelo de 

civilização encontra-se em crise, observa que 

 

A precarização geral da vida não só tem fragmentado o tempo de vida 

e reduzido o salário, mas sobretudo instalou na vida social o domínio 

do espírito competitivo, com suas consequências de agressividade, 
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isolamento e solidão nas pessoas, sobretudo entre os jovens. Os efeitos 

sobre a sensibilidade são devastadores e estão à vista de todos: 

depressão de massa, crise de pânico, doenças do vazio etc. Essa des-

empatia generalizada explica o atual “salve-se quem puder” diante da 

crise (BERARDI, 2011). 

 

Assim, neste momento histórico em que há a hipertrofia do indivíduo e a perda da 

vida comunitária, quando a vida vale pouco e a pessoa é definida pelo que pode produzir, 

quando a brutalidade contra os mais fracos não gera empatia e solidariedade, criamos uma 

condição social para a exclusão e o desenraizamento, para fraturas éticas – “fenômenos 

que rompem a possibilidade do ser humano habitar eticamente o mundo humano”, como 

diz Safra (2004, p. 138). Sofrimentos que têm origem no campo social, que derivam das 

necessidades fundamentais do ser, sejam as necessidades físicas (como a fome, a proteção 

contra a violência, os cuidados de saúde), sejam as necessidades morais, que atingem a 

vida do homem sem atingir seu corpo (como a hospitalidade, a liberdade, a vida 

comunitária) (WEIL, 2001, p. 11).  

São sofrimentos que podem ser transformados pela experiência comunitária, pelo 

encontro humano, pela capacidade criativa através da ação sobre a materialidade no 

artesanato cotidiano prenhe de sentido (cozinhar, cuidar do jardim), no fazer artístico, no 

acesso e na fruição dos objetos culturais. O que nos leva à participação social, à estética, 

à arte, à poesia, ao sensível e ao ato criador como modos de aumentar a força da vida no 

ser humano para a produção de saúde.  

O terapeuta ocupacional está implicado em um exercício profissional que acontece 

no encontro inter-humano mediado pelas atividades humanas. A prática clínica 

terapêutica ocupacional hibridizada com a arte e com orientação winnicottiana pressupõe 

um processo de formação lento, gradual, de constituição de uma presença que não está 

orientada pela técnica, mas pela capacidade de estar com o outro e deixar-se afetar. É a 

constituição de uma presença que sustenta um vínculo de confiança e os riscos do criar. 

Também pressupõe um gosto pela estética, uma fruição no sistema da arte, um arriscar-

se nas experiências com as atividades artísticas – seus materiais, suas técnicas, seus 

instrumentos, seus produtos – para perceber a linguagem e desenvolver práticas de 

cuidado. 
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2.2 POR QUE DONALD W. WINNICOTT? 

 

Nada menos do que tudo.25 

(ELIOT, 1996) 

 

Já na minha graduação, Winnicott se apresentou como um autor que me encantou e 

que podia me acompanhar. Nos idos de 1982, seu livro “O brincar e a realidade” esteve 

presente na minha monografia de conclusão de curso, dando elementos para responder à 

minha questão: podemos usar as brincadeiras infantis como recurso terapêutico? 

Algumas concepções desse autor orientam e permeiam meu fazer clínico, como sua 

visão do ser humano como ser originário, ontologicamente criativo e dependente; e sua 

“marca registrada” – a noção de transicionalidade e a participação do meio ambiente 

humano, cultural e social na constituição do si mesmo e no desenvolvimento do indivíduo 

saudável.  

Permaneço estudando sua obra e ainda hoje encontro nela respostas às questões que 

o trabalho clínico me apresentam. Considero Winnicott um conversador cuja prosa 

contribui para a compreensão das condições necessárias para o acontecer humano, que se 

desdobram da constituição da experiência de ser até a apropriação, pela ação no mundo, 

da dimensão cultural e da vida social. 

 

2.2.1 Apresentando Winnicott  

 

Meu ofício consiste em ser eu mesmo. 

(WINNICOTT, 1996, p. 43) 

 

Criado na tradição inglesa, Donald Woods Winnicott (7/4/1896 – 21/1/1971) foi 

médico pediatra e psicanalista. Viveu o começo da fase adulta e a sua meia-idade em um 

ambiente dominado pelas guerras mundiais do século XX. Estudou Medicina na 

 
 

25 Essa expressão, tirada de T. S. Eliot em “Little gidding”, era o início da autobiografia que Winnicott 

escrevia ao falecer. 
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Universidade de Cambridge e seus estudos clínicos aconteceram em Londres, no St. 

Bartholomew Hospital – sobre este período contou que aprendeu com um de seus 

professores a importância da anamnese e da escuta, condutas fundamentais em seu 

trabalho clínico posterior. Em 1920, habilitou-se como médico em medicina infantil 

(PHILIPS, 2006, p. 62). 

Winnicott iniciou sua formação em psicanálise em 1923, “vendo-a como uma 

contribuição para sua própria especialidade médica e não como uma profissão em si” 

(PHILLIPS, 2006, p. 72). No mesmo ano, em Londres, foi contratado como pediatra no 

Paddington Green Children’s Hospital, onde trabalhou até pouco antes de sua morte, em 

25 de janeiro de 1971. Ao longo do tempo, gradualmente, o atendimento clínico hospitalar 

desdobrou-se da pediatria para a psicanálise infantil. A prática como pediatra lhe deu uma 

experiência profunda sobre o desenvolvimento humano e forneceu referenciais para o 

estabelecimento de suas contribuições teóricas e clínicas no campo psicanalítico. Como 

psicanalista, empenhou-se para que os especialistas da saúde se inteirassem dos aspectos 

psicológicos no acompanhamento de seus pacientes, bem como alertava a população em 

geral sobre os cuidados essenciais com a infância. 

 

Tendo convivido num meio de pediatras e psiquiatras, Winnicott fez de 

perto a experiência da inadequação de se pensar a saúde e a doença em 

termos puramente organicistas. Ele parece ter sido, muito cedo, 

despertado para o fato de que a saúde, e mais do que a saúde, o sentir-

se vivo, não pode resumir-se ao bom funcionamento dos órgãos e das 

funções, e que separar o físico do psíquico é um procedimento 

intelectualmente possível, mas altamente artificial (DIAS, 2002, p. 

112). 

 

Realizou seu trabalho e seu processo de elaboração teórica da década de 1940 até 

o início da década de 1970. A humanidade vivia o mal-estar decorrente da Segunda 

Guerra Mundial e se questionava sobre os excessos do saber técnico científico que 

desconsidera as condições humanas fundamentais e adoecia o ser humano. Como 

pediatra, ele pôs em questão a relação hierárquica entre o médico e o paciente, valorizava 

o saber da mãe diante do saber médico e denunciava o quanto o saber técnico destitui a 

mãe de sua experiência junto ao seu bebê. Como psicanalista, ele estava interessado no 

modo como as experiências humanas acontecem (no processo) e não no saber racional a 

respeito de si (na técnica). Considerava “fator determinante na análise o processo de 
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desenvolvimento do paciente. A interpretação simplesmente facilitava este processo” 

(PHILLIPS, 2006, p. 67).  

Winnicott surgiu no seu tempo como alguém que questionou o saber construído 

na técnica e reintroduziu, tanto na psicologia quanto em outras áreas do conhecimento, a 

consideração sobre as necessidades fundamentais do ser humano. Por mais de quarenta 

anos 

 

Tentou explicar como o Ser Humano cresce, para além da dependência, 

em direção a um jeito de ser pessoal, como ele se torna a um só tempo 

comum e característico de acordo com a percepção que tem de si 

mesmo e como o ambiente faz com que isso seja possível. O 

crescimento seria esta tarefa contínua de integração psicossomática 

(PHILLIPS, 2006, p. 22). 

 

Trabalhou principalmente com bebês, crianças e adolescentes, junto com suas 

mães e familiares. Também atendeu pacientes adultos e realizou um trabalho psicanalítico 

intenso com pacientes fronteiriços. Dedicou-se ainda à questão da privação e delinquência 

no período da Segunda Guerra Mundial. Conectado com seu tempo, “era agente público 

e cientista social de seu mundo em crise e em risco” (AB’SÁBER, 2006, p. 13), gostava 

de falar com plateias amplas, constituídas por um público de diferentes áreas do 

conhecimento, e fez, entre 1939 e 1962, palestras radiofônicas na BBC dirigidas aos pais. 

Atuou em hospitais públicos em âmbito ambulatorial, em consultório particular e em 

políticas de saúde mental britânicas, envolvido com o estabelecimento do Estado de Bem-

Estar Social inglês (AB’SÁBER, 2018). Em sua trajetória profissional, manteve uma 

prática institucional relevante ao lado da prática psicanalítica padrão, utilizou a 

psicanálise para construir dispositivos clínicos para trabalhos institucionais e usou essa 

experiência para repensar a própria teoria e técnica psicanalítica (GURFINKEL, 2017). 

Participou do Grupo Independente ou Middle Group da Sociedade Psicanalítica 

Britânica, formado por analistas comprometidos com o pluralismo, desconfiados das 

abstrações e dos dogmatismos, questionadores da teoria clássica e dos postulados de 

Klein (MORAES, 2008). Mais do que uma identificação com as diretrizes teóricas desse 

grupo, a participação de Winnicott garantia-lhe o livre exercício de seu pensamento, pois, 

contrário às abstrações e ao reducionismo técnico, seu trabalho teórico estava enraizado 

na prática clínica. Seus textos “não são papers e sim écritures” (OUTEIRAL, 2000). 
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Avessa aos dogmas – combatia-os explicitamente –, sua obra resulta dos grandes 

investimentos “empregados na tarefa de encontrar o sentido das realidades da clínica com 

as quais se defrontou durante tantos anos” (KHAN, 2000 p. 11). Seu estilo pessoal de 

escrever convida o leitor para brincar, isto é, encontrar no texto seus sentidos e usos 

próprios. 

Na década de 1970, a obra de Winnicott começou a ser estudada no Brasil. 

Segundo Safra (1999), um grupo de psicanalistas da Sociedade Brasileira de Psicanálise, 

em São Paulo, divulgou suas ideias através dos cursos do psicanalista uruguaio Dr. L. 

Henrique Prego-Silva e de sua esposa Dra. Vida. Mais tarde, isso também aconteceria por 

intermédio de Walter Trinca, em seu curso sobre o Jogo de Rabisco, na Pós-graduação da 

Universidade de São Paulo. No Rio de Janeiro, os estudos sobre a obra de Winnicott 

tiveram início com o trabalho de Maria Alzira Perestrelo e Júlio de Mello Filho, ambos 

membros da Sociedade Brasileira de Psicanálise daquele estado (OUTERAL; HISADA, 

2005). 

 

2.2.2 Freud e Winnicott 

 

O fato é que Freud criou um método de abordagem científica ao 

problema do desenvolvimento humano; desafiou a relutância em se 

falar abertamente de sexo e especialmente da sexualidade infantil, e 

considerou os instintos como realidades básicas e dignas de estudo; 

legou-nos um método a ser utilizado e desenvolvido, pelo qual 

poderíamos conferir as observações de outros e fazer as nossas próprias; 

demonstrou a existência do inconsciente reprimido e lançou luz sobre 

as operações do conflito inconsciente; insistiu no pleno reconhecimento 

da realidade psíquica (o que é real no indivíduo, e não apenas o 

realizado em ato); procurou, intrepidamente, formular teorias relativas 

aos processos mentais, algumas das quais tornaram-se geralmente 

aceitas (WINNICOTT apud FULGENCIO, 2010). 

 

Winnicott sempre se afirmou como um psicanalista que nunca deixou de ser 

pediatra. Sua fidelidade a Freud deve-se mais à ciência que ele descobriu e do caminho 

que propôs para seu desenvolvimento. Participou ativamente do ambiente psicanalítico 
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inglês26 e, sintônico com os acontecimentos do seu tempo, já nos seus primeiros artigos 

questiona o fazer científico baseado na supremacia da racionalidade, na valorização da 

técnica em detrimento da experiência. Sendo assim, estava menos preocupado com os 

significados de um símbolo e questionava o saber a respeito de si construído na técnica 

psicanalítica de Freud em detrimento da experiência de si, que para ele “era tudo o que 

contribuísse para uma percepção, por parte da pessoa, de seu próprio crescimento” 

(PHILLIPS, 2006, p. 46).  

Coerente com essa posição, Winnicott escolheu palavras do cotidiano para 

descrever suas ideias e desenvolver seu pensamento teórico usando uma linguagem direta, 

não figurativa. De modo geral, não usou em seus textos expressões que descrevessem “a 

vida da alma como se fosse um aparelho movido por forças, energias etc.” (FULGENCIO, 

2017). Assumiu como tarefa “o estudo da natureza humana” (WINNICOTT, 1990a, p. 

21), que desenvolveu de acordo com seu estilo pessoal de ser e de fazer.  

Freud e Winnicott são teóricos do desenvolvimento humano. A matriz do inglês é 

centrada na observação do relacionamento da dupla mãe-bebê e assentada no processo de 

amadurecimento emocional do ser humano, descrito a partir dos modos de relação de 

dependência – da passagem da dependência absoluta rumo à independência sempre 

relativa. Para Freud, o processo de desenvolvimento do psiquismo está articulado à sua 

teoria do desenvolvimento da libido, isto é, na ativação progressiva de zonas erógenas 

(oral, anal, fálica, genital) segundo as fases do desenvolvimento. 

Sendo pediatra e analista de crianças, Winnicott se viu diante da situação do bebê 

doente no colo da mãe – essa experiência determinou o ponto de partida e o paradigma 

central de sua pesquisa. Já Freud, trabalhando com a histeria, encontrou como modelo 

para sua pesquisa o Complexo de Édipo, a criança na cama da mãe (LOPARIC, 2007). 

Estava nesse relacionamento entre três pessoas o ponto crucial da psicanálise – “a luta do 

adulto com os desejos incompatíveis e inaceitáveis que ele via como derivativos 

transformados do desejo da criança por seus pais” (PHILLIPS, 2006, p. 28). Winnicott, 

por sua vez, considerou o desamparo do bebê, o relacionamento humano entre duas 

pessoas, o fato de importância central para o desenvolvimento do seu pensamento clínico 

psicanalítico. Para ele, a angústia existencial vem do próprio fato de existir. Em 

 
 

26 Foi presidente da Sociedade Psicanalítica Britânica nos períodos de 1956 a 1959 e 1965 a 1968. 
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decorrência, Freud se preocupava com as possibilidades de satisfação pessoal de cada 

indivíduo, e Winnicott com “as possibilidades para autenticidade pessoal do indivíduo, o 

que ele chamará de “sentir-se real”27 (PHILLIPS, 2006, p. 29).  

Segundo Pessanha (2018, p. 54), a psicopatologia de Winnicott está ligada “com 

o não acontecido que deveria ter acontecido”. Diferentemente de Freud, que estava atento 

ao que “aconteceu e foi jogado para fora da consciência”. Dessa forma, Winnicott 

representa a mudança do paradigma interpretativo para o oferecimento de um cuidado 

que possibilite a retomada do processo de amadurecimento. No setting winnicottiano é o 

terapeuta que deve se adaptar ao paciente e se deixar usar pelas necessidades dele. 

Como vimos, Winnicott concebe o ser humano sustentado ao longo da sua vida 

pela mãe-ambiente, isto é, uma pessoa sempre em relação com o outro – “o indivíduo 

sendo caracterizado pela tendência para o amadurecimento e o ambiente investido do 

papel de facilitador dessa tendência” (LOPARIC, 2007, p. 34). Para Freud, a cultura ou o 

ambiente “proíbe e frustra, assim como o pai. Na visão de Freud, o homem é dividido e 

compelido, pelas contradições de seus desejos, na direção de um envolvimento frustrante 

com os outros” (PHILLIPS, 2006, p. 29). 

Para Winnicott, um tratamento com orientação psicanalítica é acima de tudo o 

oferecimento de um ambiente confiável – ou, como ele diz, um ambiente 

“suficientemente bom”28, que possa oferecer ao paciente “condições para que uma ação 

constitua uma possibilidade de ser no mundo” (SAFRA, 1999, p. 100). Não se trata de 

trilha associativa, de interpretar um significado reprimido ou distorcido ou, ainda, de 

revelar desejos recalcados, como ensinou Freud. “Mas sim de enfocar um agir no mundo. 

Este é um ponto importante, pois estamos falando da criatividade humana que emerge na 

ação” (SAFRA, 1999, p. 100). 

O debate entre Winnicott e a psicanálise tradicional não se esgota nos poucos 

exemplos apresentados aqui. Apesar das diferenças apontadas, é importante esclarecer 

 
 

27 Sentir-se vivo e real, para Winnicott, “é mais do que existir; é encontrar um modo de viver como si 

mesmo, e de se relacionar com objetos como si mesmo e de ter um self para onde fugir em busca de 

relaxamento” (WINNICOTT, 2019, p. 187). 
28 Expressão utilizada por Winnicott para se referir à descrição da relação de dependência do bebê de sua 

mãe, ou cuidador, na primeiríssima infância. “O que o bebê precisa, e necessita de modo absoluto, não é 

algum tipo de perfeição de maternagem, mas uma adaptação suficientemente boa, aquela que faz parte de 

uma relação viva em que a mãe temporariamente se identifica com o seu bebê” (WINNICOTT, 2005, p. 

37).  
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que ele sempre considerou sua filiação à psicanálise – a maioria dos seus conceitos 

derivava dos de Freud (WINNICOTT, 1996, p. 17) – e que praticava o método 

psicanalítico conforme a necessidade do paciente, e apenas se ele fosse necessário. Caso 

contrário, “fazia outra coisa” (WINNICOTT, 1990b, p. 152). 

 

Este fazer outra coisa, tanto prática como teoricamente, na 

transformação e ruptura com a teoria psicanalítica tradicional, não 

significava, no entanto, a procura de outra rubrica ou a fundação de 

outra ciência. É neste sentido que Winnicott afirma, tendo em vista sua 

constante preocupação com o desenvolvimento da ciência psicanalítica, 

que ele se ocupou de “manter abertas as pontes que levam da teoria mais 

antiga para a mais nova” (FULGENCIO, 2010, p. 116). 

 

2.2.3 Winnicott e a natureza humana 

 

A natureza humana é quase tudo que possuímos. 

(WINNICOTT, 1990a, p. 21) 

 

Mas… O que é essa natureza humana? Para Winnicott (1990a) trata-se de algo 

que é próprio da humanidade e por isso não pode ser reduzido a metáforas mecanicistas. 

Reconhecendo a dificuldade de sua tarefa – de abordar a complexidade e pluralidade da 

natureza humana sem abandonar sua unidade –, ele optou por estudá-la a partir da 

dimensão temporal e através do desenvolvimento emocional do ser humano. Considerou 

que essa abordagem seria mais capaz de focalizar os diversos pontos de vista que o 

constituem e a sua capacidade de existir, sem desconsiderar o aspecto biológico. Assim, 

compreendendo o acontecer humano em contínuo devir, concebeu uma teoria do processo 

maturacional composta por fases, cronológica e sistematicamente estabelecidas, que 

explicitam as diversas maneiras de ser no mundo, do nascimento até a morte 

(FULGENCIO, 2019). 

Para o estudo da jornada do desenvolvimento emocional, Winnicott assumiu a 

presença de fatores pessoais e ambientais nesse processo e a perspectiva de um caminho 

que vai da dependência absoluta em direção à independência. Estabeleceu desse modo 

uma relação direta entre um indivíduo saudável e uma sociedade também saudável. 
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“Nessa linguagem normalidade significa tanto saúde do indivíduo como da sociedade, e 

a maturidade completa do indivíduo não é possível no ambiente social imaturo ou doente” 

(WINNICOTT, 1990b, p. 80). 

Para esse autor, o bebê, assim que nasce, já é um ser humano lançado na tarefa 

permanente de viver, e sua jornada parte da dependência absoluta, quando há uma fusão 

entre o bebê e sua “mãe”, que fornece um suprimento ambiental – um ambiente cuidador 

contínuo e seguro, transmitindo uma confiança básica e essencial que dá oportunidade à 

tendência inata e própria de crescimento do bebê. “Mas o ambiente não faz a criança. Na 

melhor das hipóteses possibilita à criança concretizar seu potencial” (WINNICOTT, 

1990b, p. 81). É no encontro com a mãe que o bebê alcança a experiência de repousar, de 

habitar e existir no próprio corpo e estabelece um lugar onde acontece o início de si 

mesmo, de onde emerge a criatividade. Nesse momento, o bebê vive a ilusão de que cria 

o mundo a partir de suas necessidades – onipotência primária –, alcança a integração 

psique-soma e constitui “o EU SOU que dá sentido ao EU FAÇO” (WINNICOTT, 1996, 

p. 22). 

Dessa condição, o bebê vai em direção à dependência relativa – um estágio 

intermediário em que há o reconhecimento de algo que tanto é parte sua como do 

ambiente. Há uma transição do estado de fusão com a mãe para o estado em que 

estabelece uma relação com ela, e então, sustentado pela confiança na mãe-ambiente 

suficientemente boa, o bebê experiencia um espaço intermediário entre eles que é vazio, 

acolhedor e denominado por Winnicott de “espaço potencial” – lugar que abriga o viver 

criativo (FIGUEIREDO, 2012, p. 85).  

Da dependência relativa, a criança segue rumo à independência, quando 

organicamente se torna capaz de enfrentar o mundo com suas complexidades, reconhecer 

no ambiente seu próprio mundo pessoal e os fenômenos externos a ela. Essa 

independência não se refere somente à autonomia, mas à participação social sem perder 

a espontaneidade. A independência nunca é completa – essa condição de incompletude 

possibilita que as pessoas se reinventem, é uma abertura para a presença do outro. O 

indivíduo independente não se transforma em ser isolado, mas em ser relacionado ao 

ambiente. Nesse terceiro estágio, ambiente e indivíduo são interdependentes: o ambiente 

torna-se algo para o qual o indivíduo contribui e pelo qual se sente responsável, 

participando na sua manutenção e recriação (WINNICOTT, 1990b, p. 83-87). 
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Segundo Ortega (2007), o ponto de partida da ontologia winnicottiana não é o 

indivíduo isolado – o “um” que se define pela falta a ser compensada ao longo da vida, 

mas sim um “ser-com”. O processo de desenvolvimento acontece gradativamente na 

continuidade da existência, da condição de dependência e imaturidade em direção à 

independência, sempre “ajudado, como precisa ser (no início, ao máximo), pelo ambiente 

humano que sustenta e maneja e facilita as coisas de uma maneira viva” (WINNICOTT, 

2000, p. 42).  

 

Na obra winnicottiana, o conceito de ambiente, ou de fator externo, é 

extremamente complexo […]. Levando em conta o que seria o ponto de 

vista do bebê, o autor fala de ambiente externo, e este só é externo da 

perspectiva do observador. No início da vida, o ambiente é subjetivo e, 

nesse sentido, não é externo nem interno. Enquanto subjetivo, o 

ambiente participa intrinsecamente da constituição do si-mesmo e não 

é, meramente, uma influência externa. É somente no decorrer do 

processo de amadurecimento que a criança poderá chegar ao sentido de 

externalidade (DIAS, 2002, p. 124). 

 

Então, para Winnicott (1990a, p. 29), “o Ser Humano é uma amostra-no-tempo da 

natureza humana”. Seu acontecer no mundo é sustentado por um ambiente facilitador e 

impulsionado por fatores pessoais – uma tendência inata29 de ser, de expansão do ser e de 

dar sentido a si mesmo e ao mundo em que vive; um contínuo devir ao longo do 

amadurecimento pessoal.  

A tendência inata ao desenvolvimento e a criatividade primária são facetas 

originárias da condição humana, logo, são universais, fazem parte do estar vivo. Embora 

haja as determinações genéticas e influências do fator ambiental, facilitadoras ou não, nos 

estágios iniciais do desenvolvimento, o ser humano tem em si a capacidade para ver tudo 

de um modo inédito, isto é, cada pessoa responde de modo criativo e próprio aos detalhes 

do seu viver. “A criatividade é, portanto, a manutenção através da vida de algo que 

pertence à experiência infantil: a capacidade de criar o mundo” (WINNICOTT, 1996, p. 

32). O interesse de Winnicott estava na conexão entre a vida criativa e a própria vida, no 

 
 

29 Nas palavras de Winnicott (1996, p. 192): “Por inato, quero dizer o seguinte: as tendências naturais na 

natureza humana (hereditárias) desabrocham e florescem no modo de vida democrático (maturidade 

social)”.  
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impulso criativo presente em qualquer pessoa, na criatividade participando da experiência 

de vida de cada um. Para ele, saúde é viver criativamente, é a sensação de se sentir real, 

de ser e de haver experiências alimentando o mundo interno, enriquecendo-o, vitalizando-

o, dando-lhe sentido e assumindo os próprios riscos. 

Podemos dizer que, ao pensar em termos de processo de desenvolvimento 

emocional, Winnicott estabeleceu uma concepção que considera saudável o indivíduo 

maduro conforme seu momento no ciclo vital. Então, saúde está relacionada à maturidade 

do indivíduo, a um grau apropriado do desenvolvimento emocional de acordo com a sua 

idade cronológica, mas que varia com seu ambiente (WINNICOTT, 1996, p. 191).  

 

A vida de um indivíduo saudável é caracterizada por medos, 

sentimentos conflitivos, dúvidas, frustrações, tanto quanto por aspectos 

positivos. O essencial é que o homem ou a mulher sintam que estão 

vivendo sua própria vida, assumindo responsabilidade pela ação ou 

pela inação, e sejam capazes de assumir os aplausos pelo sucesso ou as 

censuras pelas falhas. Em outras palavras, pode-se dizer que o indivíduo 

saiu da dependência para independência, ou autonomia relativa, porque 

ninguém é independente de forma total (WINNICOTT, 1996, p. 22). 

 

Então, a saúde não está vinculada apenas à ausência de doença ou de sintomas, 

mas também tem relação com o viver, a qualidade do viver e a criatividade. Em sua 

concepção, o estado saudável deve estar ligado “à questão sobre o que é a própria vida” 

(WINNICOTT, 2019, p. 159). Isto é, mesmo tendo uma realidade dura, com experiências 

infelizes e desapontamentos, uma pessoa pode encontrar um lugar para ter vida própria, 

existir a partir de si mesmo e fruir da cultura – pode viver criativamente e “transitar pelos 

vários mundos que são criados no decorrer do amadurecimento, o que abarca a capacidade 

de estabelecer relações com o mundo objetivamente percebido sem muito sacrifício da 

espontaneidade pessoal” (DIAS, 2002, p. 146). 

Assim, Winnicott estendeu o estado de saúde às pessoas que levam uma vida 

tempestuosa, que trazem em si “a semente da doença e mesmo assim conseguem vencer, 

no sentido de alcançar, no final, um estado de saúde que não vem fácil ou naturalmente” 

(WINNICOTT, 1996, p. 25). A pessoa saudável é aquela que alcançou a maturidade, isto 

é, que é capaz de encontrar na sua intimidade os conflitos tanto no mundo interno como 

vê-los na realidade compartilhada. Ao identificá-los, proporciona condições de segurança 
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às próximas gerações, àqueles que lutam para existir e ao desenvolvimento psicossocial. 

Proporciona um ambiente suficientemente bom para uma nova geração. Nesse sentido, 

foi natural que também levasse sua concepção de saúde ao campo da política, mais 

especificamente à palavra “democracia”. Para ele, “uma sociedade democrática é madura, 

quer dizer, apresenta uma qualidade que é aliada à maturidade individual que caracteriza 

seus membros saudáveis” (WINNICOTT, 1996, p. 193). 

 

2.2.4 Algumas concepções de Winnicott que tecem minha prática clínica 

 

Faço análise porque é do que o paciente necessita.  

Se o paciente não necessita análise, então faço outra coisa. 

(WINNICOTT, 1990b, 152)  

 

Winnicott entende o ser humano como aquele que traz em si a semente do porvir 

e o indivíduo saudável como aquele que está maduro de acordo com seu ciclo de vida, 

implicado na tarefa do viver em contínuo devir. Uma decorrência dessa compreensão é 

que o adoecimento corresponde a uma falta de esperança, uma imaturidade, uma 

interrupção do viver, que pode ocorrer em diferentes momentos do processo de 

amadurecimento socioemocional. Dessa forma, diante dos diferentes desafios com que 

nos defrontamos no encontro clínico, podemos conceber esse fazer como: o oferecimento 

de um lugar para que a germinação dos processos de vida possa acontecer; o oferecimento 

de um cuidado que sustente a retomada “do processo do vir-a-ser e do amadurecimento 

do paciente lá onde ele foi estancado” (PESSANHA, 2018, p. 54). 

Partindo da tarefa humana de um indivíduo saudável, das diferentes condições 

necessárias na sua lida e das decorrências disso na constituição do si mesmo, pretendemos 

abordar conceitos de Winnicott que apoiam meu pensamento clínico e que foram 

importantes para a compreensão da experiência apresentada nesta dissertação. Para isso, 

realizamos um recorte teórico que percorre, suscintamente, um caminho conceitual, 

passando pelos seguintes temas: 

• O valor do ambiente  

• O meio ambiente facilitador 

• O espaço potencial e a transicionalidade 
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• O brincar e o Jogo da Espátula 

• A experiência cultural 

 

2.2.4.1 O valor do ambiente  

 

Seja qual for o grau de importância que atribuirmos ao ambiente,  

o indivíduo permanece, e dá ao ambiente um sentido. 

(WINNICOTT, 1990a, p. 119)  

 

Para Winnicott, sejam bebê, criança, adolescente ou adulto, todos estão 

envolvidos pelo ambiente e em processo de crescimento, implicados na tarefa constante 

de ser e continuar sendo e de reconhecer a diferença entre realidade objetiva e subjetiva 

(entre o fato e a fantasia). Nesse processo e tarefa, a interdependência com o meio 

ambiente é fundamental, pois o fator ambiental pode ou não ser um facilitador na 

realização do potencial do indivíduo. Para esse autor, o centro de gravidade do ser, a 

unidade, não emerge no indivíduo, mas em um contexto ambiente-indivíduo, em uma 

situação global (WINNICOTT, 2000, p. 166). 

Existe um fator ambiental facilitador correspondente aos diferentes momentos do 

desenvolvimento. Então, ao cuidarmos de uma pessoa, independentemente da idade, 

devemos nos atentar aos sofrimentos relacionados aos diferentes tipos de necessidades e 

barreiras ambientais que podem ter ocorrido na recepção do bebê, na infância e no 

percurso da vida, pois os processos maturacionais que se iniciam no início nunca se 

estabelecem plenamente e continuam sendo fortalecidos na infância, na adolescência, na 

vida adulta e até mesmo na velhice (WINNICOTT, 2002). 

Na maturidade, o indivíduo não é independente do ambiente; ele pode se sentir 

livre, mas não há saúde e plenitude pessoal sem participação em um grupo, sem o 

reconhecimento de que há uma contribuição pessoal a fazer para a sociedade, sem a 

possibilidade de responder e se responsabilizar pelo ambiente, considerando a condição 

de uma vida autêntica para as próximas gerações. Na adolescência vemos gradualmente 

a ampliação do ambiente familiar em direção a experiências com agrupamentos sociais 

diferentes e mais amplos, sem a perda do seu lar original, para que o adolescente possa 
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tanto usar esse ambiente como rebelar-se contra ele. Para Winnicott (1990b), à medida 

que o processo maturacional caminha, o ambiente gradualmente se torna menos essencial, 

mas a interdependência do indivíduo com ele será sempre fundamental.  

 

*** 

 

Quando atendi o grupo de adultos com deficiência física adquirida, 

a questão do ambiente se colocou explicitamente no encontro terapêutico. 

Seja no setting, para criar um ambiente favorável ao acontecer clínico:  

a disposição das cadeiras de rodas ao redor da mesa,  

a disposição dos materiais sobre a mesa, e  

os tempos de deslocamento dentro da instituição  

seja nas histórias relatadas a respeito das condições de vida 

– suas moradias e as barreiras que enfrentavam no cotidiano, 

os cuidados necessários e as dificuldades encontradas para acessá-los.  

Nessa experiência, o fator ambiental era uma barreira determinante de sofrimentos. 

 

*** 

 

No início da vida, a importância e dependência do ambiente é total, e uma pessoa, 

frequentemente a mãe30, tem essa função. Para um observador existe um bebê e um 

ambiente, porém, do ponto de vista do bebê, não há mundo externo a ele – não existe a 

mãe, não existe ambiente e ainda não existe um indivíduo, mas há uma unidade, “um 

contexto ambiente-indivíduo” (WINNICOTT, 2000, p. 178). Certa vez, Winnicott (1982, 

p. 99) comentou: “Não existe tal coisa chamada bebê”, afirmando com isso que um bebê 

não existe sozinho, não existe sem um cuidador. Sempre que vemos um bebê encontramos 

um cuidador; o bebê essencialmente faz parte de uma relação.  

 
 

30 Winnicott usa a palavra mãe como a pessoa que cuida. Para ele estão considerados nessa concepção os 

substitutos e o seio da mãe. 
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Nesse momento do processo de maturação ainda não se estabeleceu o ser na 

interioridade do bebê, ele se experimenta no contexto. As provisões de cuidado ambiental 

– a adaptação delicada e contínua do ambiente às necessidades do bebê – permitem que 

gradualmente ele venha a ser um indivíduo. Nessa etapa do desenvolvimento, a adaptação 

ativa do ambiente é essencial, pois o bebê está em meio às experiências subjetivamente 

percebidas, e o encontramos no conjunto indivíduo-ambiente, numa ilusão de fusão em 

que ele ainda não estabeleceu a capacidade de perceber o ambiente, essa existência 

exterior ao seu controle. Uma longa jornada no processo de desenvolvimento acontece 

até o bebê alcançar a capacidade de se relacionar com algo do ambiente que existe 

separado do conjunto ambiente-indivíduo, isto é, um objeto que é percebido 

objetivamente.  

O responsável pelo ambiente facilitador, que sustenta a passagem do tempo no 

ritmo do bebê, foi apresentado por Winnicott pela presença da mãe suficientemente boa 

– uma pessoa real, aquela que se adapta naturalmente e de forma sensível às necessidades 

do bebê, com seu modo singular e devotado de segurá-lo, de prover seus cuidados físicos, 

de fornecer um cuidado ambiental contínuo, seguro e previsível.  

No estágio seguinte do desenvolvimento – a dependência relativa –, a adaptação 

da mãe suficientemente boa vai gradativamente diminuindo e as resistências do ambiente, 

aumentando. Nesse momento, o bebê passa do estado de fusão (ilusão) para um estado 

em que estabelece uma relação com a mãe, percebendo-a como externa e separada dele. 

Podemos dizer que essas primeiras e sutis resistências da mãe-ambiente apresentam a 

realidade compartilhada – elas são essenciais para revelar ao bebê sua ação no mundo e, 

ao demandar um gesto, acordam a criatividade primária. A realidade compartilhada se 

complexifica, se torna as coisas, os fatos, a cultura, os obstáculos, as incertezas e 

transformações inerentes ao viver – experiências que levam o ser humano à permanente 

recriação de si mesmo, do mundo e dessa forma ser e continuar sendo.  

 

*** 

 

Estamos falando dos primórdios do desenvolvimento… 

e eu fui levada novamente ao grupo. 

Recordei especialmente da fala de uma paciente que me  
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possibilitou alcançar o sofrimento daquele grupo: 

– Você não sabe o que é acordar em um corpo que não é o seu… 

Pensei no tamanho da necessidade de um ambiente facilitador,  

ambiente que oferecesse um tempo e espaço de cuidado  

para constituição de si mesmo nessa nova conformação corporal,  

para a facilitação de um luto e de um renascimento. 

Uma questão ressoava em mim: 

Haverá ambiente suficientemente cuidador  

para acolher essa delicada e trágica experiência? 

 

*** 

 

Então, para Winnicott, o bebê humano é originariamente desamparado, traz em si 

uma fragilidade e um conjunto de potencialidades, de força de vida. Ele necessita de 

facilitações vindas do ambiente para, num complexo e delicado processo de 

amadurecimento, colocar em marcha de maneira própria o seu vir-a-ser humano. Nessa 

situação, facilitação equivale a adaptação às necessidades básicas do bebê – isso exige 

empatia e só pode ser feito por outro ser humano.  

Assim, é o ambiente facilitador, repetindo e dosando silenciosa e continuamente 

a experiência de cuidar que possibilita ao bebê conquistar a integração, a personalização 

e o estabelecimento de uma relação com a realidade externa. Nesse processo acontece a 

construção da confiança nas pessoas e no ambiente, experiência que possibilita o 

surgimento da capacidade de ser espontâneo, sustenta a esperança e a abertura para a 

experiência de vir-a-ser.  

O ser humano é um ser precário, dependente do ambiente para a construção de 

sentidos para sua existência, do nascimento até a morte. Nessa relação de dependência 

ele encontra as facilitações ou barreiras para o atravessamento das dimensões trágicas da 

vida. O ambiente é o lugar humano para existir, nele somos recebidos com hospitalidade, 

estabelecemos nossas amizades e encontramos os objetos culturais – experiências 

cuidadoras que nos sustentam e nos permite criar as transformações do viver.  
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2.2.4.2 O meio ambiente facilitador 

 

Um bom princípio de vida nos foi fornecido por alguém. 

(WINNICOTT, 1982, p. 96) 

 

Abre os olhos pra ver o mundo 

Tudo é novo para os teus olhos novos 

Dá pra cada coisa um nome 

Um nome novo e um sentido teu próprio. 

(VIANNA, 1997) 

 

Ao considerar a condição humana de precariedade e dependência e o ambiente 

como um lugar de encontros que tem valor essencial na constituição das maneiras de ser 

e nas transformações do viver do humano, podemos supor que a qualidade dos encontros 

que a pessoa tem ao longo da vida implica uma melhor ou pior condição de saúde. O 

ambiente é composto por diferentes elementos que afetam de modos diversos a força de 

vida, a vitalidade de cada ser humano.  

Em sua condição, do começo e por toda a vida, o ser humano necessita de 

provisões ambientais; de cuidados para existir, para fazer sentido o viver e integrar à vida 

os reveses e instabilidades da existência (FIGUEIREDO, 2009, p. 123). As provisões de 

cuidado, elementos essenciais do conceito de ambiente facilitador, requerem uma 

qualidade humana e permitem ao ser humano a criação e recriação de si mesmo e a 

transformação das dimensões trágicas do viver através de sua criatividade. 

Quais cuidados ambientais são necessários para o acontecer humano? Winnicott 

nos apresenta três funções fundamentais desempenhadas pelo outro humano, ou seja, pela 

mãe-ambiente suficientemente boa: o holding (sustentação, suporte), o handling 

(manuseio) e a apresentação de objetos.  

Holding é uma forma de amar. No começo da vida, na fase de dependência 

absoluta, o holding oferece para o bebê uma continuação da provisão de cuidados 

fisiológicos que ele encontrava no período pré-natal (WINNICOTT, 1990a). É a mãe o 
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segurando com seu corpo organizado harmônica e amorosamente segundo a corporeidade 

do bebê – seus ritmos e sensibilidades –, provendo suas necessidades.  

 

No início, porém, é o ato físico de segurar a estrutura física do bebê que 

vai resultar em circunstâncias satisfatórias ou desfavoráveis em termos 

psicológicos. Segurar e manipular bem uma criança facilita os 

processos de maturação, e segurá-la mal significa uma incessante 

interrupção destes processos, devido às reações do bebê às quebras de 

adaptação (WINNICOTT, 1996, p. 54). 

 

Então, holding é o meio ambiente cuidador organizado de modo amoroso para 

responder às necessidades do bebê, transmitindo a ele uma confiança básica. É partir 

dessa experiência de segurança no ambiente que emerge a confiança no mundo e se 

estabelece o sentimento de continuidade de ser, de unidade, a integração psicossomática 

– eu sou, eu existo. Holding está ligado a uma provisão ambiental de segurança que 

acompanha o ser humano ao longo de sua existência, pois a continuidade não está 

assegurada – ela precisa ser construída e reconstruída a cada momento frente às aflições 

que rondam a existência. O setting terapêutico, com a presença implicada do outro 

cuidador, oferece às pessoas em sofrimento um ambiente de holding, de estabilidade e 

confiança, que pode possibilitar as travessias pelas vicissitudes da vida. 

 

*** 

 

Holding são formas de cuidar. 

Um papel com uma linha,  

materiais disponíveis, 

uma sala aconchegante, iluminada, ventilada. 

Presença pessoal autêntica do terapeuta, 

um modo pessoal de oferecer hospitalidade, 

de sustentar ao longo do tempo um ambiente  

contínuo, seguro e previsível  

para que o surpreendente possa ocorrer. 
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*** 

 

“Fundamentalmente, o amor exprime-se em termos físicos”, afirma Winnicott 

(1982, p. 100). Handling, o manuseio, é composto pelo cuidado que a mãe oferece ao 

bebê na lida com seu corpo, no seu cotidiano, através do olhar, tocar, embalar, banhar. 

Fator do ambiente facilitador, o manuseio do corpo vitaliza os tecidos corporais, torna a 

pele uma membrana delimitadora que estabelece para o bebê uma existência 

psicossomática – um “eu” corporal – com um interior e exterior, um esquema e funções 

corporais, e possibilita um lugar próprio para o alojamento da psique no corpo como 

“elaboração imaginária (imaginative) dos elementos, sentimentos e funções somáticas, 

ou seja, da vitalidade física” (WINNICOTT, 2000, p. 333). “É esse corpo, transfigurado 

pela presença materna, que carrega em si uma elaboração das funções em nível de 

imagens e significações que possibilitará que o psiquismo possa se originar e se 

estabelecer na corporeidade” (SAFRA, 2005, p. 17). 

Para descrever esse processo corporal, Winnicott usou a palavra “personalização” 

– a morada do si-mesmo na interioridade do corpo, da psique no soma –, processo que dá 

início à vida psicossomática de um indivíduo, que possibilita à pessoa do bebê começar 

a se relacionar com seu corpo e suas funções. Experiência fundada no amor sem sansões, 

pois, do ponto de vista do bebê, normais são sua própria forma e função somática, então 

ele assim deve ser aceito e assim deve ser amado (WINNICOTT, 2005, p. 205). 

 

*** 

 

O grupo novamente se faz presente em meus pensamentos. 

Reflito sobre os modos como cuidaram,  

como manusearam seus corpos após os acidentes. 

Não eram bebês, mas todos se mostravam frágeis, 

a confiança no mundo havia se fraturado. 

Penso na equipe de reabilitação, 

muitas vezes tão afoita para iniciar suas técnicas  

de estimulação, de sensibilização, de fortalecimentos, de adaptações. 
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“Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma 

Até quando o corpo pede um pouco mais de alma” 

(LENINE, 1999). 

 

*** 

 

Winnicott imaginou a seguinte comunicação entre a mãe e seu bebê: “Crie o 

mundo; só o que você criar terá significado para você” (WINNICOTT, 1996, p. 90). 

Também descreveu a comunicação silenciosa através da qual a mãe realiza exatamente o 

que o bebê está procurando: “A mãe coloca o seio real justamente onde o bebê está pronto 

para criá-lo” (WINNICOTT, 2019, p. 29), mostrando para ele que já está pronto para 

buscar e que o mundo pode conter o que é desejado e necessitado. Nesse momento do 

processo maturacional, o bebê experimenta a capacidade de criar o mundo. 

 

Para o bebê, isso não é difícil; se a mãe for capaz de se adaptar às 

necessidades do bebê, ele não vai perceber o fato de que o mundo estava 

lá antes que ele tivesse sido concebido ou concebesse o mundo. O 

princípio da realidade é o fato da existência do mundo, 

independentemente de o bebê tê-lo criado ou não (WINNICOTT, 1996, 

p. 32). 

 

A apresentação de objetos refere-se à forma como a mãe-ambiente 

suficientemente boa, adaptando-se delicada e exatamente às necessidades do bebê, 

oferece o que ele solicita: o seio ou pequenos fragmentos do mundo, entretecendo a sua 

imaginação “de maneira que a crescente capacidade da criança para desfrutar o mundo 

seja alimentada” (WINNICOTT, 1982, p. 80). 

Winnicott usou a palavra “realização” para descrever o processo de a criança 

alcançar o sentido do real. A capacidade de se relacionar com o real, com objetos 

externos, é uma conquista no desenvolvimento do bebê, que vem ao mundo nada sabendo 

e que se estabelece como alguém que conhece o mundo a partir da mãe-ambiente 

suficientemente boa. Quando apresenta para o bebê, no momento exato, um objeto de que 

ele necessita – por exemplo, o seio e aquilo que o seio significa –, ela possibilita uma 

sintonia entre sua corporeidade e a da criança, uma sintonia de ritmos que deságua em 
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uma experiência de ilusão (SAFRA, 2005, p. 34). Isto é, do ponto de vista do bebê, ele 

criou o objeto a partir da sua necessidade, mas do ponto de vista do observador ele 

encontrou um objeto que já estava lá disponibilizado para ele. Essa ilusão é a base para o 

sentimento de esperança e confiança no mundo e nas pessoas. Essa experiência de ilusão 

ativa a criatividade potencial originária. A partir dela, o bebê está pronto para ser criativo, 

para criar o mundo.  

 

*** 

 

Na minha qualificação de mestrado perguntaram  

sobre como acontecia o oferecimento dos materiais  

no setting da Terapia Ocupacional.  

Eu respondi: o material sou eu.  

Resposta convicta, mas esquisita, que ficou remoendo na minha cabeça.  

Acompanhada de Winnicott,  

do seu pensamento sobre apresentação de objetos, 

essa resposta ganhou cabimento. 

A materialidade é investida de sentido e vitalidade no meu corpo,  

ganha organicidade na minha interioridade,  

com minha pessoalidade, minha relação singular com o material. 

Então, no encontro terapêutico 

o “material corpo” do terapeuta é oferecido  

como um cuidado de que o paciente necessita.  

 

*** 

 

2.2.4.3 Espaço potencial e a transicionalidade 

 

Beira do mar, lugar comum 

Começo do caminhar 
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Pra beira de outro lugar 

(DONATO; GIL, 1975) 

 

Até aqui, vimos a mãe suficientemente boa oferecendo uma condição ambiental 

que favorece a constituição do si mesmo corporal do seu bebê. Nesse momento do 

processo maturacional, ele se encontra na dependência absoluta, experimentando 

repetidamente o fenômeno da ilusão, isto é: “o que era querido era criado e constatado 

que existia” (WINNICOTT, 1982, p. 101), alicerçando a confiança na mãe. A sintonia 

mãe-bebê é modulada pelo ritmo do bebê e com o tempo. Da adaptação máxima às 

necessidades, a mãe gradativamente vai se ausentando, assim, habilita a criança a tolerar 

que o mundo fornece algo que é querido e que pode ser criado, mas isso não acontecerá 

no momento exato em que seu desejo surge. Essa tarefa materna, o desilusionamento, 

propicia que a criança vença a fase inicial da dependência absoluta, tendo estabelecido a 

crença no mundo e nas pessoas, e caminhe para a dependência relativa, podendo aceitar 

dois pontos de vista coexistentes – o dela e o da mãe – e passando a aceitar fragmentos 

da realidade que compartilha com os outros.  

Emerge aqui o espaço potencial: uma área intermediária entre mãe e bebê; um 

local de repouso onde, paradoxalmente, a dupla está unida e separada; uma terceira área 

de experiência da qual participam “aspectos internos do sujeito e a objetividade da 

realidade externa” (BEZERRA JR.; ORTEGA, 2007, p. 9). Devido à confiança na mãe, 

um espaço intermediário “mágico”, e por isso precário, de onde se origina o brincar. “Um 

espaço potencial que se transforma em uma infinita área de separação, que o bebê, a 

criança, o adolescente ou o adulto podem preencher criativamente com o brincar, 

transformado ao longo do tempo na fruição do patrimônio cultural” (WINNICOTT, 2019, 

p. 174). 

Então, retomando e acompanhando o processo maturacional, vemos que com as 

provisões ambientais nos momentos iniciais de adaptação máxima o bebê atinge um 

“estágio de unidade dotada de uma membrana limitadora e da noção de dentro e fora”. 

De modo que “é possível afirmar que existe para ele uma realidade interna, um mundo 

interior que pode ser rico ou pobre, que pode estar em paz ou em estado de guerra” 

WINNICOTT, 2019, p. 15). E, continuando na linha desenvolvimental do autor, o 

processo de separação mãe-bebê, assentado na experiência de segurança estabelecida pela 
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confiança na mãe, possibilita a emergência de uma terceira área de experiência que 

acontece no espaço “entre” a mãe e o bebê.  

Trata-se do espaço potencial, com o qual contribuem fenômenos da realidade 

interior e da vida exterior. Um território de experimentação intermediário de onde se 

desdobra a capacidade de criação, de brincar, de fruição cultural e onde é possível 

repousar da “infindável tarefa humana de manter as realidades interna e externa 

separadas, mesmo que interrelacionadas” (WINNICOTT, 2019, p. 16).  

Nesse espaço emerge o objeto transicional – um fragmento de realidade eleito pelo 

bebê. Materialidade que, do ponto de vista dele, ora faz parte de sua interioridade, ora 

pertence ao mundo externo; ora está sob o domínio do seu controle mágico, ora está fora. 

Esse paradoxo não deve ser questionado, pois “entende-se que as duas coisas são 

verdadeiras: o bebê a criou e o mundo a forneceu” (WINNICOTT, 2002, p. 211). O objeto 

transicional, assim como a mãe, gradativamente é reconhecido como algo existente fora 

do seu controle. Então a transicionalidade refere-se ao uso que a criança faz de alguma 

coisa do mundo “que a ajudará na transição da concretude do colo para a aquisição do 

mundo simbólico” (PESSANHA, 2018, p. 57), que garante uma mãe dentro dele. Diante 

do uso de um objeto transicional por parte de uma criança vemos a primeira criação de 

um símbolo, o brincar e o início do povoamento do mundo interior com a vida imaginativa 

que se estenderá da brincadeira até a experiência cultural. 

Os paninhos, ursinhos, histórias para ninar que acompanham a criança de um lado 

para o outro ou na passagem da vida acordada para a vida dormindo são os objetos 

primeiros que fazem a ponte entre o subjetivo e o objetivo, ou entre o passado, o presente 

e o futuro, e que se desdobrarão pela vida afora do ser humano na criatividade, no brincar 

e no campo cultural. Alcançar a transicionalidade é poder descansar da tensão de 

relacionar a realidade interna com a externa, é poder brincar. 

 

*** 

 

Novamente, a lembrança do grupo emerge para colocar os conceitos em operação… 

afirmá-los, criar visualidades sobre eles… Apresentar sua funcionalidade. 

Em um encontro terapêutico, estávamos construindo um quadro,  

o espaço potencial e a capacidade de brincar se estabeleceram  
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em sua concretude e possibilidades de criação. 

Segue um breve relato: 

Ao construir a imagem do quadro de mosaico de papel  

com o título: “Um lugar para brincar”, 

o grupo se pôs a brincar!  

Um quis brincar com os macacos,  

outra, vestir calças compridas, e  

sua amiga quis um vestido e ir pescar.  

Alguns foram voltando para casa,  

ela de saia e blusa e fita no cabelo  

e ele de short marrom e blusa estampada.  

Outra, ainda, quis ficar olhando o rio.  

Um participante,  

ao ver seu menino de short vermelho e blusa estampada 

realmente se reconheceu, em êxtase dizia: esse sou eu mesmo! 

Se viu menino outra vez na figura do quadro.  

E o grupo se surpreendeu! 

Foi contagiante a ebulição, a vitalidade e alegria que o atravessou. 

 

*** 

 

2.2.4.4 O brincar e o Jogo da Espátula 

 

É no brincar, e talvez apenas no brincar,  

que a criança ou o adulto tem liberdade para ser criativo. 

(WINNICOTT, 2019, p. 91) 

 

Para Winnicott (2019), o brincar tem valor em si mesmo, é um fenômeno natural, 

universal, de variedade infinita e próprio da condição de saúde. A respeito de sua ideia 

sobre brincadeira, explicou: 
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Torno concreta minha ideia sobre a brincadeira ao afirmar que o brincar 

tem um espaço e um tempo. Não é dentro, em nenhum sentido do termo 

(que, infelizmente, possui muitos usos no debate psicanalítico). Nem é 

fora. Ou seja, não faz parte do mundo repudiado, o não eu, que o 

indivíduo decidiu reconhecer como verdadeiramente externo (a 

despeito das dificuldades e mesmo do sofrimento) e que está fora do 

controle mágico. Para controlar o que está fora, é preciso fazer coisas, 

não apenas pensar ou desejar, e fazer coisas toma tempo. Brincar é fazer 

(WINNICOTT, 2019, p. 73-74). 

 

Então, para ele, o brincar é fazer; é gesto, é da ordem da vida, diz respeito a uma 

maneira de viver. A que maneira de viver o autor se refere? Ao viver criativamente, que 

parte do sentimento de existir “como posição básica a partir da qual [o ser humano] pode 

operar” (WINNICOTT, 1996, p. 31). Essa posição básica tem suas raízes na experiência 

do bebê como criador do mundo – quando ele encontrou/criou o que já estava lá 

disponível para ele. Esse gesto fundante inicia um estilo de ser e permite que o indivíduo 

faça seu percurso a partir de sua singularidade, colocando sob domínio do eu as passagens 

da vida (SAFRA, 2001). O viver criativo ocorre na convivência com o outro e implica se 

colocar de corpo e alma na brincadeira, implica estar criativamente dentro do jogo da 

vida, dando a ela e ao mundo um sentido próprio.  

No âmbito da clínica, essa posição, que afirma o valor do brincar na própria ação, 

evita associá-lo prioritariamente como meio de acesso e comunicação da vida emocional. 

Por isso, diante de uma incapacidade de brincar, Winnicott propõe aos terapeutas que 

tragam seus pacientes – bebês, crianças, adolescentes, adultos ou idosos – para um estado 

em que é possível brincar. Pois, quando uma pessoa brinca, ela faz a si mesma. Portanto, 

brincar faz parte da saúde.  

Winnicott propôs o brincar como modo de vida e como abordagem clínica. 

Segundo sua visão, no âmbito clínico, a tarefa do terapeuta é criar um espaço onde o 

paciente possa se desenvolver e onde ambos possam brincar juntos e fazer uma 

experiência compartilhada. Em seu texto “Por que as crianças brincam”, assinala algumas 

qualidades do brincar: é uma experiência que estabelece ponte entre o mundo interno e 

externo através do espaço transicional; liga a vivência das ideias com o funcionamento 

físico; cria um ambiente tolerante às expressões de ódio e agressividade; possibilita a 

modulação da angústia e da ansiedade; mostra a sequência do processo de 
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desenvolvimento e do sentimento de ser; serve como indicadora de saúde através 

instauração da experiência de prazer, do humor e da esperança (WINNICOTT, 1982).  

 

*** 

 

Escrever sobre o brincar me levou para longe… 

Quando estudante, fui monitora da disciplina “Atividades e Recursos Terapêuticos”  

em um local chamado Oficina de Brinquedos. 

Lá, eu e alguns voluntários 

criávamos brinquedos a partir de diferentes materiais e de sucatas industriais,  

pesquisávamos os brinquedos e as brincadeiras infantis a partir das nossas recordações 

e criávamos, desse modo,  

um repertório de brincadeiras e materiais para brincar.  

Alimentados por nossas lembranças,  

recuperávamos junto aos cuidadores das crianças as suas memórias  

do brincar, brincando;  

estabelecíamos junto às crianças a possibilidade  

de brincar, brincando;  

e buscávamos junto às entidades a criação de ambientes saudáveis,  

isto é, ambientes que possibilitassem o brincar. 

 

*** 

 

Winnicott também assinalou a participação do brincar nos processos constitutivos 

do ser humano. Quando feito junto com o outro, o brincar constitui a si mesmo e ao outro, 

dá um sentido e uma forma ao outro; propicia certo espaço/tempo em que pode se 

estabelecer as relações e o desenvolvimento de contato social, as relações de amizade e 

da rede social de apoio. E o autor vai mais longe: o brincar constitui a si, ao outro e a um 

espaço delimitado, um lugar para viver que se expande do lar a todo o mundo cultural 

(FULGÊNCIO, 2016). Então, o brincar é ação, deve-se experimentá-lo de corpo e alma 

para efetivamente assumir todo o seu valor experiencial.  
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*** 

 

Quando o brincar se estabelecia, 

percebíamos a vitalização dos espaços institucionais,  

dos cuidadores e das crianças;  

percebíamos a alegria, o prazer do brincar. Testemunhávamos a facilitação dos 

relacionamentos grupais e o acesso a um espaço de descanso,  

onde o real ficava suspenso por um tempo e  

a alegria, a fruição da vida, podia acontecer.  

Hoje penso que nessa abordagem, 

o terapeuta ocupacional tinha como objetivo: 

criar um enriquecimento da ambiência,  

desenvolver um repertório do brincar e  

identificar e minimizar com as brincadeiras  

danos no desenvolvimento das crianças,  

considerando que a própria capacidade de brincar  

põe em marcha o processo maturacional. 

 

*** 

 

Ainda no âmbito clínico, Winnicott desenvolveu o Jogo da Espátula – uma 

ferramenta diagnóstica para observação de bebês entre cinco e treze meses de vida – e o 

Jogo do Rabisco – ferramenta diagnóstica e terapêutica.  

Em 1941, Winnicott publicou o artigo “Observação de bebês numa situação 

padronizada”, em que descreveu o Jogo da Espátula, que utilizou durante vinte anos. Vale 

ressaltar alguns aspectos estéticos dessa situação – a ampla sala de atendimento onde 

aguardava, posicionado de modo que pudesse observar a maneira de a dupla mãe-bebê se 

aproximar. Disposta em cima da mesa, encontrava-se a tigela metálica cheia de espátulas 

esterilizadas, ao alcance da mão da criança. Esses abaixadores de língua eram 

considerados por ele como objetos sedutores. Usados pelos pediatras na década de 1930, 
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eram metálicos, brilhantes, com formatos e usos variados de acordo com a idade da 

criança (WINNICOTT, 2000, p. 104). Acredito que o próprio Winnicott se encantava 

com o brilho das espátulas.  

A situação que estabelecia era a seguinte: solicitava que a mãe se sentasse de 

frente para ele com o ângulo da mesa disposto entre os dois. De modo informal, colocava 

um depressor de língua (ou a tigela com vários) no canto da mesa e solicitava à mãe que 

posicionasse a criança de modo que ela alcançasse a espátula com a mão se assim o 

quisesse. Orientava às mães que, por um período, tanto ele como elas não interfeririam 

na situação. Conta que, de um modo geral, elas acatavam (WINNICOTT, 2000). 

Isso posto, iniciava-se a observação do modo como a criança se relacionava com 

a espátula. Ele nomeou uma sequência de eventos que estão associados à condição de 

saúde, presentes em qualquer experiência que o ser humano tem na vida: 

1) Período de Hesitação: quando o bebê titubeia para pegar a espátula, vive um 

dilema, estende sua mão em direção a ela, mas se desinteressa. Seu comportamento é de 

expectativa e quietude. Gradativamente, ele fica corajoso, acolhe seu desejo pela espátula 

e logo a situação muda. A espátula não foi imposta ao bebê, foi oferecida a ele em um 

ambiente de sustentação que o permitiu criar e dar uma direção ao seu gesto.  

2) Período de Apropriação: a criança pega a espátula e põe na boca. Brinca, 

desfruta de sua nova aquisição, bate na mesa e na tigela de metal, fazendo barulho. 

Oferece a espátula para ele e para a mãe, sente autoconfiança, seu corpo se movimenta 

livremente, sente um controle da situação. Usa sua imaginação para brincar. 

3) Período de Desinvestimento: agora o bebê deixa cair a espátula. Se lhe é 

devolvida, ele brinca e logo a joga no chão com a intenção de fazê-la cair novamente, 

livra-se da espátula de forma agressiva, a repudia. O terceiro período termina quando o 

bebê pede para sair do colo e ir brincar com a espátula no chão. 

Podemos dizer que esse jogo é fundamental no pensamento teórico de Winnicott. 

Nele vemos a importância do ambiente, a presença do holding, handling e apresentação 

de objetos; também notamos o brincar espontâneo, o fenômeno transicional e o 

nascimento do gesto criativo. Para ele, o Jogo da Espátula produz uma experiência total 

(começo, meio e fim), que possui um valor terapêutico, pois o efeito cumulativo de 

experiências gratificantes em um ambiente bom é a construção da confiança nas pessoas 

do mundo externo e um sentimento geral de segurança (WINNICOTT, 2000, p. 128).  
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Outra dimensão é a experiência da passagem do tempo. No Jogo da Espátula, 

Winnicott respeitava a passagem pessoal do bebê pelos três estágios da experiência, 

acolhendo seu ritmo pessoal. Sustentava a duração que ele necessitasse, experiência que 

favorece conceber o tempo em passagem (SAFRA, 1999, p. 68). Essa dimensão temporal 

do Jogo da Espátula desdobra-se no acontecer dos encontros terapêuticos até a 

temporalidade da existência humana, as passagens da vida: o nascer, o viver e o morrer. 

Winnicott observa que interferências em cada um desses períodos produz 

sofrimento. Na hesitação, implica uma invasão; na apropriação, um impedimento na 

realização; e no desinvestimento nos leva à perda da capacidade de destruir para originar 

algo novo. Essas experiências totais são importantes para o bebê e em qualquer momento 

ao longo da vida. 

 

2.2.4.5 A experiência cultural em Winnicott 

 

Na praia dos mundos sem fim as crianças se reúnem, 

A tempestade ronda pelos céus sem caminhos, 

Os navios naufragam num mar sem rotas, 

A morte está à solta e as crianças brincam. 

Na praia dos mundos do mar sem fim, 

As crianças se reúnem para a grande festa. 

(TAGORE, 1991, p. 60) 

 

Winnicott preocupou-se em encontrar e dar um lugar para a experiência cultural 

na existência humana. No início do seu texto “A localização da experiência cultural”, de 

1967, conta sua história com essa poesia de Tagore, como ela primeiramente o marcou 

pelo estranhamento, depois encontrou nela uma interpretação e mais adiante “permaneceu 

em estado de desconhecimento” (WINNICOTT, 2019, p. 153). A partir da sua 

experiência, mostra que se relacionar com obras culturais em estado de desconhecimento 

possibilitou o encontro com algo da tradição da cultura humana. Da sua inquietação e do 

silêncio, cristalizou sua formulação dos fenômenos transicionais, afirmando “que a 
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brincadeira não é uma questão da realidade psíquica interna nem de realidade material 

externa”. E formulou a questão: “Se a brincadeira não está nem dentro nem fora, onde ela 

está?” (WINNICOTT, 2019, p. 156). 

Respondeu à sua questão localizando a brincadeira no espaço potencial – área 

intermediária mágica, um espaço/tempo de vida existente, inicialmente, entre o bebê e 

sua mãe, e que se estenderá entre o indivíduo e o ambiente. Pode-se dizer que nesse espaço 

“a continuidade dá lugar à contiguidade” (WINNICOTT, 2019, p. 163). Espaço que é 

preenchido pela imaginação criativa do bebê através do brincar e, ao longo do tempo, por 

todos os objetos e toda a forma de cultura acumulada. Espaço que não depende nem se 

localiza na realidade psíquica interna – pois não se trata de um sonho – ou na realidade 

externa compartilhada – pois se trata do sonhar acordado, que faz parte do mundo 

imaginativo da criança e da concentração do adulto. É nessa terceira vida, onde ambas as 

realidades se encontram e se separam, que se localiza a área da experiência cultural. 

 

*** 

 

Espaço que experimento encantada e por isso é mágico,  

quando escuto Chico, Caetano, Gil.  

Quando contemplei As Ninfeias de Monet,  

Guerra e Paz de Portinari, o período azul de Picasso, 

os desenhos de Saul Steinberg e tantos outros… 

Quando me detenho frente ao fogão  

e hipnotizada me deixo levar  

pelos cheiros, sabores cores e sons.  

Quando me encontro diante de uma árvore em flor,  

diante de uma obra de arte, 

diante de tintas, fios, tecidos, barro, pedras etc. 

e me deixo encantar, nascer dentro de mim gesto,  

um fazer que produz alegria. 

 

*** 
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“A experiência cultural começa com um jogo e conduz ao domínio da herança 

comum da humanidade, incluindo as artes, os mitos da história, a lenta marcha do 

pensamento filosófico, e os mistérios da matemática, da administração de grupos e da 

religião” (WINNICOTT, 1996, p. 28). Desse modo, a capacidade de se ter experiência 

cultural relaciona-se com o viver, com a criatividade e, portanto, com a saúde. 

Winnicott considera que nesse espaço, onde o “brincar da criança e o brincar de 

outra pessoa se sobrepõem, surge a oportunidade de introduzir enriquecimentos” 

(WINNICOTT, 2019, p. 87). Para ele, um professor visa o enriquecimento e um terapeuta 

se preocupa com o processo de desenvolvimento pessoal. A base do trabalho terapêutico 

é o brincar do paciente, experiência criativa que ocupa tempo e espaço, dá a ele a 

possibilidade de alcançar o campo cultural e fruir os objetos da cultura.  

 

2.2.5 Então… Por que Winnicott? 

 

As coisas estão no mundo só que eu preciso aprender. 

(VIOLA, 1968) 

 

Porque Winnicott é um autor que: 

Nos fala a partir de uma investigação assentada em sua experiência clínica, sem 

isolamentos especialistas ou afirmações dogmáticas. Seus textos convidam o leitor a criar 

um campo clínico junto com ele, e não a se submeter a técnicas autoritárias repetíveis 

apenas por aqueles que sabem; 

Compreende o ser humano em sua complexidade, olhando-o através do processo 

maturacional e considerando-o ser em contínuo devir; 

Concebe o indivíduo saudável vinculado ao seu momento de maturação, que 

mostra as muitas maneiras de ser no mundo, do nascimento até a morte; 

Inclui na concepção de saúde a presença da criatividade como parte da experiência 

de vida e a inter-relação de dependência ser humano-ambiente; 
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Relacionou o ambiente, com seus objetos culturais, com lugar de produção de 

saúde e de constituição do ser. Sendo assim meio para invenção de estratégias de 

intervenção para produção de saúde; 

Desenvolveu uma prática clínica assentada em uma ética do cuidado. O que 

pressupõe a presença implicada do terapeuta fazendo coisas a partir do que o paciente 

necessita, com objetivo de produzir a construção de sentidos; 

Possibilita trânsitos pelos campos da arte e da terapia ocupacional, o que constitui 

um lugar para reflexão sobre um fazer clínico que pode acontecer na fronteira – espaço 

instável que responde às questões do sofrimento com o fazer clínico menos como método 

e mais como processos de produção de modos de fazeres clínicos – e favorece a entrada 

da produção no mundo cultural.  

 

2.3 EXPERIMENTANDO A ARTE  

 

Ou ainda: afinal, como nos aproximar da arte?  

Quais os sentidos da arte? 

 

Definir arte é tarefa para intensas e imensas discussões. Sabemos que não é 

possível fixá-la em uma única concepção, pois não há para ela uma fonte única doadora 

de verdade. Como um organismo vivo sensível ligado a objetos singulares, a arte compõe 

uma experiência poética e tem seu DNA, sua tradição, e se afeta, se expande, se 

transforma com os ruídos, com as condições históricas e sociais em que ela existe.  

Existe… a que se será que se destina? Quais os sentidos da arte? 

Depois da visita à 34ª Bienal de São Paulo, ficou impossível conceber a arte a 

partir de um único eixo histórico em evolução linear. Impôs-se uma necessidade de pensá-

la através de ecos, ressonâncias, paralelismos; de acessá-la através de um emaranhado de 

conexões que, após serem ativadas, interagem entre si e acionam atualizações de sentidos 

atribuídos à arte ao longo do tempo e em diferentes espaços do mundo. Sem a pretensa 

universalidade, a tarefa tornou-se mais difícil, pois acolhe desdobramentos passados e 



106 
 

futuros, pensamento histórico incerto, com nuances e complexo; projeto ambicioso que 

faz mais sentido para um historiador da arte do que para uma terapeuta ocupacional.  

Porém, assumindo o desafio, busco uma compreensão sensível que se desdobra 

em pensamentos, associações e conexões constituídos nessa afetação com as obras da 

bienal. A produção contemporânea embaralha arte e vida, adentra o cotidiano e os artistas 

o incorporam e comentam em suas grandezas e pequenezas, em seus potenciais de 

estranhamento e em suas banalidades; tudo provoca e pode ser tema para o artista 

contemporâneo (CANTON, 2010, p. 97). 

Novamente inspirada pelo medianeiro Walter Benjamin, recorro às narrativas para 

relatar a experiência na 34ª Bienal de São Paulo. Toda narrativa tem inerência a um fundo 

comum, nesse caso a história da arte ocidental e a bienal. A esse fundo comum 

sobreponho minhas percepções, estabeleço relações e faço associações a partir da minha 

pessoalidade, memórias e intuição. Narrar é a possibilidade de contar uma experiência, é 

se apropriar das experiências que nos visitam (SAFRA, 2006). Para Benjamin (1987), 

narrar tece uma rede que articula uma história com a outra, constrói uma obra aberta, 

inacabada, constitui um relato que suscita outros textos, leituras e interpretações. 

Durante muito tempo, a arte foi uma contadora de histórias mitológicas ou 

sagradas. Ao ver, na 34ª Bienal de São Paulo, os desenhos de Abel Rodríguez, para meu 

espanto estabeleci conexão com os ícones russos – que conheci através do professor 

Gilberto Safra, em suas aulas e nas suas publicações. A associação intrigante me levou a 

buscar suas motivações e possibilitou-me algumas aproximações. Sem a intensão de 

acertar ou errar, arrisco-me e compartilho. 

Os desenhos de Abel e os ícones russos trazem narrativas para além do tempo, 

acontecem como presentificação de um conhecimento e de uma cosmovisão. Têm uma 

dimensão representativa – pois são uma lembrança de um mundo e propiciam uma 

experiência ao apresentá-lo; elementos do viver humano que expressam experiências 

existenciais que preservam e transmitem a cultura humana (SAFRA, 1998).  

No texto da exposição, a respeito da obra de Abel Rodríguez, encontramos:  

 

Abel Rodríguez (1944, Cahuinarí, Colômbia), ou don Abel, como é 

conhecido, é um sabedor Nonuya, nascido na Amazônia colombiana e 

treinado desde a infância para ser um “nomeador de plantas”, isto é, um 

depositário do conhecimento da comunidade sobre as diversas espécies 
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botânicas da floresta, seus usos práticos e sua importância ritual (34ª 

BIENAL DE SÃO PAULO, 2021b). 

 

Abel faz seus desenhos de memória e de conhecimentos oriundos da tradição oral: 

“são as visões de quem vê o potencial das plantas como alimento, material para habitação 

e vestuário e para uso em ritos sagrados” (ROCA, 2017). Sua obra “Árvore da Vida e da 

Abundância”, de 2012, conta a história da criação da floresta e da origem do mundo. 

Conforme declaração registrada no site da Documenta 14, de 2017, o artista conta que o 

que faz não é arte contemporânea, pois sua obra é um nós, e essa concepção de arte 

ocidental europeia não faz parte de seu mundo. Abel, como artista emancipado dessas 

concepções, disse: “Nós realmente não temos esse conceito, mas o mais próximo que 

posso pensar é iimitya, que em Muinane significa “palavra de poder” – todos os caminhos 

levam ao mesmo conhecimento, que é o início de todos os caminhos” (RODRÍGUEZ 

apud ROCA, 2017). 

Na tradição russa, os ícones são escrituras sagradas – uma janela para o mais além 

que, “fundamentalmente, presentifica o transcendente” (SAFRA, 2006, p. 53). Fazem 

parte do cotidiano e da cultura daquele país, suas imagens atravessam o tempo e têm um 

registro representativo que faz elo com o invisível, com o transcendente. Sua linguagem 

plástica tem como função apresentar um mundo e possibilitar uma experiência, um saber 

não-intelectual (SAFRA, 2006, p. 43). Ainda segundo esse autor (SAFRA, 2021b) é 

característico da escrita do ícone não se utilizar da perspectiva de ponto cêntrico – usa-se 

uma composição em círculo, forma que convida o espectador a compartilhar a dimensão 

humana presentificada nele. Assim me senti diante da obra de Abel: convidada a 

participar de sua cosmovisão. 

Voltando à questão da arte: a que será que se destina? Nesse arco que 

atravessamos navegando pelo conhecimento e cosmologia que compõem o universo 

daquelas culturas, a arte estabelece linguagem e se constitui em diferentes experiências 

simbólicas. A dimensão representativa se refere a objetos/acontecimentos ausentes, 

preserva memórias, as lembranças de um mundo; a apresentativa está dirigida à 

sensibilidade, é uma experiência estética que acontece na corporeidade, não é passível de 

decodificação – um mundo é instaurado nesse encontro estético. Na filosofia e teologia 

grega e russa, a terceira dimensão simbólica – a icônica – refere-se ao sagrado, ela tanto 

é representação como apresentação, tanto é lembrança como possibilita experiências, é a 
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presentificação da dimensão transcendente que sempre escapa das explicações de um 

indivíduo e permite experiências para além do tempo (SAFRA, 2006).  

A arte e o artista, ela com suas dimensões simbólicas e ele criando as obras – 

objetos de arte que contemplamos e muitas vezes adoramos. Dentro dessa ideia 

tradicional, o ícone é conectado ao sagrado, à dimensão transcendente da condição 

humana, é uma imagem enigma, o que faz um contraste radical com a iconização 

cotidiana da linguagem no mundo contemporâneo.  

A obra de Abel Rodriguez me inqueriu, me destinou em direção ao mais além. 

Será que alcançamos a dimensão icônica na clínica terapêutica ocupacional 

hibridizada com a arte?  

 

*** 

 

Rasgar papéis coloridos e colar compondo uma história comum,  

encontrar nesse gesto a metáfora da própria vida e construir imagens 

que tanto apresentam mundos como possibilitam experiências. 

Refazer inúmeras vezes o desenho da freira chorando,  

até chorar de verdade, 

e rever a freira chorando ao longo dos anos do seu processo terapêutico. 

Se ver e se encontrar menino na imagem do quadro, 

momento surpresa e sagrado na clínica, 

quando a imagem aparece, surpreende, 

revela, revitaliza, ressignifica e 

passa a visitar o encontro clínico ao longo do tempo  

como ícone de uma experiência. 

 

*** 

 

Na história da arte ocidental, os temas religiosos ampliaram-se e desdobraram-se 

para o registro de acontecimentos, espelhamento de fragmentos do mundo real, trazendo 
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junto a tradição e conhecimentos técnicos desenvolvidos até então (GOMBRICH, 2013). 

Nesse período, as pessoas nasciam e morriam de um determinado jeito, em um 

determinado lugar, e a experiência da passagem do tempo era outra. Como em um 

espelho, a arte ocidental oficial passou a mostrar aquilo que o espectador via, passou a 

representar com precisão técnica as cenas do mundo com esquemas preconcebidos de 

desenho, geometria e uso da cor. Mas a arte, mesmo sendo especular, refletia o que não 

se via; ao pintar um modelo, segundo sua natureza, o artista desvelava para o outro um 

rosto, um corpo, um estado de espírito (DANTO, 2007). Então, as obras de arte eram 

representações de tudo no mundo que se estendia à visão, uma representação do real. 

Criadas como narrativas para responderem a ocasiões e finalidades específicas, estavam 

destinadas a mostrar retratos, paisagens, cenas épicas e textos bíblicos. A arte estava 

domesticada por esquemas, por técnicas; não transparecia, por exemplo, a força 

energética da natureza (LAPOUJADE, 2019). O critério para o artístico residia na beleza 

– harmonia, simetria, unicidade –, perfeição absoluta assentada na destreza do artista para 

articular a forma: o modo como era fabricado e o significado: para que era fabricado 

(PAZ, 2006). Nessa condição histórica e social da época clássica, o artístico estava fixado 

na estética retiniana, no bem fazer e nas histórias narradas. O artista, distanciado e 

observador de seus objetos, tinha como fundamento a representação, e o sentido da arte 

oficial era “contribuir para a beleza e a graça da vida” (GOMBRICH, 2013, p. 199). 

Para Lapoujade (2019), representar é uma operação, um dispositivo ótico 

destinado a mostrar coisas precisas, uma encenação. A representação se ordena a partir 

do corpo humano, a perspectiva se faz a partir do ponto de vista do corpo do artista. A 

cena representada, como uma janela aberta para o mundo externo compartilhado, traz em 

si uma narrativa, o artista coloca o seu ponto de vista para o espectador, posiciona-o de 

tal modo que provoca, seja uma reciprocidade em relação à cena, seja uma percepção do 

que aconteceu antes e do que vem depois, resultando em ações e reações. Toda 

representação, apesar de exterior ao sujeito, o afeta, pois, seja quem faz ou quem vê tem 

um corpo provocado que sente vibrações e comunica.  

Novamente, o arco temporal e suas provocações. Na 34ª Bienal de São Paulo, 

diante da instalação “O paradoxo santo”, de Regina Silveira, estabeleci uma conexão 

direta com a pintura “Independência ou morte”, de Pedro Américo. Não passei por 

Brecheret, fato de que só tomei consciência a posteriori.  
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A pintura de Pedro Américo e o Monumento a Duque de Caxias, de Brecheret, 

cujo estilo pertence à tradição clássica, têm grandes dimensões, representam cenas épicas, 

suas linhas e formas são acadêmicas, respondem à perfeição absoluta, são obras-primas 

dentro dos critérios clássicos. Ambos imortalizaram cenas, criaram mitos e constituíram 

o imaginário e símbolos da identidade nacional – um deles é “o herói a cavalo com a 

espada erguida” – que explicitam o objetivo das autoridades da época de promover a 

legitimação da própria instituição, seja a glória da independência ou a militar (RIBEIRO, 

2006, p. 168). 

A obra de Regina Silveira – “O paradoxo santo” – encontra-se dentro do 

enunciado31 “A ronda da morte”, de Hélio Oiticica, um “parangolé-área” descrito em 

1979, em carta do artista para a Martine Barrat. Esse parangolé seria realizado pela 

primeira vez na Bienal de 2020, mas a COVID-19 impediu. No site da exposição, a 

respeito desse enunciado, encontramos: 

 

A ronda da morte, assim como a impossibilidade de realizá-la, segue 

sintetizando a perversidade da simulação de normalidade enquanto 

transcorrem genocídios e apontando para o modo como fluxos e 

dinâmicas históricas não se encerram dentro das periodizações que se 

encontram nos livros (34ª BIENAL DE SÃO PAULO, 2021a).  

 

A pintura de Pedro Américo foi referência para Brecheret, cuja obra, por sua vez, 

desdobrou-se na paródia “O paradoxo santo”, de Regina Silveira. Nesta, a temática e a 

dimensão monumental da sombra atualizam a questão da glorificação presente no gênero 

“estátua equestre” da tradição clássica e, paradoxalmente, sugerem ao espectador a 

ameaça dessas instituições no poder; o pequeno São Tiago, ironicamente, redimensiona 

e questiona a legitimidade dessas instituições. A obra atualiza-se diante do momento 

histórico e social que vivemos, questiona e subverte a consagração do “herói a cavalo 

com a espada erguida”. 

 
 

31 A 34ª Bienal de São Paulo propôs alguns objetos e suas histórias como enunciados, ou seja, elementos 

de conteúdo poético e histórico dispostos no espaço expositivo com o objetivo de fazer reverberarem 

questões que as obras ao redor suscitam, provocando ressonâncias e amplificando as impressões do 

espectador. 
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Através do arco temporal, acessamos a arte em sua existência desdobrável – olhar 

para o passado, voltar para o presente e instaurar atualizações e conexões. Se na arte 

clássica o artista estava incumbido de registrar para a posteridade, na arte contemporânea 

ele está em negociação constante entre arte e vida, e nesse campo de forças utiliza “não 

apenas tinta, metal e pedra, mas também ar, luz, som, palavras, pessoas, comidas e muitas 

outras coisas (ARCHER, 2012, p. IX). “O paradoxo santo” é uma interferência no 

“Monumento a Caxias” de Victor Brecheret, estabelece uma relação entre arte e política 

e inscreve-se no campo de forças entre arte e vida. 

Então, já nos aproximamos da arte como janela para olhar e encontrar o mistério, 

o mais além, e da representação como janela para olhar e imitar o mundo externo 

compartilhado.  

Na artesania da arte e na clínica terapêutica ocupacional hibridizada com a arte, 

as técnicas do fazer artístico, constituídas ao longo dos séculos, libertam ou aprisionam? 

Desde a arte moderna vemos a apropriação singular e criativa desses fazeres, que 

possibilitou desdobramentos tanto no uso de novos materiais como novas maneiras de 

fazer. Mas a herança e a tradição permanecem como ponto de partida, esteio para criação. 

Até a tradição clássica, o critério para o artístico era avaliado pelo talento manual 

apresentado na obra e validado pelo primor na execução das técnicas. Esse critério era 

tão contundente que a pergunta formulada por Favaretto (1999) – “Então, isto também é 

arte?” – não faria qualquer sentido. Na elaboração desta dissertação, até aqui, outras 

questões também se colocaram: como o campo da arte se transformou? Como ele saiu da 

representação? Que forças brotaram no seu interior e levaram a arte a ultrapassar suas 

fronteiras? Quais demandas o tensionou?  

Segundo Lapoujade (2019), para enfrentarmos essas questões precisamos de 

Cézanne. Atado às sensações diante da natureza – à força vibratória que o afetava –, esse 

artista buscou em suas obras a harmonização entre o espaço da representação de um lado 

e as vibrações e afecções de outro, entre o que se vê e o que se pinta. Para ele, não se 

tratava de uma relação de semelhança, mas de uma experiência pessoal e subjetiva. Elegia 

seus motifs a partir de uma experiência estética sublime e, assim, estabelecia um lugar 

onde se posicionava para algo acontecer, para a força da criação e a feitura da obra se 

iniciarem. Como explicou em carta para Émile Bernard, em 23 de outubro de 1905:  
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Posso mais uma vez descrever para você […] a obstinação com que 

busco a realização daquela parte da natureza que, entrando na nossa 

linha de visão, nos dá o quadro. Ora, a tese a ser desenvolvida é que – 

seja qual for a sensibilidade ou força diante da natureza – temos de 

transmitir a imagem do que vemos, esquecendo tudo o que tenha 

existido antes de nós. Acredito que isso permite ao artista expressar toda 

a sua personalidade, grande ou pequena (CÉZANNE, 1992, p. 257). 

 

 Isolado do sistema da arte de seu tempo, também em carta para Émile Bernard, 

em 15 de abril de 1904, ironicamente, descreveu a representação pictórica de uma cena 

da natureza segundo a tradição clássica – “espetáculo que o Pater Omnipotens Aeterne 

Deus expõe diante dos nossos olhos” – e depois continuou descrevendo seu olhar singular 

e sensível para a natureza:  

 

Ora, para nós, seres humanos, a natureza é mais em profundidade do 

que em superfície, donde a necessidade de introduzir nas nossas 

vibrações de luz, representadas pelos vermelhos e amarelos, uma 

quantidade suficiente de azulado, para fazer sentir o ar” (CÉZANNE, 

1992, p. 244). 

 

Incompreendido, excluído do sistema da arte instituído, experimentava convicto 

(mas não sem sofrimento) uma posição instável e sustentava sua maneira discrepante de 

pintar; buscava legitimar uma arte que com o tempo e a reflexão restituiria ao olho “as 

sensações colorantes” (CÉZANNE, 1992, p. 251). Compartilhando suas questões, 

embates e solidão para legitimar as forças vibratórias apreendidas pelo “receptáculo das 

sensações”, escreveu para Bernard em outra carta, de 21 de setembro de 1906: 

 

Desculpe-me por voltar sempre ao mesmo ponto; mas acredito no 

desenvolvimento lógico do que vemos e sentimos através do estudo a 

partir da natureza, sob pena de ter de preocupar-me depois com os 

procedimentos; os procedimentos, para nós, não passam de simples 

meios de levar o público a sentir o que nós mesmos sentimos e de 

sermos aceitos. É o que devem ter feito os grandes que admiramos 

(CÉZANNE, 1992, p. 267).  
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O que Cézanne está chamando de profundidade? O que seria esse estilo de 

pintura? A respeito dessas cartas, encontramos em Gasquet (2016, p. 70) que a superfície 

pode ser modificada, embelezada, “mas não podemos tocar na profundidade sem tocar na 

verdade”. Ao apreender que, o que emerge da profundidade é uma força vibratória 

singular que o afeta na interioridade de seu corpo, Cézanne trouxe para a tela sua 

subjetividade, seu mundo interior, sua percepção singular – mostrou que sua verdade 

diante de seus motifs não era preconcebida, era construída na experimentação 

(LAPOUJADE, 2019). Distante da representação, sua verdade deslocava e provocava o 

espectador, como escreveu Gasquet – ele publicou objetivamente em suas telas sua 

consciência subjetiva e singular das paisagens (GASQUET, 2016, p. 62).  

Não só Cézanne era incompreendido. Nessa mesma linhagem encontramos 

Gauguin e Van Gogh, artistas singulares que se desarmonizaram com as práticas e fazeres 

do seu tempo e anunciaram uma novidade. Cézanne realizou um estudo profundo sobre a 

construção das formas; Van Gogh, do desejo de expressar a intensidade com que sentia a 

vida; e Gauguin, insatisfeito e desconfiado com a técnica pura do centro artístico europeu, 

distanciou-se dele e depois retornou com elementos mais simples, diretos e primitivos, 

que encontrou entre povos das Ilhas dos Mares do Sul.  

Esses artistas viveram no século XIX, na Europa ocidental, quando a fotografia 

nasceu e assumiu a tarefa de retratação da realidade, quando discursos menos regrados 

começavam a acontecer na arte, como por exemplo: o psicológico e a teoria das cores 

(KOSSOVITCH, 2013). Eles trabalharam intensa e predestinadamente por sua pesquisa 

pictórica, renegaram o ilusionismo da representação, buscaram a essência da pintura, 

iniciaram um plano reflexivo sobre as formas e os meios e abriram a janela da arte para a 

expressão do mundo interno, subjetivo e sensível – estabelecendo um trânsito entre 

realidade externa e interna ao apresentarem a complexidade de sua experiência estética 

diante da natureza sem negarem a tradição. Osorio (2020) escreveu sobre a experiência 

estética: 

 

Uma forma do aparecer das coisas que nos tira do modo pelo qual 

sabemos vê-las. Produzem formas de sentir e de pensar heterogêneas. 

Nos arrancam do que já sabemos para nos levar para um outro lugar do 

saber, onde ao mesmo tempo sabemos que o que vemos é 

autossuficiente, impactante, mas também não sabemos nomear o que 

estamos vendo.  
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Então, já nos aproximamos da arte como janela para o mais além e para o mundo 

externo real. Será que podemos dizer que esses artistas singulares colocaram a arte na 

soleira da janela? Esse espaço “entre”, onde acontece o embate do mundo interno com o 

externo. Estamos na passagem da arte como imitação do real para o início da arte como 

gesto de criação. 

Quais os desafios que ela apresenta para clínica terapêutica ocupacional 

hibridizada com a arte quando se coloca na soleira, no espaço de embate entre o mundo 

de dentro e o mundo de fora? Nessa posição, a arte convoca a clínica para a criação, para 

a construção de mundos singulares e ao mesmo tempo participativos. Convoca o terapeuta 

a sair da modelização dos corpos e ir em busca do sensível, do perceptivo, o que significa 

assumir uma posição ética, estética e política. 

“O complexo atlântico – cordas”, de Arjan Martins, diante dos “Retratos de 

Frederick Douglass”, de Frederick Augustus Washington Bailey, ambos dispostos na 

coluna central das rampas sinuosas do Pavilhão Ciccillo Matarazzo, na 34ª Bienal de São 

Paulo, formam uma composição que captura o espectador: o leva para trás no tempo e o 

traz de volta para hoje. Em mim, conformou um encontro estético que provocou 

desalojamentos – sair de lugar de bisneta de portugueses, navegadores antigos, europeus, 

donos da história, e acessar através da experiência sensível, ética e política as marcas de 

povos cujas vozes, corpos, memórias e visão têm sido mantidas à margem, e suas 

histórias, incompreendidas, distorcidas e apagadas.  

Na entrada da rampa para o terceiro andar da exposição, diante do olhar profundo 

e questionador de Frederick Douglass, novamente o arco temporal se estabeleceu e 

diferentes camadas da história vão espocando dentro de mim, formando uma composição: 

a fotografia, o poeta moderno, a âncora dos navios negreiros, a assimilação pela arte 

moderna das formas e recursos da arte africana, o abolicionista, tudo junto e em diálogo 

com o espaço central do prédio, ícone da arquitetura modernista brasileira. Com 

borbulhas cerebrais, adentro aquele pavimento e aqui, na dissertação, entramos na arte 

moderna. 

 

*** 
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Contou-me um sonho recorrente: 

Está sozinha em uma casa, numa ilha deserta cercada por um mar revolto. A casa é 

bastante iluminada e a sensação de estar lá é boa. Até que ela sente e vê a presença de 

um ser ameaçador – um algo que não conseguimos denominar. E esse lugar, de 

aconchegante, passa a ser aterrorizador. 

Enquanto conta o sonho, uma imagem aparece em mim, a obra  

“Quartos à beira do mar”, de Edward Hopper. 

Proponho essa imagem para trabalharmos, mas quando mostro o quadro ela se 

surpreende com a semelhança  

com seu sonho – o espaço “entre” ganha concretude.  

A surpresa é vivida com horror e seu pedido é: 

– Você pinta esse quadro?  

Iniciamos nossos trabalhos, agora com tinta a óleo sobre tela,  

eu pintando Hopper e ela, Matisse, o quadro “A dança”.  

Sempre partimos do silêncio compartilhado. 

Enquanto eu pinto, flutuo entre eu e ela,  

o quadro é meu, é dela, é nosso, é dela, é meu.  

Acompanhadas de Matisse e Hopper  

atravessamos o mar revolto e  

ela pode dar forma ao seu horror sem palavras. 

Pudemos pendurar o sonho na parede. 

 

*** 

 

A viragem para a arte moderna é sintônica com o momento histórico intenso 

vivido no mundo ocidental europeu – a passagem do século XIX para o XX, com as 

modificações sociais, políticas, culturais, econômicas trazidas pela sociedade industrial 

que produziu máquinas, urbanizou cidades, mas também originou duas Guerras Mundiais 

e a Revolução Russa. Como um organismo vivo sensível e coerente com o modo de vida 

desse tempo, a arte se transformou; o moderno, como conduta dos artistas, relacionava-

se ao gosto pela novidade, ao desejo de fazer algo novo, à ruptura, à recusa do passado 
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qualificado de acadêmico e a uma posição ambivalente de uma arte ao mesmo tempo 

efêmera e substancial (CAUQUELIN, 2005).  

Nesse tempo, a arte se desgrudou do cotidiano, não mais representava e alcançou 

uma autonomia que a colocou em uma posição à frente de seu tempo, na vanguarda. O 

artista que até então estava atado à academia de belas artes e à sua destreza, rompeu e 

voltou-se à sua própria criação, buscou uma arte nova que espelhasse as inovações e 

transformações radicais daquele tempo e teve a “liberdade de criar e realizar novas 

pesquisas e experimentos com seus pincéis, suas mãos e seus olhares” (CANTON, 2009, 

p. 19), fazendo rupturas com o estabelecido.  

Ligadas às noções de novo e ruptura, as vanguardas heroicas do início do século 

XX reuniram alguns artistas em torno de um projeto assentado na crença no poder da arte 

de transformar a realidade – “mudar a vida; mudar a sociedade, mudar o mundo” 

(HUYSSEN apud FABBRINI, 2013, p. 170). Seu objetivo era o embaralhamento entre a 

arte e a vida – “da arte realizada na vida, ou da vida feita arte” (FABBRINI, 2013, p. 174). 

Para isso fizeram inúmeras experimentações, assumiram diversos estilos e modos de fazer 

arte, constituindo movimentos artísticos heterogêneos, diferentes ismos do modernismo, 

como: cubismo, futurismo, expressionismo, fauvismo, dadaísmo, surrealismo etc.  

Esses movimentos surgiram em um curto espaço de tempo e a partir das intensas 

modificações das condições sociais na Europa ocidental, além das questões originadas 

nas pesquisas dos artistas incompreendidos: Cézanne, Van Gogh e Gauguin. O estudo da 

construção das formas de Cézanne desdobrou-se no cubismo, surgido na França, e no 

futurismo italiano. O desejo de Van Gogh de comunicar seus sentimentos através de cores 

e formas desdobrou-se no expressionismo e no abstracionismo, que aconteceu na 

Alemanha com maior intensidade. E a simplificação das formas e o colorido de Gauguin 

desdobrou-se no primitivismo, na França (GOMBRICH, 2013). 

A aparente linearidade dos desdobramentos é parcial e didática, pois, segundo 

Kossovitch (2013), o repertório é confuso, diverso e não há doutrina que dê conta da sua 

velocidade. Eles ocorreram a partir de discursos que interagem e se sobrepõem; de 

procedimentos artísticos plurais – muitos materiais, muitas linguagens, muitas 

incorporações –; assimilações em um espaço de tempo exíguo, ocasionando infinitas 

possibilidades, constituindo um repertório diverso e levando a ampliação do campo da 

arte a uma sofisticação e complexidade nunca vistas.  
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Esse campo de experimentações tensionou e questionou os limites da arte pela 

ultrapassagem das fronteiras dos gêneros – a pintura não se restringia mais à superfície, 

invadindo o espaço, e as esculturas, como os móbiles de Calder, não imitam o movimento 

e deixaram de ser inertes (ADORNO, 2017). A possibilidade de se fazer arte com 

qualquer material, derivado ou não do mundo comum/cotidiano, provocou uma 

experiência de composição que abriu um universo de conexões, que até esse momento 

não estavam associadas ao fazer artístico (LAPOUJADE, 2019). 

A concepção de arte, segundo os critérios de “talento manual e estética retiniana”, 

foi definitivamente substituída por uma arte conceitual com os ready-mades32 de 

Duchamp. Ao enviar sua “Fonte” (1917) para exposição do Salão dos Independentes em 

Nova York, esse artista validou a possibilidade de criar com o que quer que seja, destruiu 

a noção de obra e ampliou o conceito de arte de forma ilimitada (RAMME, 2014).  

 

Enquanto os gêneros artísticos, e sua necessária artesania, impunham 

restrições para o que se poderia considerar como um trabalho de arte, 

no mundo da arte atual o artista, liberto, como queria Duchamp, do 

“domínio da mão”, pode finalmente produzir arte com a liberdade do 

pensamento. Artistas como Cildo Meireles, por exemplo, reconhecem 

que a arte conceitual, a despeito da sua aparente esterilidade, torna mais 

democrático o fazer artístico, uma vez que qualquer coisa pode ser 

usada para produzir arte. E se qualquer coisa pode ser arte, então 

também qualquer um pode ser artista (RAMME, 2014, p. 6). 

 

Segundo Archer (2013), Duchamp provocava o observador a pensar sobre o que 

definia uma obra de arte em meio à diversidade de todos os outros objetos. Desde então 

temos a destruição da noção de gosto e de obra de arte. E diante do objeto artístico o 

espectador precisa colher os sinais a serem decifrados, as questões, os enigmas. A partir 

desse momento, para fruir é necessário tanto estar sensível aos processos sócio-históricos 

em que o artista está inserido como aos que mobilizavam sua subjetividade, sua reflexão 

sobre as próprias operações, seus meios, procedimentos e a essência de sua arte. Isso 

 
 

32 “Os ready-mades são objetos anônimos que o gesto gratuito do artista, pelo único fato de escolhê-los, 

converte em obra de arte” (PAZ, 1997, p. 21). 
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passa a exigir do espectador um outro modo de olhar, um olhar perguntador: o que é isso? 

Como foi feito? Como foi possível pensar isso? Arte é aquilo que está no museu?  

A reflexão sobre a verdade da obra, sobre seus meios e procedimentos, introduz a 

pergunta já citada de Favaretto (1999): isso também é arte? A resposta de Ramme (2014) 

é: sim. Para a autora, na atualidade não temos limite para o que pode ser arte; mas ela faz 

uma ressalva: tudo pode ser arte, porém, de fato, nem tudo o é. Duchamp, no seu texto 

“O ato criador”, de 1957, explicou que “o espectador faz o quadro”, mas a validação de 

um objeto como artístico se dá no encontro entre ele e o espectador, quando este cria uma 

obra diferente da imaginada pelo artista. Duchamp usa a expressão “coeficiente artístico” 

para explicar a diferença entre a intenção do artista e a realização da obra, entre o que o 

artista quis dizer e o que a obra diz; essa diferença é a obra, “é o coeficiente artístico 

pessoal contido na sua obra de arte” (DUCHAMP, 1957, p. 73).  

Aprofundando a distinção entre arte e obra feita por Duchamp, Paz (1997, p. 57) 

escreveu: 

 

Sublinho a distinção entre arte e ideia da obra porque o que denunciam 

os ready-mades e outros gestos de Duchamp é a concepção da arte como 

uma coisa – a “coisa artística” – que podemos separar de seu contexto 

vital e guardar em museus e outros depósitos de valores. A própria 

expressão “tesouro artístico revela o caráter passivo e lucrativo – não 

há contradição entre os termos – de nossa noção de obra. Para os 

antigos, como para Duchamp e os surrealistas, a arte é um meio de 

liberação, contemplação ou conhecimento, uma aventura ou uma 

paixão. A arte não é uma categoria à parte da vida. 

 

Radicalizando a proposição de Duchamp, Hélio Oiticica (apud FAVARETTO, 

2009, p. 97) disse: “criar não é a tarefa do artista. Sua tarefa é a de mudar o valor das 

coisas”. O projeto, para ele, era mudar os processos da arte para sensações de vida, 

“fenômeno vivo”, algo como o mundo da vida, ou como a relação entre experiência e 

cultura (FAVARETTO, 2009). Uma arte que fosse processo corporal – mental, 

emocional, cerebral, muscular –; que contaminasse e potencializasse a vida; que fosse 

renovação de sensibilidade, transmissão de informação e instauração de crítica; que 

levasse à participação social; que fizesse nascer um novo modo de vida. Uma arte que 

superasse a distância entre ela e vida, não pela racionalidade, mas pela construção de uma 

nova ordem social. 
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Na 34ª Bienal de São Paulo, com as obras de Abel Rodríguez, encontrei a 

dimensão transcendente da arte. No trabalho de Regina Silveira, uma citação das obras 

clássicas e suas ilusões óticas que criavam e representavam o real. Vi a arte moderna 

através do encontro sensível quando experimentei a provocação estética da ambiência 

criada pela composição entre as obras de Arjan Martins, Frederick Bailey e Oscar 

Niemeyer. E, nessa situação de encantamento estético, potencializei o coeficiente artístico 

dos trabalhos, participei deles com minhas sensações e perlaboração. Assumi, em minha 

interioridade, a autoria de uma obra singular, partindo do diálogo com aquelas propostas 

dos artistas e pela ambiência criada pela curadoria; adentrei a arte através de minha 

existência e assim a religuei com a vida. Fui transportada a muitos espaços e transformada 

pelo encontro sensível. 

E a conversa entre a arte e a terapia ocupacional hibridizada com a arte? O que 

elas conformaram nesse percurso que levou à união da arte com a vida? Me ocorre o nome 

de duas artistas, cujas exposições me constituíram como terapeuta ocupacional 

hibridizada com a arte. A primeira foi Niki de Saint Phalle na Pinacoteca do Estado de 

São Paulo, em 1997, e a segunda foi Lygia Clark no Museu de Arte Moderna de São 

Paulo, em 1999.  

Sobre a primeira, além de suas belíssimas, lúdicas e encantadoras Nanás, o que 

me surpreendeu foi sua dor em forma de cartas, transcritas e expostas nas paredes de uma 

das salas da pinacoteca. Ser testemunha dela, ver a intimidade das cartas-diário expostas, 

encontrar o fazer artístico atravessado pela dor no espaço público me despertou para um 

possível trânsito entre ele e a sala de atendimento, intuição que só ganhou forma anos 

depois. De imediato, a sala onde fiquei imersa entre as cartas revelou a intensidade de um 

processo. A partir dessa experiência passei a montar exposições dentro da sala de 

atendimento onde eu e o paciente permanecíamos envoltos nas intensidades das nossas 

obras feitas. E, atravessados por elas, conversávamos sobre nossos afetos, os caminhos 

percorridos, as dores encontradas, as alegrias compartilhadas, nossos erros e acertos. 

Durante a exposição de Lygia Clark andei na fronteira – as questões da artista 

expostas no espaço expositivo eram, para mim, clínicas. Distante do campo da arte, 

ingênua, experimentei um encantamento com a autorização que recebi para me afastar 

ainda mais das durezas de um saber autoritário que me retirava da experiência clínica. As 

obras propositivas de Lygia acontecem no encontro com o outro, requerem o gesto do 

espectador, e para isso a artista amorosamente oferece a ele objetos, que nomeou de 
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“Objetos Relacionais” – espaços e tempos em que a vivência da obra se torna experiência 

de transformação dos objetos e, quem sabe, do próprio espectador. A obra da Lygia 

acontece no espaço potencial reivindicado por Winnicott, lugar de experiência que não é 

dentro nem fora, lugar do brincar da criança, da concentração do adulto, lugar onde a 

pessoa pode ser criativa, onde o “eu” se constrói e, finalmente, onde a experiência clínica 

da terapia ocupacional hibridizada com arte acontece. 

Ao ver os bordados de João Candido fui afetada; setas em muitas e diferentes 

direções me inundaram. Novamente apareceram o estranhamento e o arco, a obra “Os 

anéis de crescimento” (Growth Rings), do artista plástico Oscar Tuazon, com seu portal. 

Na 34ª Bienal de São Paulo, radicalizando o projeto moderno, com borbulhas corporais, 

acesso a passagem da obra para o objeto de arte. Com meu corpo e minha sensibilidade 

adentro a arte, mas que arte? Moderna? Contemporânea? Distraída perambulo nas suas 

fronteiras com a política e com a saúde. 

Sem conhecer o enunciado proposto, diante daqueles dois bordados as perguntas 

se impuseram: o que este objeto está fazendo aqui? É uma obra ou não? Pergunta que me 

remeteu diretamente a Duchamp e seus ready-mades. Quanta delicadeza… bordados 

toscos, explicitam uma precariedade e uma raiz, uma tradição. Será que ele está na chave 

“menos é mais” no campo da arte? Quem era João Candido? Quando ele viveu? Onde 

viveu? Como? Qual a sua poética? Ele fez outros trabalhos? Qual foi seu caminho na 

vida? As perguntas me levaram a buscar respostas: conceitos no enunciado proposto pela 

curadoria. E os afetos tensionaram a fronteira da arte, a expandiram em direção à saúde, 

mais especificamente à terapia ocupacional hibridizada com a arte.  

A conversa dos “Dois bordados de João Candido” com algumas obras reunidas 

sob esse enunciado trata de temas com dimensão política: a sobrevivência da memória 

coletiva, denúncia que obriga o observador a ver o que não pode ser deixado de lado, o 

passado escravagista e seu racismo sistêmico que constitui nosso país. Conversa que 

reafirma o título dessa bienal, “Faz escuro mas eu canto”, e expande o campo da arte para 

planos ético-político-sociais e existenciais, algo essencial para o momento histórico que 

vivemos. 

Mesmo não fazendo parte do campo da arte, os “Dois bordados de João Candido” 

tornaram-se objetos de arte ao entrar nesse sistema, sendo apresentados na exposição, e 

provocar espanto e dúvidas no observador. Sua aparência é ingênua, enigmática, opaca e, 

paradoxalmente, pode ser emblema de resiliência, de indignação, resistência frente aos 
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acontecimentos aversivos do seu contexto original. Bordados evanescentes diante da 

força e legitimidade da Revolta da Chibata que, ao mesmo tempo, revelam a arte “como 

uma solução para os problemas sem solução”, como disse Gullar (1995).  

Ao se abrir para um novo e possível uso da arte de bordar, João Candido explicita 

uma dimensão política – seu gesto como resistência – e uma dimensão de cuidado – seu 

gesto como construção de sentido para a dor da existência; ambas dimensões constitutivas 

da própria arte e do ser humano. O gesto resistente: ao contemplar a si próprio, a sua 

condição, e poder agir, resistir, testemunhar para a posteridade a barbárie vivida. O gesto 

cuidador: os delicados e rudes bordados modularam o sofrimento excessivo de João 

Candido, permitindo que ele costurasse seus pedaços, integrasse, criasse alguma forma 

para o terror vivido na prisão da Ilha das Cobras e, então, construísse um mundo humano 

para existir. 

João Candido, implicado com sua dor, atravessou essa experiência fazendo coisas, 

agindo criativamente sobre seus bordados como um modo de clínica, um cuidado de si 

mesmo. Ao bordar, ele se expressa e “cria algo novo, um símbolo, e essa produção tem 

efeitos de transformação tanto de sua realidade psíquica como na realidade 

compartilhada” (LIMA; PELBART, 2007, p. 725). Os “Dois bordados” não foram 

publicados por João Candido, mas por Antônio Guerra, que era encarregado da guarda 

dos presos e os ganhou de presente. Ao doá-los para o Museu de Arte Regional de São 

João Del Rei, a história de João Candido e da Revolta da Chibata puderam ser lembradas.  

No nicho onde se encontram os “Dois bordados de João Candido” sentimos a arte 

como lugar de atenção e a favor do mundo. Um espaço de afirmação e momento 

privilegiado em que uma pessoa comum, fora do espaço instituído da arte, atravessa a 

fronteira, passa a ter reconhecimento e apresenta a questão: isso é arte? Situação que 

desloca a arte da concepção de obra-prima em direção à própria vida. Eleger os bordados 

de João Candido como um dos enunciados da 34ª Bienal de São Paulo, além de explicitar 

nosso passado escravagista, no campo da arte afirma o “direito de qualquer um contribuir 

com sua expressão para o universo cultural e artístico de uma sociedade” (LIMA, 2006, 

p.320). Expor essa “arte menor” é uma ação política, mostra o que deve ser visto e não 

deve ser esquecido; no caso de João Candido, ativa a memória da história e dialoga com 

estes tempos sombrios. 

Na prática clínica da terapia ocupacional hibridizada com a arte, o encontro clínico 

acontece entre terapeuta e pessoas em sofrimento pelo adoecimento, pela precariedade, 
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pelo desalojamento, pela exclusão, entre inúmeras outras condições, e em meio a lápis, 

tintas, argilas, papéis, linhas, lãs, movimentos, sons e demais materiais. É um espaço de 

cuidado que abriga experimentações de linguagens artísticas, onde é possível a criação de 

si mesmo e de obras e/ou acontecimentos produzidos fora de espaços instituídos da arte.  

 

São objetos criados na fronteira da arte que mobilizam nossa 

sensibilidade, nos inquietam, nos põem a trabalhar, pois não 

formulamos essa pergunta diante de todo rabisco, toda imagem, linha, 

forma, frase que encontramos no cotidiano povoado de estímulos 

visuais, sonoros, gráficos (LIMA, 2006, p. 219). 

 

Trabalhar na direção do tensionamento da fronteira entre arte e saúde, provocando 

movimentações e alargamentos, buscando espaços de participação social e 

pertencimento, onde olhares para além das paredes dos dispositivos de saúde possam 

legitimar e, algumas vezes, dar existências a pessoas que vivem em situações radicais de 

sofrimento. A presença dos bordados de João Candido não o torna definidamente um 

artista; mais importante do que isso são sua provocação, os desalojamentos, 

movimentações que surpreendem o espectador não pela grandiosidade da obra, mas pela 

delicadeza. 

E a arte contemporânea? A visita à 34ª Bienal de São Paulo foi uma imersão nela. 

Lá encontrei citações da arte moderna, experimentações com uma desconcertante 

profusão de estilos, formas, práticas, programas, linguagens e a extrapolação no uso de 

materiais. Religuei e embaralhei arte e vida, característica da produção contemporânea, 

ao observar experimentações que alargaram as fronteiras da arte, penetrando na vida 

cotidiana de povos com diferentes cosmovisões, dialogando com seus elementos 

históricos, sociais, políticos, econômicos, ecológicos, educacionais, clínicos, afetivos e 

imaginativos. 

Experimentei, como espectadora, a construção do sentido das obras; experiência 

que deslocou a fruição da estética retiniana para um sair de mim “e ir, pela experiência, 

em direção a um não-saber que abre caminho para a instalação de um outro-saber” 

(OSORIO, 2020).  

Então, retomando, afirmo: arte existe. Ela é o acontecimento que acompanha o ser 

humano em sua complexidade existencial ao longo do percurso civilizatório. Hoje 
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reconhecemos “arte e objetos de arte em todas as culturas, tempos, grupos e civilizações” 

(LIMA, 2006, p. 320). Nem sempre foi assim, ela já esteve fechada em fundamentos. 

Compartilho com Mario Pedrosa a ideia de que arte é uma “necessidade vital”, está 

relacionada à sobrevivência, é uma atividade humana fundamental, que se estende a 

todos. “A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte” (TITÃS, 1990). 

Arte é sensação, é descoberta, é experimentação das coisas do mundo, tem força 

transformadora, provoca reflexões, mudanças de atitude e é ação política. O humano é ser 

criativo e fazedor, então, onde há criação humana, há arte.  
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3 A MATERIALIDADE, OU OS MATERIAIS, OU OS OBJETOS, OU, QUE 

TAL, AS COISAS?  

  



125 
 

Coisas transformam-se em mim, 

É como chuva no mar, 

Se desmancha assim em 

Ondas a me atravessar, 

Um corpo sopro no ar 

Com um nome pra chamar. 

(ANTUNES; MONTE, 2016) 

 

*** 

 

Trabalhei em um ateliê de arte para crianças. 

La tínhamos uma “biblioteca de coisas”: uma sala arejada e iluminada, 

no centro, uma mesa com bancos, e 

nas paredes, à volta toda, prateleiras na altura dos olhos e das mãos. 

Nelas estavam arranjadas e expostas caixas com coisas. 

Tinha: sementes, papéis, sucatas, folhas secas, pedaços de pano,  

pedrinhas, linhas e lãs, pedaços de bijuterias, miçangas, arames, barbantes, chaves, 

pedaços de objetos descartados etc., muitos etc. 

Levei para lá a coleção de botões da minha avó. 

Nessa sala muito acontecia… 

as surpresas com as descobertas,  

o espanto com as formas, significados e histórias dos objetos,  

os motivos para desenhos, pinturas, colagens, assemblagens, esculturas. 

Além do assombro com as obras que apareciam. 

Acompanhar as crianças no processo de encontrar-criar,  

sustentar o fazer e o por fazer em direção aos novos mundos alcançados por elas, 

me ensinou a olhar  

a materialidade, os materiais, os objetos, ou, as coisas 

com muito mais cuidado. 
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*** 

 

No capítulo anterior, percorremos dois campos de conhecimento que têm em 

comum a cena do humano na lida com as coisas, com o que cria e faz no trânsito entre o 

mundo de dentro e o de fora. Aqui pretendemos nos aproximar do encontro entre o 

humano, o artista e a terapeuta com as coisas, ou objetos, ou materiais, ou materialidades.  

Assim, consideramos importante primeiro passear pelas concepções de alguns 

pensadores a respeito desse encontro, que está presente no cotidiano e provoca 

acontecimentos. Para isso, começamos pela premissa de que no pensamento ocidental 

moderno houve uma valorização demasiada da capacidade racional do humano, 

afastando-o de sua própria experiência com as coisas e considerando a materialidade 

nociva ao seu desenvolvimento porque produzia reificação. Consequentemente, esse 

pensamento reafirmou a separação do humano do restante das existências do mundo. 

Entendemos que nós vivemos com, à base de e em meio a uma pluralidade imensa de 

coisas que são presenças potentes no “organismo vivo da Terra” (KRENAK, 2020, p. 18). 

Para esse passeio, seguimos em companhia do psicanalista Gilberto Safra. 

Partindo do pensamento russo, esse autor apresenta uma compreensão do humano não 

como indivíduo – um ser isolado dos demais –, mas como o eu com o tu em um nós, ou 

Sobórnost33, que é “a singularização da vida de muitos […], [o que] implica dizer que 

cada ser humano é a singularização da vida de seus ancestrais e é pressentimento daqueles 

que virão. […] Acontece em meio à comunidade e como comunidade (SAFRA, 2006, p. 

43). 

Essa compreensão assinala que o humano é um ser singular e transgeracional, que 

acontece em meio à sua comunidade e encontra-se enraizado em solo cultural e natural. 

Como ser singular e dependente dessa comunidade, o humano participa de diversos 

campos existenciais com sua criatividade e fazeres que se orientam por uma experiência 

sensível em seu encontro com as coisas e as questões do destino; essa experiência é 

 
 

33 Segundo Safra (2006, p. 42), “Sobórnost nada tem a ver com concepções como consciência grupal ou 

sujeito supraindividual, ou qualquer outra abstração. A concepção de Sobórnost é ontológica. Sendo 

assim, procura iluminar as condições fundamentais para o acontecer humano.” 
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constitutiva, sua interrupção o quebra ou leva ao seu adoecimento. Então, há uma relação 

íntima e profunda entre a vida humana, o fazer e as coisas. 

Na perspectiva de Sobórnost, o humano é aparentado com as coisas. Com seu 

corpo sensível ele experimenta, convive e se relaciona com elas, encontrando sentidos e 

significados para si em meio à comunidade em que vive. Mas o que é a coisa a partir 

desse ponto de vista? 

 

A coisa é terra tocada pela mão humana. Dessa forma, a materialidade 

do mundo acompanha a corporeidade do homem. Sua permanência no 

espaço de vida humana acolhe pegadas dos que aqui estiveram, 

possibilitando que um espaço de morada possa acontecer (SAFRA, 

2006, p. 48). 

 

A coisa é mensageira, pois traz em si a presença do humano, até mesmo daqueles 

que viveram em outro tempo. Vislumbramos nas coisas traços de uma cultura – seu 

cotidiano, tradições e até sabedorias de um povo –, pois são tanto um lugar de paragem 

como de passagem da vida humana, elas apresentam nosso trabalho (SAFRA, 2008). Têm 

importância em si mesmas, não apenas por representarem ou simbolizarem algo. 

Acreditamos que as crianças, os artistas e os arqueólogos são os que melhor 

compreendem esse modo de existir das coisas.  

Na atualidade, o humano vive em um mundo globalizado, afastado do cotidiano 

comunitário, condenado à virtualidade e à rapidez, sem tempo para que a vivência se 

transforme em experiência e, desse modo, fica refém da insatisfação consumista (REA, 

2017). Essa situação reduz sua relação com as coisas à funcionalidade, a signos ou a uma 

estética, objetificando-a. E ao retirar seu lugar de mensageira a torna um objeto de 

consumo, que produz o processo de reificação e leva ao adoecimento. 

Safra diferencia coisa de objeto assim: 

 

Uma coisa está sempre relacionada a alguém; o objeto é impessoal, 

definido por sua funcionalidade, por ser um signo ou por sua estética. 

A coisa tem importância em si mesma e não por representar algo. Elas 

estão à mão e abrem diferentes possibilidades de se estar no mundo e 

de se conceber a vida (SAFRA, 2004, p. 91). 
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Nos encontros com os materiais, com seu fazer e criatividade, o humano revela 

sentidos e significados das coisas; elas, por sua vez, com sua presença provocativa e 

permanência, “permitem que o meio ambiente humano possa ressoar em sentidos e 

significações”. Pois guardam memórias das histórias – de uma vida, de outras pessoas, 

dos contemporâneos, dos ancestrais, também para os descendentes (SAFRA, 2006, p. 90).  

A preservação das coisas como mensageiras é fundamental, pois curam o humano 

ao trazerem em si diferentes registros do seu acontecer, estabelecendo dessa forma 

conexões com suas raízes, sua origem e maneiras de estar no mundo. Então, o encontro 

com as coisas provoca impressões sensoriais: cheiros, sons, paisagens, toques que 

despertam aparentamentos, a vivência de pertencimento a um lugar e de ampliação porque 

ressoam significações. Ao vivenciar uma relação sensível com as coisas, através do fazer 

criativo e singular, o humano se apropria do vivido e pode atribuir sentidos próprios e 

múltiplos às coisas, transformá-las, integrá-las ao seu ser; nesse processo, podemos dizer 

que tanto o humano quanto as coisas são renovados a cada encontro.  

Então, a coisa é mensageira… 

A partir de suas biografias sabemos do apreço profundo que Freud guardava por 

sua coleção de antiguidades. Gay descreve a profusão de peças amorosamente reunidas 

em seu consultório e gabinete: “Eram esculturas espalhadas por todas as superfícies 

disponíveis” (GAY, 1989, p. 168). Segundo esse biógrafo, aqueles objetos culturais 

antigos lhe ofereciam prazer visual e tátil, alguns eram emblemas, pois evocavam a 

presença de amigos. Em carta a Fliess, de agosto de 1899, Freud escreveu: “As coisas 

melhoram meu humor e falam de épocas e terras distantes” (GAY, 1989, p. 169).  

Mas quem chamou atenção sobre o valor das coisas, dos objetos culturais e da 

dimensão sensorial da experiência na constituição do sentido de si foi Winnicott (2000). 

Foi a partir do seu pensamento que a psicanálise ampliou o olhar para além da visão 

simbólica e representativa a respeito das coisas, apreendendo-as também pela sua 

concretude. 

No texto de 1951, “Objetos transicionais e fenômenos transicionais”, ele 

apresentou suas concepções a respeito da transicionalidade – que tratam da migração 

contínua das experiências pelo espaço potencial, um espaço “entre” constituído pela 

realidade interna e pela vida exterior. Local de repouso e de ilusão onde as experiências 

começam e o juízo da realidade ainda não aconteceu, e que pode ser enriquecido quando 
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exploramos sua conexão cultural com o passado e com o futuro. Então, existe uma área 

de experimentação, mantida ao longo da vida, que o bebê, a criança, o adolescente e o 

adulto podem preencher criativamente, a princípio com o brincar e estendendo 

gradualmente seu campo de interesses, que se desdobra na fruição das “experiências 

intensas ligadas à arte, à religião, à vida imaginativa e ao trabalho científico criativo” 

(WINNICOTT, 2019, p. 10). Espaço do ser por onde o humano transita continuamente, 

criando, encontrando e reencontrando o si-mesmo na experiência do viver no mundo. 

Entre as experiências que acontecem na área dos fenômenos transicionais, 

Winnicott observa e descreve os objetos transicionais – coisas hospitaleiras que estão no 

mundo à disposição e que, quando encontradas e eleitas por alguém, tornam-se 

significativas, possibilitam o trânsito entre as diferentes áreas da experiência e favorecem 

a continuidade do ser. São objetos adotados, que ganham importância vital para o bebê. 

Ele, por exemplo, “o utiliza na hora de dormir como defesa contra a ansiedade” 

(WINNICOTT, 2019, p. 18). Esses objetos, do ponto de vista do bebê, transmitem calor, 

movem-se, têm textura, cheiros, convidam ao toque ou fazem algo que demonstram 

vitalidade ou realidade própria. Para o adulto, o objeto está no mundo, mas para o bebê 

não; o brincar do bebê na área intermediária implica a sustentação desse paradoxo, de 

início feita pela mãe suficientemente boa e depois pelo ambiente, que alargam o espaço 

“entre”, permitindo enriquecimentos e desdobramentos do brincar em direção à 

experiência cultural. 

O brincar em si mesmo foi um dos temas a que Winnicott se dedicou. Para ele, a 

brincadeira é natural, universal e envolve a saúde; o brincar produz desenvolvimento, 

possibilita relacionamentos interpessoais e pode ser usado como forma de cuidado. O 

lugar do brincar é o espaço potencial, que, como já vimos, supõe confiança e existe no 

jogo entre o dentro e o fora, entre o objeto subjetivo e o objeto objetivamente percebido 

– um estado de quase “desconexão, análogo à concentração de crianças mais velhas e 

adultos” (WINNICOTT, 2019, p. 90). O brincar é prazeroso, envolve o corpo – para 

controlar o que está fora é preciso fazer coisas, não apenas pensar ou desejar, e fazer 

coisas demanda tempo. Então, o brincar é fazer. 

Winnicott estendeu a concepção dos fenômenos transicionais e da brincadeira para 

a experiência cultural. Olhando para o título do seu texto “A localização da experiência 

cultural”, dois termos chamam atenção: experiência e cultura. A dimensão da experiência 

implica atravessamento no tempo e na presença de um corpo sensível que possibilita a 
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atribuição de sentidos ao vivido. E a cultura é pensada por ele como tradição herdada. 

“Estou pensando em algo que pertence ao fundo comum da humanidade, para o qual 

indivíduos e grupos podem contribuir, e do qual todos nós podemos fruir, se tivermos um 

lugar para guardar o que encontramos” (WINNICOTT, 1975, p. 138). 

As experiências culturais atravessam de maneira pessoal a existência de cada ser 

humano; elas contêm narrativas do passado e possibilitam projetos de futuro. Fruir o 

encontro com as coisas hospitaleiras e mensageiras remete à memória do que é 

significativo do passado e aponta para um horizonte de esperança que possibilita reiniciar 

– torna-se, assim, elemento curativo. Precisamos reconhecer que no encontro com as 

coisas há a visita do real, evento que nos encanta, que nos assombra, que renova o olhar, 

abre o coração e provoca as mãos para o gesto criativo (SAFRA, 2021a).  

Então, a coisa é mensageira, transicional… 

Outro autor que pode nos acompanhar neste passeio conceitual é o filósofo David 

Lapoujade. Seu livro “As existências mínimas”, publicado no Brasil em 2017, trata dos 

diferentes modos de existência detectados pelo pensador Étienne Souriau34. Para este, a 

partir da perspectiva do modo de fazer artístico – de quem trabalha em uma obra –, as 

existências não são uma questão de existir ou não existir, ou de ser ou não ser, mas de 

compreender cada modo de existência em si mesmo e em sua distinguibilidade; cada 

qualidade de existência, cada maneira de ser. 

 

É este o feito de Souriau: permitir pensar (experimentar e viver) 

existências não apenas por meio de sua mera contabilidade (mais coisas, 

mais existências), mas também conforme sua intensidade (maior ou 

menor). Passamos da quantidade de existências (0/1) para a qualidade 

das existências (1,111…) (JACQUES, 2019, p. 342-343). 

 

 
 

34 Étienne Souriau (1892-1979) nasceu em Lille, França. Foi filósofo da arte, especialista em estética. 

Uma de suas principais obras é “Os diferentes modos de existência”, publicada em 1943, em que 

descreveu, a partir do modo de fazer artístico, a pluralidade dos modos de existência em função de uma 

arte de existir fundamental – uma espécie de assinatura. Esse autor, segundo Lapoujade (2017), distingue 

quatro modos de existência que se entrecruzam, se movimentam e estão em relação: os fenômenos, as 

coisas, os seres imaginários e os virtuais. 
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Segundo Lapoujade (2017), Souriau distingue quatro modos de existência: os 

fenômenos, as coisas, os imaginários ou seres de ficção e os virtuais.  

O fenômeno desvela uma arquitetura instantânea, ou melhor, momentânea, “puros 

instantes em si por si” (LAPOUJADE, 2017, p. 29). Sua alma é a nuance, pois seu 

princípio formal é fugidio – por exemplo: as belezas momentâneas da natureza, como um 

galho de árvore sacudido pelo vento.  

A coisa é aquilo que se repete independentemente do contexto em que se encontra. 

Tanto o pensamento sobre a coisa quanto a coisa pensada compartilham, para Souriau, 

esse modo de existência. Então, a maneira de ser das coisas é aquela “que povoa o mundo 

com sua presença sólida e durável” (LAPOUJADE, 2017, p. 19) – por exemplo: “Um 

copo, enquanto for um copo, será um copo aonde for” (JACQUES, 2019, p. 344).  

Os seres imaginários “são entidades frágeis e inconsistentes”; são seres de ficção, 

cuja existência está “baseada no desejo, na preocupação, no medo, na esperança, assim 

como também na fantasia e no entretenimento” (SOURIAU apud LAPOUJADE, 2017, 

p. 34). Eles recebem sua realidade de nossas crenças, isto é, sua existência é sustentada 

por outra existência – por exemplo: os muitos bichos-papões que assombram as crianças. 

Podemos dizer que sua existência é social, pois pertence a um determinado mundo 

cultural, e sua instauração depende da nossa boa vontade, dos nossos afetos. Não é uma 

existência subjetiva, pois ela nos faz agir, falar, pensar de acordo com a nossa crença, 

como os bichos-papões que acordam e fazem as crianças saírem correndo.  

Os virtuais são começos, esboços, seres inacabados, nuvens de potencialidades 

cujo “gesto” próprio é suscitar outros gestos, suscitar uma exigência de realização. 

Segundo Lapoujade (2017, p. 38), os virtuais são seres condicionados por outros, “eles 

precisam de outro ser – de um criador […]. Ou seja, introduzem um desejo de criação, 

uma vontade de arte no mundo”. Por exemplo: trechos de uma conversa tornam-se o 

germe de uma narrativa; os traços de um rosto, um eventual retrato. Cézanne, ao narrar 

sua experiência com seus motifs, modelos que o impulsionavam em direção à obra a-ser-

feita, e a própria obra já pronta, nos oferece um exemplo do modo de existência virtual o 

afetando.  

Todos os modos de existência confirmam uma perfeição na sua maneira de ser e 

assim, segundo Lapoujade (2017), a arte de aparecer para o mundo dos fenômenos, a arte 

de se manter para o cosmo das coisas, a arte de (se) sustentar para o reino dos imaginários 
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e a arte de serem inacabados – de serem “potencialidades que acompanham cada ser e 

carecem de realidade” para a nuvem dos virtuais (ALMEIDA, 2021). 

Ao introduzir os virtuais, com sua força problemática que torna toda realidade 

inacabada, Souriau alarga as possibilidades das diversas maneiras de existir porque, com 

eles, “as existências podem se modificar, se transformar, intensificar sua realidade, passar 

de um modo para outro, conjugá-los”. Dessa forma não há mais seres absolutos, mas sim 

dinâmicos e processuais (LAPOUJADE, 2017, p. 38). E a existência não está mais “no” 

modo de ser, mas “entre” as maneiras de ser – enfatizamos, assim, os encontros, pois 

existe sempre algo entre as diversas maneiras de existir.  

Quando nos abrimos para o espaço “entre”, nos movimentamos e acessamos a 

dimensão perceptiva, intuitiva, afetiva, vibratória, sensível da experiência que acontece 

no encontro. Que é relacional, logo, passível de mudança e onde a processualidade de 

tudo e de todos torna-se presente. Também acessamos a possibilidade das ações de um 

modo de existir sobre o meu e do meu sobre o outro, isto é, atravesso e, paradoxalmente, 

fico atravessada pelo outro. 

Nesta dissertação, que trata dos trânsitos entre a clínica terapêutica ocupacional e 

a arte e que tem como base a psicanálise de Winnicott, nos interessa olhar demoradamente 

o espaço “entre” e como nos encontramos e nos movimentamos com a maneira de existir 

“coisas” na experiência clínica, em seus tangenciamentos com a arte. Olhar 

demoradamente e alcançar uma percepção ampliada e participativa do mundo “coisas” 

com suas virtualidades, isto é, conhecer esse seu modo de existência em uma 

experimentação instaurativa35, vendo-as através de um olhar estendido, dando-lhes voz, 

nos deixando afetar e nos transformar por seus apelos e provocações próprias (SAFRA, 

2004). 

 

*** 

 

Enveredar pelo caminho da existência das coisas me levou às linhas.  

 
 

35 “Instaurar é fazer existir, mas fazer existir de certa maneira – a cada vez (re)inventada. Existir é sempre 

existir de alguma maneira especial, singular, nova e original de existir, é existir à sua maneira 

(LAPOUJADE, 2017, p. 89). 
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Com certeza linha é coisa, seja lá qual linha for.  

Mas olho e vejo as linhas coloridas do caderno da paciente,  

aquela sua linha singular.  

Então… essa linha dela é coisa? Sim, 

tanto por sua existência em si como pela existência em seu pensamento: 

o jeito que ela pensa e ocupa as linhas,  

o modo como ela ordena, dá sentido próprio ao seu mundo de linhas. 

O que ela encontra e faz com as linhas dos seus cadernos é afirmação à vida. 

Existe abertura e um cosmo nessas linhas.  

Tem também trânsito, passagens entre modos de existência…  

As suas linhas, para mim e em mim,  

deixaram de ser coisas e passaram a ser lampejos,  

a ter um modo de existência virtual; 

lançaram-me em um leque de potencialidades,  

convocaram um desejo de criação,  

de construção de novos mundos da linha.  

Deixo a linha da pipa frouxa para poder voar. 

 

*** 

 

Na atualidade, pelo avanço tecnológico e a urgência das questões ambientais que 

se colocam, a relação do ser humano com os materiais – ou seres-coisas, como diria 

Souriau – deve ser olhada de outra perspectiva. Não se refere apenas à superação da 

perspectiva antropocêntrica ou do distanciamento imposto pela lógica binária, mas se 

trata de instaurar um lugar – um intermundos36 – para tornar mais real todas as diversas 

maneiras de se fazer existir, pois “não existimos por nós mesmos; só existimos realmente 

porque fazemos existir outra coisa. Toda existência precisa de intensificadores para 

 
 

36 “Aquilo que chamamos de mundo é, de fato, o lugar de vários intermundos, de um emaranhado de 

planos” (LAPOUJADE, 2017, p. 15). 
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aumentar sua realidade. Um ser não pode conquistar o direito de existir sem a ajuda de 

outro, que ele faz existir” (LAPOUJADE, 2017, p. 24-25). 

Trata-se de deixar que as coisas falem de sua existência e nos deixar afetar. Como, 

por exemplo: ouvir a dor amazônica37, ouvir e ver os papéis, ouvir e ver as linhas; sentir 

como elas provocam e perceber suas contribuições para a produção de novas 

sensibilidades, novos modos de estar junto e novas maneiras de o humano se relacionar 

com o mundo. Para Souriau, “perceber é entrar num ponto de vista”, e seu comentador 

reafirma que “é preciso encontrar o ponto de vista da coisa” (LAPOUJADE, 2017, p. 48-

49). Para exemplificar esse movimento, ele recorre ao olhar das crianças, que, com sua 

inocência e ingenuidade, faz delas observadoras privilegiadas, que veem de outra maneira 

e têm uma “experiência pura: aquela de um mundo sem os outros” (LAPOUJADE, 2017, 

p. 55).  

Acredito que o poeta também pode ser um observador privilegiado. Para nos 

ajudar nessa compreensão trago a poesia “Borboletas”, de Manoel de Barros (2000, p. 

59): 

 

Borboletas me convidaram a elas. 

O privilégio insetal de ser uma borboleta me atraiu. 

Por certo eu iria ter uma visão diferente dos homens 

e das coisas. 

Eu imaginava que o mundo visto de uma borboleta –  

Seria, com certeza, um mundo livre aos poemas. 

Daquele ponto de vista: 

Vi que as árvores são mais competentes em auroras 

do que os homens. 

Vi que as tardes são mais aproveitadas pelas garças 

do que pelos homens. 

Vi que as águas têm mais qualidade para a paz do  

que os homens. 

 
 

37 Fala de “Peter Sloterdijk durante as conversas preparatórias para a ópera Amazônia (2010), na qual ele 

detecta uma “dor amazônica” diante da ameaça que pesa sobre a floresta e entende que o protagonista do 

experimento não poderia ser outro que não o “sujeito amazônico”.” 
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Vi que as andorinhas sabem mais das chuvas do que  

os cientistas. 

Poderia narrar muitas coisas ainda que pude ver do  

ponto de vista de 

uma borboleta. 

Ali até o meu fascínio era azul. 

 

Então a coisa é mensageira, transicional, permanência… 

Outra filósofa que despertou meu interesse sobre a coisa e que trouxe para o 

passeio múltiplos significados foi Elizabeth Grosz38. Para desenvolver suas concepções, 

ela primeiramente buscou um distanciamento dos binômios: sujeito-objeto, ou animado-

inanimado, ou ainda material-imaterial. No enfrentamento do paradigma cartesiano, 

Grosz, Lapoujade, Winnicott e Safra olham as coisas para além de algo inanimado, pronto 

para ser explorado e consumido pelo humano. Com esse olhar, nos levam a vê-las como 

algo que entrelaça e povoa os diversos mundos humanos com sua mensagem, trânsito, 

permanência e provocação. E, afetados diante de sua “aparição”, podemos intensificar 

sua existência, buscar sua história, sentir suas provocações, perceber suas contribuições, 

acessar seus processos, suas revelações e questões. 

Orientada pelos pragmatistas, Grosz propõe uma compreensão da coisa a partir do 

encontro e seus desdobramentos, como aquilo que criamos e fazemos e não como aquilo 

que se opõe ao vivo, mas como o que que provoca o vivo. “Que fornece o obstáculo, a 

questão, os meios pelos quais a própria vida cresce, se desenvolve, evolui e muda, torna-

se diferente do que era antes”39 (GROSZ, 2005, p. 131, tradução nossa). 

Acrescentando as proposições de Safra, Winnicott e Lapoujade, a formação de 

nosso pensamento afere que a coisa é mensageira, hospitaleira, e com sua arte de 

permanecer nos provoca à ação, contém uma potência contínua de respostas e é também 

 
 

38 Nascida em 1952 em Sydney, Australia. É filósofa, escreveu amplamente sobre corpo, sexualidade, 

espaço, tempo e materialidade. Desde 2012 é professora emérita do Programa de Gênero, Sexualidade e 

Estudos Feministas na Duke University, EUA.  
39 No original: “As that which provides the obstacle, the question, the means by which life itself grows, 

develops, undergoes evolution and change, becomes other than what it once was”. 
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resultado de nossa ação. Com a conversa que Ortega (2007, p. 135) faz entre Winnicott e 

o pragmatista Wiliam James podemos nos aproximar da ação a que essa autora se refere:  

 

A percepção é uma forma de ação, e não um duplicado verdadeiro ou 

falso da realidade. É um processo criativo, espontâneo e ativo, que 

fornece o sentimento de continuidade com o objeto percebido, e 

corresponde ao que Marion Milner chama da fase de “sentir-se um com 

o que se vê”. Ela está a serviço da ação criativa e, portanto, da 

continuidade da existência. 

 

Nessa conversa falam da percepção e da criatividade. A percepção não passa pela 

compreensão, mas por uma afetação corporal, uma intuição imediata. Podemos dizer que 

se trata de um encontro empático – “sentir-se um com o que se vê”, como lemos acima –

, empatia que se estabelece através do corpo que sente. Bello (2004) refere que, ao nos 

relacionarmos com uma coisa, somos atraídos pelo seu modo singular de existir e pelos 

sentidos pessoais que atribuímos a ela. A coisa chama nossa atenção porque nos afeta 

sensivelmente através da nossa percepção – pelo toque, pela cor, pelos cheiros, sons e por 

algo que nos revela sobre si em nossa interioridade, que desperta nossos sentimentos a 

respeito de seu modo próprio de existir. No mesmo texto, a autora cita um exemplo dado 

por Stein em seu livro “La struttura dela persona umana”: quando estamos diante de um 

bloco de granito conhecemos sua consistência, sentimos sua dureza e vemos sua cor 

escura, ele também nos diz sobre imperturbabilidade, estabilidade, segurança, e são essas 

duas percepções, exterior e interior, que nos permitem nos relacionar com o granito de 

uma maneira pessoal e nos permitem a feitura criativa de coisas (STEIN apud BELLO, 

2004).  

Então, no encontro com as coisas podemos nos perguntar: por que escolhemos 

isso e não aquilo? Para Bello, essa escolha assenta-se numa percepção relacionada à 

forma, aos dados sensíveis que reconhecemos de cada coisa – sua textura, sua cor etc. –, 

como é formada e, simultaneamente, numa percepção que é resultado do modo pessoal 

como cada pessoa é atraída pela coisa, as sensações afetivas que ela desperta em nós. 

 

*** 
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Certa vez comentei com uma colega: 

a tinta óleo é generosa. 

Nossa conversa continuou, de modo assertivo, na seguinte direção: 

a tinta óleo não é generosa porque ela não tem sentimento de generosidade. 

Calada, permaneci com minha conversa pessoal com as coisas: 

a tinta óleo é generosa, o papel é desdobrável,  

o barro misterioso e a madeira narradora… 

Esquisitices de uma terapeuta ocupacional atraída pelas vozes das coisas. 

 

*** 

 

Junto com Winnicott, Ortega (2007, p. 135) afirma: “Perceber é olhar 

criativamente o mundo, estabelecer uma continuidade com ele”. Isto significa estar em 

“intercâmbio contínuo entre realidade interna e externa, cada uma sendo enriquecida pela 

outra” (WINNICOTT, 1990b, p. 86). Significa ser capaz de experimentar essa 

continuidade no espaço transicional, ser um criador potencial do mundo, olhar com uma 

coloração pessoal para qualquer coisa, o que torna a percepção “quase sinônima de 

criação” (WINNICOTT, 1990b, p. 86). 

Para Grosz (2005), a coisa com sua história, vida e características próprias está no 

mundo como matéria provocante disponível no ambiente para o ser, o continuar a ser do 

sujeito e para a feitura de coisas. Então, ela tanto é encontrada/criada como é feita. O 

sujeito cria a partir da provocação das coisas e das coisas feitas e, nessa feitura, ele deixa 

suas marcas.  

 

*** 

 

Tinha uma pedra no meio do caminho,  

Drummond olhou e viu,  

e fez poesia. 

Existia um pote com espátulas sobre a mesa,  

Winnicott olhou e viu, 
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e fez o Jogo de Espátulas para os bebês.  

Havia lápis coloridos, papel e flor, 

a terapeuta olhou e viu, 

e fez a Oficina Risco e Rabisco para seus pacientes.  

Em um espaço/tempo a coisa provocadora de acontecimentos foi apercebida. 

Percebemos e criamos – 

gestos, jogos, estratégias, memórias… 

Riscos e rabiscos apareceram no papel, 

um outro dia a flor provocante foi vista, reconhecida, apropriada e desenhada. 

 

*** 

 

Então a coisa é mensageira, transicional, permanência, provocação… 

Continuando nesse passeio encontrei a autora Vanessa Lopes (2017). Em seu 

artigo “A materialidade na arte” apresenta a importante e atual questão sobre o avanço da 

tecnologia e da conectividade digital na contemporaneidade e a multiplicidade de objetos 

intangíveis produzidos. Afirma que lidamos cotidianamente com materialidades 

desprovidas de massa e que não ocupam lugar no espaço, contrariando nosso imaginário 

ainda povoado pela visão mecanicista que considera imateriais as coisas intangíveis.  

Diante da tecnologia se impõe a necessidade de reafirmar a revisão da lógica 

binária, principalmente quando olhamos e não vemos ou encontramos. Por exemplo: os 

sinais Wireless, a inteligência artificial ou ainda quando sabemos das máquinas agindo 

por si, sem a necessidade da mediação humana – “um objeto apartado de um sujeito 

pensante no comando” (LOPES, 2017, p. 156). Essa situação nos leva à compreensão das 

materialidades contendo inerentemente uma força generativa própria que age, contamina 

e é contaminada; uma força oriunda de uma infinita diversidade de seres independentes 

da ação do humano. A autora explica que não tem mais espaço para o binômio, matéria 

animada ou inanimada, porque ambas as condições estão enredadas, visto que a matéria 

nunca está pronta, acabada. “É sempre algo a mais do que mera matéria: um excesso, 

força, vitalidade, relação ou diferença que torna a matéria ativa, autocriativa, produtiva, 

imprevisível” (LOPES, 2017, p. 158). 
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Dentro dessa maneira de compreendê-las, as materialidades trazem em si a ideia 

de processo. E esse modo processual de ver os materiais põe foco naquilo que eles podem 

acionar, naquilo que podem se tornar a partir de seus elementos constitutivos; o que 

permite a manifestação de materialidades inclassificáveis surgidas por conta dessas novas 

formas de produção e do uso de novas tecnologias. 

A autora chama atenção para o avanço da tecnologia na contemporaneidade e 

questiona como o humano se relaciona com essas materialidades inclassificáveis, pois 

elas não se encontram diante de nós, no espaço e no tempo, como algo que nos afeta 

sensivelmente por meio da percepção. Esse relacionamento imperceptível com as coisas 

reduz a experiência de continuidade no tempo necessária para o descobrimento do mundo 

segundo nossa singularidade e percepção.  

Até então, a relação entre o espaço, o tempo e a coisa era elemento de instauração 

do humano na existência, da constituição de seu percurso singular e da realização do 

sentido de si mesmo em meio à comunidade (SAFRA, 2003). A digitalização da vida 

implica a pulverização e fragmentação de referências fundamentais da condição humana. 

Uma delas é a perda da relação de ressonância entre o tempo digitalizado que rege a vida 

na atualidade e o ritmo próprio do corpo; a temporalidade digital impõe o tempo máquina, 

uma condição de vida que adoece o ser humano. A outra é a perda da dimensão de espaço 

compartilhado. Todo corpo ocupa espaço e necessita do encontro com o outro, com as 

coisas e com o ambiente que o cerca para se constituir como corpo vivo. Existir é aparecer 

a todos. A determinação do mundo digital como espaços de convivência retira a pessoa 

da experiência no mundo compartilhado com outros, ficando aprisionada numa aparência 

evanescente que se esvai como num sonho (SAFRA, 1999). 

Nessa provocação dos objetos intangíveis vemos temporalidades aparentadas com 

máquinas orientando a vida humana sem ressonância com o ritmo de sua corporeidade e 

propondo um funcionamento da vida cotidiana em vinte quatro horas, nos sete dias da 

semana. Também observamos um esfacelamento do espaço existencial, uma relação com 

o espaço a serviço da especulação pelo mundo dos negócios, como vemos na queima das 

florestas e nos edifícios cada vez mais altos construindo paisagens sem qualquer relação 

com as proporções do corpo humano. Além disso, vemos a mediação das relações através 

do código digital em substituição aos códigos humanos; os primeiros contêm 

informações, porém não contêm presença. Também temos a presença de coisas ou 
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materialidades rapidamente consumíveis, descartáveis, sem ligação com a história, seja 

de uma família ou de uma comunidade, sem marcas do humano.  

Essas condições contemporâneas, quando dimensões do ethos40 humano, são 

capturadas pelo modo máquina de viver, levam ao amortecimento da sensibilidade, a um 

desenraizamento. Elas dificultam o processo da passagem da vivência para a experiência, 

impossibilitam a instauração e o acontecer humano; provocam sofrimento e necessitam 

de cuidado (SAFRA, 2004).  

Em contraposição, ver as coisas como algo que entrelaça e povoa os diversos 

mundos humanos com suas mensagens, sua permanência, sua provocação, sua força 

generativa própria e deixar-se afetar, intensificando sua existência, são modos de cuidar 

e de resistir ao modo máquina do viver contemporâneo. Assim, podemos entender que o 

tempo estendido na fruição, a permanência das coisas e o humano artesão – aquele que 

estabelece uma relação, convive e lida com as coisas – são espaços que fazem crescer a 

potência de vida. 

Ao nos apropriarmos da herança dos autores que nos acompanharam na 

aproximação da maneira “coisa” de existir, o desafio atual e urgente que se coloca é a 

necessidade de refazer o modo como trabalhamos, exploramos e interagimos com a coisa, 

a natureza, o outro, o consumo, a economia, a tecnologia etc. Herança que coloca em 

evidência a provocação das coisas e definitivamente as assenta junto com a palavra 

“como” interrogada. 

Então a coisa é mensageira, transicional, permanência, provocação e generativa… 

 

3.1 O ENCONTRO COM AS COISAS NA ARTE 

 

Fui provocada por Lopes41, que me surpreendeu  

com a raiz etimológica da palavra indo-europeia “mât”, que significa “feito à mão”.  

“Mât” é prefixo da palavra material, substantivo, como por exemplo:  

 
 

40 Ethos significa um lugar humano para existir, morar no mundo entre os homens. “O ethos humano 

acontece nessa interdependência profunda entre os homens, a terra e a coisa (SAFRA, 2004, p. 26-29). 
41 LOPES, V. O desafio das novas materialidades: paradoxos éticos e comunicacionais na cadeia 

produtiva da arte. São Paulo: Pontifícia Universidade Católica, 2018. 
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o material para fazer pintura pode ser a tinta.  

Também é prefixo de material adjetivo, exemplo:  

não podemos negar o valor material dos livros.  

Outras palavras também têm esse prefixo como: 

materialidade, maternidade, matéria e matriz e muitas outras.  

Brincando com a raiz “mât”…  

Mât – Mâter (latim) – Maternidade: uma força generativa própria que povoa o mundo. 

Mât – Materia – Matéria: o assunto, a história que o material traz em si.  

Mât – Materialis (latim) – Material (substantivo); material + dade = materialidade: o 

que contribui e/ou é relativo à matéria.  

Qualidade ou característica do que é material. 

Mât – Materialis (latim) – Material (substantivo): o que provoca, que tem processos, 

revelações e questões. Substância amorfa que ganha formas em decorrência de sua 

potencialidade e de sua natureza receptiva. Potencialidades que formam objetos, que 

constituem obras. 

Mât – Matrice (latim) – Matriz: a ancestralidade, a permanência, as histórias 

acumuladas dos materiais e suas marcas. 

 

*** 

 

Nos primórdios da humanidade, o encontro e a lida com os materiais respondiam 

pela sobrevivência, por melhorias dos processos da vida cotidiana através da confecção 

de utensílios domésticos e pela cura da alma através de música, danças e artefatos mágicos 

(DEWEY, 2010). Tratava-se de algo que pertencia ao bem comum, mantendo vivas as 

experiências daquelas comunidades. Ainda não existia um conceito de arte ou de saúde, 

mas já existiam pessoas lidando com as coisas – um “ser humano colocando marcas em 

superfícies” (DANTO, 2006, p. 4). Já encontrávamos, junto à lida dos materiais, o 

cuidado e os objetos culturais. 

O artista é resistência, pertence ao grupo do humano artesão. Com sua abertura e 

sensibilidade no encontro com as infinitas possibilidades de existir das coisas, ele 

manipula e cria formas de presença no mundo que afetam a todos. Nessa lida, estabelece 
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com os materiais uma relação de continuidade essencial – seu corpo é provocado, é 

marcado e marca. A cada nova criação, o artista torna-se aquilo em que trabalha, ele 

“arrasta para a obra, como matéria formada, todo seu mundo interior” e transforma seu 

gesto criador em estilo (PAREYSON, 1997, p. 58). Não se trata de uma técnica, é a pessoa 

inteira do artista – suas predileções estéticas, valores morais, crenças, costumes, momento 

histórico, enfim, é seu corpo, sua trajetória pessoal e singularidade que guiam seu 

encontro e diálogo com os materiais, seu processo artístico, seu modo singular de formar 

a obra.  

No campo da arte, Cézanne mostrou seu corpo a corpo diante das coisas e da 

natureza, trabalhando arduamente para integrar no ato de pintar o pensamento e o 

sensível. No seu trabalho pictórico manteve a presença de seu temperamento, seu ímpeto 

criador, e sustentou seu corpo diante da força arrebatadora que experimentava nos 

encontros com as coisas pintadas – seus motifs, aquilo que o afetava, que nascia para seu 

olhar e o movia ou, como ele mesmo disse, que enfeitiçava o receptáculo das sensações 

(CÉZANNE, 1992, p. 205). Seu pensamento artístico se fazia trabalhando a partir dos 

encontros com o modo de existência “coisas”, e o guia desses encontros eram as suas 

sensações. “O artista só é um receptáculo de sensações” (GASQUET, 2016, p. 82). 

A natureza para ele não era uma bela paisagem, era seu grande motif. A respeito 

do seu arrebatamento, disse que, diante dela, não mais se movia. “O olhar cola-se ao 

tronco, ao torrão de terra. Custa-me tirá-lo de lá, de tal forma uma coisa qualquer me 

retém” (GASQUET, 2012, p. 82). Cézanne desejava apreender o que emergia da 

profundidade das coisas. 

Em relação às montanhas escreveu que começava descobrindo as bases geológicas 

da paisagem, pois para ele a natureza é mais em profundidade do que em superfície, mais 

afecções e vibrações do que representação. Ele pensou com e como a montanha, “ele 

germinava com a paisagem” (MERLEAU-PONTY, 2004, p. 119). 

O arrebatamento de Cézanne diante da natureza e das coisas imprimiu em sua 

alma uma verdade essencial sobre elas e a missão de pesquisar para alcançar meios de 

comunicar de modo pictórico os afetos e as vibrações que o sensibilizaram. Estudava 

como comunicar esse embate, esse corpo a corpo que emergia diante da profundidade 

sensível da natureza, e pintá-lo na superfície plana da tela. A esse respeito contou para 

Gasquet (2016, p. 64): “O que tento traduzir-lhe é mais misterioso, mistura-se com as 

raízes do próprio ser, com a fonte impalpável das sensações”.  



143 
 

Em seu encontro com as coisas, Cézanne desenvolveu um fazer artístico que não 

objetivava a representação de um modelo. Através do embate vibratório que travava na 

interioridade do seu corpo, buscava integrar na feitura da obra a percepção dos elementos 

objetivos com a vibração das aparências que emergiam da profundidade e a experiência 

subjetiva que experimentava diante dos motifs. Em suas palavras: 

 

Julga-se que um açucareiro não tem uma fisionomia, uma alma. Mas 

também ele se modifica todos os dias. A esses senhores é preciso saber 

agarrá-los, acariciá-los… Estes copos, estes pratos, falam uns com os 

outros. Confidências intermináveis… […]. Por que dividimos o 

mundo? […]. Os objetos penetram-se uns aos outros… Não param de 

viver, compreende? Espalham-se insensivelmente à sua volta com 

íntimos reflexos, como nós fazemos com olhares e palavras… 

(GASQUET, 2016, p. 126-127). 

 

Com seus movimentos, permanência e provocação, as coisas e a natureza 

convocavam Cézanne. Que com sua sensibilidade, no corpo a corpo com a paisagem, se 

apropriava de suas aparências vibráteis e modulava suas existências, intensificando sua 

realidade através do trabalho pictórico. Segundo Lapoujade (2019), esse embate sensível 

e vibratório expôs a questão: como encontrar uma forma plástica que contenha a 

divergência entre a geometria da natureza e a expansividade das cores, entre a superfície 

e a profundidade? Também legitimou a reflexão que acontecia na interioridade do próprio 

artista a respeito do mundo da arte. 

A pintura e as pesquisas de Cézanne foram elementos que inspiraram vanguardas 

artísticas do fim do século XIX e início do XX. E mobilizaram essa geração que, ciente 

de seu corpo sensível diante da força do real, estava insatisfeita com o paradigma 

representacional da arte e tinha um olhar investigador capaz de ver e sentir as realidades 

de cada coisa, “fazendo ver como nos toca”, como disse Merleau-Ponty (2004, p. 121). 

Geração que procurava o novo e encontrou em Cézanne alicerces para seu 

experimentalismo e modos de encaminhar seus processos criativos de produção artística.  

Por a coisa (objeto, material, materialidade) ser e permanecer em questão, ela se 

mantém aberta para o gesto criativo do artista. Desse modo não é apenas um meio pelo 

qual se explicita as sensações, ela em sua provocação porta memória, é “algo nosso que 

se estranha a nós e que existe por conta própria” (ARGAN, 2006, p. 542).  
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A partir do modernismo, muitos foram os artistas que mostraram sua relação 

pessoal com as coisas. Pegaram as oferecidas pelo seu mundo cotidiano – fragmentos da 

realidade – e fizeram uma transformação, perturbando o sentido das obras de arte. Esse 

movimento provocou deslocamentos e rupturas no campo da arte, ampliando seus limites, 

renovando a relação entre arte e vida cotidiana, embaralhando-as. Os artistas modernos 

compartilhavam ideais utópicos a respeito do poder de a arte transformar estruturalmente 

as condições da vida em sociedade, de reconfigurar a existência através de estratégias, 

fosse disseminando-a no cotidiano através de objetos belos e úteis à vida – as vanguardas 

construtivas como o futurismo e a escola de Bauhaus –, fosse modificando a vida pela 

beleza do gesto, um gesto estético poético que provocasse uma renovação no cotidiano – 

as vanguardas dadaístas, surrealistas) (FABBRINI, 2006). Essas duas estratégias 

implicaram a desmitificação da função do artista, a “desauratização” da obra de arte e a 

dessacralização dos materiais artísticos. As fronteiras da arte foram derrubadas e ela não 

pôde permanecer como era.  

 

*** 

 

Hoje acordei com um presente da minha neta na mesa de cabeceira. 

Uma linda bolsinha… 

feita de coador de voal, botão de alho e elástico; linda! 

Ela olhou para essas coisas e viu uma bolsinha virtual, 

a bolsinha – um dos modos de existir desses objetos. 

Viu o cosmo dessas coisas e explorou essa abertura com sua criatividade. 

Eu acordei, vi, me assombrei frente  

à delicadeza, às cores, ao feminino,  

à vitalidade, à harmonia, à amorosidade – à beleza. 

Depois fui levada ao texto,  

aos artistas que buscavam tornar visível o que os assombrava,  

que buscavam o olhar fresco da criança.  

E eu, me lembrei da palavra fresca da Clarice  

com minha cabeça fresca da manhã. 
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*** 

 

Em 2020, a Royal Academy of Arts, em Londres, organizou a mostra “Picasso and 

paper”, documentando o olhar do artista diante do “lixo” da vida cotidiana. A exposição 

de seus papéis e coisas efêmeras deixou ver como esses materiais improváveis afetaram 

sua história pessoal, atravessaram sua vida e o modo como os usou em suas colagens. 

Para Picasso não se tratava de experimentalismo, mas de uma abordagem à questão da 

forma. Dizia que não procurava a forma, a encontrava nos objetos. Podemos pensar que, 

assim como Cézanne, as coisas eram provocação para Picasso. Ele era provocado, 

capturado pelos objetos (GOMBRICH, 2013). Para os artistas do seu tempo, a forma se 

tornou tema; a reflexão sobre a arte, um assunto; e a obra passou a ser vista como um 

organismo vivo.  

 

Considerar a forma como parte integrante da realidade do objeto […] e 

o espaço do quadro, enquanto espaço real, capaz de acolher elementos 

retirados diretamente da realidade; uma das inovações técnicas mais 

sensacionais é, de fato, a aplicação de pedaços de papel, de tecido etc. 

(collage) (ARGAN, 2006, p. 305). 

 

A colagem cubista foi uma inovação técnica. Ao estabelecer novas relações com 

os materiais cotidianos quebrou a linha que separava a obra de arte dos objetos da vida e 

abriu caminho para os movimentos artísticos que viriam. A partir daqui, no campo da 

arte, as coisas deixaram de ser representação da realidade e passaram a ser um fragmento 

do real, um modo de existência no espaço da arte. “Para os cubistas, a colagem servia 

para demonstrar que não existe separação entre o espaço real e o espaço da arte, de modo 

que as coisas da realidade podem passar para pintura sem alterar sua substância” 

(ARGAN, 2006, p. 359). 

Para a geração de artistas insatisfeitos com o absurdo da guerra, que buscavam o 

novo e faziam a crítica das relações indivíduo-sociedade, o cubismo deixou como legado 

as colagens – o suporte como espaço para acolher o real, o vivo. A presença das coisas da 

vida na obra trouxe para o diálogo com o espectador o dia a dia e as questões políticas, 

sociais, morais, éticas, étnicas etc., o utilitarismo dos objetos e a arte como mercadoria.  
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Na colagem cubista, o real e a arte transitam juntos pelo espaço; já no dadaísmo a 

coisa na obra é gesto, ato estético. Segundo Argan (2006), para o artista dadá qualquer 

coisa do mundo cotidiano pode ter um valor estético e, consequentemente, ser/estar na 

obra; o valor artístico não é mais determinado pelo procedimento técnico ou pela forma, 

mas pelo gesto, pela experiência estética do artista na vida.  

Os dadaístas tinham interesse pelo corriqueiro e uma disponibilidade para incluir 

o acaso nas obras. Suas colagens estavam conectadas com o cotidiano, o que abriu 

caminho para que muitos materiais retirados do mundo comum fossem utilizados no fazer 

artístico e assumissem novos significados. 

Rebelando-se com o “feito à mão” e o terreno estético retiniano, o paradigmático 

Duchamp inventou o termo ready-made para nomear os objetos industrializados que 

escolhia, comprava e a seguir expunha como obras de arte (ARCHER, 2013). A respeito 

do modo de escolher seus ready-mades, Otávio Paz cita o próprio artista:  

 

O grande problema era o ato de escolher. Tinha que eleger um objeto 

sem que esse me impressionasse e sem a menor intervenção, dentro do 

possível, de qualquer ideia ou propósito de deleite estético. Era 

necessário reduzir o meu gosto pessoal a zero. É dificílimo escolher um 

objeto que não nos interesse absolutamente, e não só no dia que o 

elegemos, mas para sempre e que, por fim não tenha a possibilidade de 

tornar-se algo belo, agradável ou feio. […] É uma espécie de encontro 

(DUCHAMP apud PAZ, 1997, p. 27-28).  

 

Os ready-mades são obras abertas que acontecem com o desalojamento da coisa 

cotidiana do espaço comum para o espaço da arte. Os objetos escolhidos tinham uma 

presença sólida, durável e permanente e seu significado era socialmente compartilhado. 

Portanto partilhavam do modo de existência “coisas”. No encontro com Duchamp, os 

objetos eleitos eram desalojados de seu significado primeiro e, com sua potência 

generativa, alcançavam novas potencialidades de existência, transformavam-se em obras 

de arte constantemente carregadas de uma multiplicidade de mensagens, significados e 

questões que emergiam no encontro com o espectador. Assim, o artista propunha para o 

espectador uma reflexão sobre o que singulariza uma obra de arte diante à multiplicidade 

de todas as outras coisas existentes. Seu gesto afirmava uma potência mensageira da coisa 

e da obra (ARCHER, 2013). 
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Duchamp provocou o espectador com as coisas em sua obra, mas será que era 

provocado por elas? Ele buscava objetos anônimos, neutros, desinteressantes, mas, como 

disse Paz (1997, p. 24), “se o objeto é anônimo, não o é aquele que o escolheu”. O gesto 

criativo é realizado por seu criador que, animado com suas questões, “passa da intenção 

à realização” através de uma “série de esforços, sofrimentos, satisfação, recusas, decisões 

que não podem e não devem ser totalmente conscientes” (DUCHAMP, 2004, p. 73). Isso 

tudo acontece no espaço transicional, nos movimentos migratórios pelos espaços das 

experiências de ser do artista. Para Duchamp, o ato criador não é realizado pelo artista 

sozinho; o público, como testemunha da transmutação dos objetos em obra de arte e com 

sua fruição – fenômeno que acontece no espaço transicional do espectador –, acrescentará 

sua contribuição ao ato criador do artista e determinará o valor social da obra na balança 

estética.  

Em uma conversa com Joufroy, Duchamp esclareceu um dos propósitos que o 

animava:  

 

Tive a intenção de fazer não uma pintura para os olhos, mas uma pintura 

em que o tubo de cores fosse um meio e não um fim em si. […] Há uma 

grande diferença entre uma pintura que só se dirige à retina e uma que 

vai mais além da impressão retiniana: – uma pintura que se serve do 

tubo de cores como um trampolim para saltar mais longe (DUCHAMP 

apud PAZ, 1997, p. 45). 

 

Nas suas experiências com os incontáveis materiais, os artistas presentificam a 

transformação da tinta, piano, mármore etc. numa obra de arte; a transformação dos 

objetos em coisas da cultura. E assim nos lembram do valor ontológico das coisas, nos 

remetem à qualidade estética e mensageira dos materiais. Revelam também a intuição 

estética dos artistas diante das coisas do mundo, isto é, como eles se atentam a este ou 

àquele acontecimento e/ou objeto em um dado momento de seu fazer artístico.  

Kurt Schwitters reunia coisas que encontrava ao acaso no seu dia a dia, que 

estavam ao alcance do seu olhar e sua mão, que chamavam sua atenção ou ocupavam sua 

vida por um momento e com elas compunha seus quadros. Eram fragmentos do real, como 

passagens de ônibus usadas, recortes de jornal, trapos, pedaços de carta, barbante, botões; 

coisas… Testemunhas breves do cotidiano, algumas delas portavam lembranças, mas 
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todas foram descartadas e depois recolhidas pelo artista e compostas como obra, 

ganhando novos sentidos, novas intensidades, revelando existências (ARGAN, 2006).  

Podemos dizer que para Schwitters as coisas eram mensageiras, pois 

comunicavam um tempo, lembranças e histórias efêmeras; seu fazer artístico instaurava 

uma poética dos objetos. Na sua obra, a funcionalidade, utilidade e consumo das coisas 

pela sociedade eram contrastados com sua presença sólida e durável, ganhando assim 

sentido de vividas entre outras coisas vividas – um modo de existir. Schwitters era 

provocado pelas coisas, ele recolhia ao acaso fragmentos do mundo que o convocavam 

para o fazer artístico e compunha uma obra orgânica e processual que intensificava o 

modo de existência “coisa”.  

Identificamos essa força generativa própria das coisas na sua grande obra 

Merzbau. Argan a descreve assim:  

 

Trata-se de uma escultura-arquitetura abstrata, em gesso, o Merzbau, 

que ocupa um quarto de um aposento de sua casa; uma escultura em 

cujas cavidades ele esconde objetos de lembrança dos amigos, a seguir 

recobertos por outros objetos, num crescimento orgânico contínuo e 

ininterrupto, que o obriga a furar o teto do aposento para prosseguir no 

andar de cima, com uma criatividade incessante, livre e 

extraordinariamente feliz… A obra foi destruída por uma bomba na 

Segunda Guerra Mundial (ARGAN, 2006, p. 685). 

 

E a transicionalidade? A migração pelos diversos espaços da experiência de ser. 

O ato de criação passa por esses espaços – um fragmento do real, do mundo objetivo, 

provoca o artista que, a partir de sua sensibilidade e subjetividade, o transforma com sua 

corporeidade em objeto de arte presente no mundo compartilhado. 

A ideia de que o suporte do quadro podia acolher qualquer tipo de coisa do mundo 

cotidiano embaralhou a fronteiras entre arte e vida. Também abriu caminhos para que 

uma infinidade de materiais pudesse ser utilizada no fazer artístico.  

O material está disponível no ambiente como algo permanente para o ser, o 

continuar a ser e para a feitura de coisas. Sentir sua presença e perceber suas provocações 

é fundamental para o humano, pois mantêm acesa suas mensagens, a memória da terra, 

do trabalho, do Outro e a vivacidade do corpo. O encontro com as coisas tem propriedades 

de transformar as experiências do viver, pois quando alguém é afetado por elas se coloca 
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em movimento, dá início a um processo criativo em que o material, com as qualidades 

que o constitui, permanece presente como um guia em diálogo com o corpo em todo o 

processo de feitura da obra.  

Por outro lado, a perda das provocações e das mensagens – a objetificação dos 

materiais – adoece o ser humano, levando-o a um prejuízo da constituição de sua 

dimensão histórica, a uma ruptura com o ambiente que o sustenta. Safra (2004) nos alerta 

sobre as diferentes formas de sofrimento no mundo atual, sendo o desenraizamento 

estético uma delas. Refere que tanto a percepção limitada e fragmentada das coisas como 

a organização estética abstrata decorrente das máquinas ou do mundo digital levam a um 

tipo de adoecimento em que o corpo deixa de ser alojamento da psique pela falta de 

aparentamento com a estética das máquinas, suas dimensões rítmicas, temporais e 

espaciais. Lapoujade nos fala sobre a relação de dependência mútua entre o humano e as 

coisas:  

 

Existimos pelas coisas que nos sustentam, assim como sustentamos as 

coisas que existem através de nós, numa edificação ou numa 

instauração mútua. Só existimos fazendo existir. Ou melhor, só nos 

tornamos reais se tornarmos mais real aquilo que existe. Se as coisas só 

existem se vencermos a dúvida, se elas têm essa força, como ela não se 

comunicaria com aquele que experimenta a realidade, como ela não 

despertaria nele, naquele mesmo instante, numa justificação comum de 

estar no mundo? (LAPOUJADE, 2017, p. 99). 

 

3.2 OS MATERIAIS NA CLÍNICA TERAPÊUTICA OCUPACIONAL HIBRIDIZADA 

COM A ARTE 

 

Eu sempre sonho que uma coisa gera, 

nunca nada está morto. 

O que não parece vivo, aduba. 

O que parece estático, espera. 

(PRADO, 1991, p. 19) 
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Até aqui, percorremos um caminho junto com as coisas e os materiais, no qual 

olhamos algumas concepções e vimos seu encontro com o artista. O objetivo agora é 

entrelaçar os materiais com o fazer clínico terapêutico ocupacional hibridizado com a 

arte. Como fazer isso? 

Sabemos que o encontro com eles é uma questão relevante no campo da terapia 

ocupacional. Corrêa, a respeito desse encontro, diz:  

 

O principal critério para escolha da atividade foi a afinidade, 

experiência e confiança no potencial transformador do material. Penso 

que, independentemente dos contextos ou objetivos terapêuticos, a 

escolha inicial por um material e/ou atividade não está só relacionada a 

uma técnica, pois não existem pacientes iguais ou terapeutas iguais. 

Envolve, sempre, a apresentação de modos de ser do terapeuta – sua 

pessoa, sua história, sua vivência com o material e/ou atividade, as 

teorias que o acompanham, sua atitude de cuidar e a capacidade de 

considerar as necessidades fundamentais dos pacientes (CORRÊA, 

2014, p. 434). 

 

Aqui podemos retomar a pergunta: nos muitos encontros da pessoa com as coisas, 

por que escolhemos isso e não aquilo? E estendê-la à prática clínica da terapia 

ocupacional: como podemos escolher os materiais no encontro clínico terapêutico 

ocupacional?  

Ao longo de seu percurso, a terapia ocupacional se deteve mais no campo 

conceitual da funcionalidade das atividades humanas e menos no registro ontológico dos 

materiais, na sensação que eles veiculam, na cultura que eles portam, nas relações que 

estabelecem com a sensorialidade das pessoas e na sua presença no setting terapêutico. 

Em geral, os materiais na terapia ocupacional foram vistos através de suas utilidades, de 

sua dimensão funcional e como soluções prontas e mágicas para determinadas 

enfermidades – tipo de conduta tecnicista que modela modos de ser e de fazer. Dessa 

forma, os materiais perdem seu estatuto de mediação, deixam de veicular mensagens, 

objetificam-se e adoecem o ser humano.  

Mas os materiais e as atividades já afirmavam uma história hospitaleira dentro da 

terapia ocupacional. O filósofo pragmatista George Mead, que contribuiu na formação do 

pensamento clínico das primeiras terapeutas ocupacionais atuantes na Hull House, na 

Chicago dos anos 1930, acessava a dimensão provocativa dos materiais. Mead 
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compreendia que os materiais, com sua fisicalidade, convidavam as pessoas a percebê-

los a partir de seus próprios corpos, e nessa experiência elas alcançavam dimensões de si 

mesmas e da comunidade e da cultura que as circundavam (JARA, 2017, p. 117). Na obra 

de Mead, encontramos um estudo sobre o papel que as coisas/objetos/materiais têm na 

constituição e manutenção das identidades sociais, com o objetivo de  

 

Entender cómo confieren al self un ambiente estable y familiar, 

examinar cómo los actos de tocar y comprender, en tanto que relación 

básica con lo material, detentan un papel clave en la construcción y 

mantenimiento de la realidad, y, en definitiva, observar como la 

relación del self con el mundo físico se configura como relación social42 

(DOMÉNECH; IÑIGUEZ; TIRADO, 2003, p. 21). 

 

Nos anos 1980 e 1990, um expressivo grupo de terapeutas ocupacionais, atento 

aos processos de redemocratização e desinstitucionalização do Brasil, retomou as 

aventuras teóricas, clínicas e estéticas da Hull House e da Clínica do Engenho de Dentro 

(LIMA, 2017). Dedicou-se ao estudo e desenvolvimento de práticas clínicas na interface 

arte-saúde, compreendendo arte “como projeto de emancipação de todos e de aberturas 

de espaços – criativos, educacionais, relacionais e sociais –, práticas de interferência 

direta no mundo” (CASTRO, 2007, p. 393); e as práticas clínicas como encontros inter-

humanos que produzem modos de vida mais potentes, em espaços onde “ser e se sentir 

real” pode ser experimentado, e o processo de desenvolvimento pode ser colocado em 

marcha (WINNICOTT, 1996, p. 27). 

As atividades humanas, em sua existência singular, social e cultural, fazem parte 

dos elementos que constituem a pessoa e, dessa maneira, seus sentidos existenciais. Nessa 

perspectiva, a terapia ocupacional 

 

Não procura tratar ou minimizar sequelas por meio de uso das 

atividades, mas entende o fazer como parte constitutiva e essencial da 

 
 

42 “Entender como eles conferem ao self um ambiente estável e familiar, examinar como os atos de tocar 

e compreender, como relação com o material, desempenham um papel fundamental na construção e 

manutenção da realidade, e, em última instância, observam como a relação de si com o mundo físico se 

configura como uma relação social” (tradução nossa). 
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vida dos homens, dando um sentido existencial à humanidade 

(ALMEIDA; COSTA, 2019, p. 62). 

 

Para essa terapia ocupacional, as ações e os fazeres são constitutivos do humano; 

através deles as pessoas podem criar mundos, reinventar o ambiente, enriquecer modos 

de vida e de sensibilidade (CASTRO, 2007). Segundo Lima (2007), o pintar, escrever e 

desenhar sempre estiveram entre as atividades humanas presentes espontaneamente nos 

espaços asilares do século passado, talvez por necessidade vital. Como lemos em Pedrosa 

(1947, p. 151), “a vontade de arte se manifesta em qualquer homem de nossa terra, 

independente do seu meridiano, seja ele papua ou cafuzo, brasileiro ou russo, negro ou 

amarelo, letrado ou iletrado, equilibrado ou desiquilibrado”. Assim, consideramos o fazer 

artístico paradigma das atividades humanas, e desde a arte moderna vemos um 

deslocamento das pesquisas das práticas artísticas em direção ao cotidiano, à vida. Esse 

acontecimento aproximou os campos da arte e da saúde, estabelecendo um espaço 

intervalar no qual a terapia ocupacional pode ser enriquecida pelas práticas artísticas com 

sua profusão de estilos, formas, experimentações e materiais.  

Até aqui pudemos acessar o valor dos objetos/coisas/materiais no campo da 

terapia ocupacional. Mas ainda não nos aproximamos da questão do encontro com os 

materiais e a escolha desse ou aquele na clínica. 

Ancorados em Winnicott (2005), consideramos que nas primeiras entrevistas as 

pessoas em sofrimento trazem consigo certa esperança de que encontrarão o cuidado de 

que necessitam naquele que o oferece. O psicanalista conta que, ao longo de sua 

experiência clínica, percebeu o valor das primeiras consultas surpreendendo-se com a 

quantidade de crianças que sonhavam com ele na noite anterior. Compreendeu que esse 

sonho se tratava de um preparo imaginativo para o encontro com aquele que 

potencialmente poderia compreendê-las e, quem sabe, ajudá-las. Reconheceu que esse 

momento especial, quando o encontro clínico inicial se realiza no espaço potencial, pode 

ser utilizado para fortificar a esperança e a confiança (WINNICOTT, 1984). 

Talvez apareça para o leitor a questão: a terapeuta ocupacional pode escolher a 

atividade e o material antes de conhecer o grupo ou paciente? Na minha opinião, sim. A 

apresentação inicial de um fazer no setting terapêutico está assentada na minha intuição; 

nas experiências com materiais e fazeres que me constituíram, busco algo dentro, que eu 

sinta que acolherá o paciente ou o grupo, que favorecerá o estabelecimento do vínculo 



153 
 

afetivo e que talvez possa surpreendê-lo. Winnicott considera essas ocasiões especiais 

“portadoras de uma qualidade que me fazem usar a palavra sagrado” (WINNICOTT, 

1984, p. 12). Compartilho essa ideia com ele, pois nesses primeiros encontros estamos, 

pacientes e terapeutas, no espaço potencial, e o material oferecido ganha estatuto 

paradoxal, sendo e não sendo a encarnação do terapeuta – de todo modo, uma presença 

pessoal e hospitaleira. Não se trata do oferecimento de uma técnica, mas de um convite 

para o grupo ou paciente “brincar” junto com algo que tem um sentido particular para a 

pessoa do terapeuta – e que nesta dissertação é o mosaico de papel. 

 

*** 

 

Os papéis… vou contar como me tornei papel. 

A coleção de papéis começou cedo na minha história, 

primeiro os coloridos papéis de carta, de bilhetes,  

alguns com ilustrações, 

outros com marca d’água. 

Depois decorar papéis: brancos, coloridos,  

finos ou mais grossos: marmorizar, pintar com rolo, pincel,  

conta-gotas, escurecer, clarear, lápis de cera, amassar e pintar… 

até exposição de papéis para presentes eu fiz! 

Mais tarde, ao lado da minha filha, a segunda coleção: 

papel de origami – o papel na terceira dimensão –, 

fazer origamis e as esculturas de papel kraft com cola. 

Mais adiante a colagem…  

Rasgar papel com a mão, sem controle, e achar as formas, 

usando o papel com suas diferentes gramaturas, 

infinitas texturas e cores como tinta, como material para colorir,  

assim fiz minha terceira coleção de papel, que compartilhei com esse grupo na oficina. 

Foi desse jeito que criei uma familiaridade, confiança com esse material. 

Papel para mim é material hospitaleiro. 
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*** 

 

Vale a pena nos determos e compreender que estamos no espaço potencial, lugar 

onde nasce o gesto criativo e que põe em marcha os fenômenos transicionais. E o 

terapeuta, junto com os materiais oferecidos, fornece holding43 – um cuidado do ambiente 

para receber o gesto do paciente, sua contribuição pessoal para o mundo.  

Uma mesa com muitos papéis coloridos espalhados sobre ela – essa cena não lhe 

parece inspiradora? Um convite ao brincar? Na experiência clínica em que nos 

debruçamos oferecemos papéis de origami – material convidativo com seus muitos 

matizes de cor e de estampa, fácil de rasgar, dobrar, aceita cola, lápis grafite e tinta se 

precisar. Oferecemos também cola branca tipo PVA, transparente depois que seca e com 

boa adesão no papel. Todo ambiente foi organizado cuidadosamente para o acolhimento 

dos pacientes, o que gera confiança e integração não só na infância, mas em todo o 

processo de amadurecimento do ser humano; um ambiente hospitaleiro ao gesto pessoal 

é uma necessidade da natureza humana, ele regula os vínculos sociais e da ética nas 

relações, é solidário e recíproco (PERROTA, 2014). 

Então, muitas realizações dependem do modo como oferecemos as 

coisas/objetos/materiais. Mas o que fazer com esses papéis coloridos? A escolha da 

linguagem plástica e do suporte é um fator importante. De novo, Winnicott pode nos 

orientar. Em seu texto “O mundo em pequenas doses” (WINNICOTT, 1982, p. 76), ele 

escreve sobre a apresentação do mundo para o bebê. Sugere que seja apresentado 

fragmento suficientemente pequeno para que a criança não se confunda, e que a mãe o 

amplie gradualmente para alimentar a capacidade dela de desfrutar o mundo 

(WINNICOTT, 1982, p. 80). Muitas vezes estamos diante de pessoas fragilizadas, 

experimentando as mais diversas condições de sofrimento, que nada conhecem sobre as 

atividades artísticas, o que faz necessária a adaptação do terapeuta. Essa delicada 

operação é oferecimento de holding, é sustentação para que as travessias e construções 

de mundo possam acontecer. Assim, compreendo que qualquer linguagem plástica pode 

ser desenvolvida, desde que o terapeuta tenha afinidades pessoais e alguma experiência 

 
 

43 Lembramos que o holding está ligado a uma provisão ambiental de segurança que acompanha o ser 

humano ao longo de sua existência, pois a continuidade não está assegurada, precisando ser construída e 

reconstruída a cada momento frente às aflições (FIGUEIREDO, 2009). 
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com o fazer artístico, que possibilitem a ele oferecer as atividades nas doses que o 

paciente necessita. 

Inicialmente, o material apresentado foram papéis coloridos, cola e papel kraft. 

Em sintonia com as demandas do processo criativo e construtivo do grupo, houve 

ampliação e diversificação tanto das linguagens artísticas como dos materiais: desenho – 

desenho cego e de observação – e pintura, aumento da diversidade de papéis, incluindo 

novas texturas e gramaturas, introdução de lápis grafite preto e colorido, tinta guache, 

tinta acrílica, tesouras, pincéis e algumas sucatas.  

Conhecendo a força germinativa da narrativa, que mesmo depois de muito tempo 

ainda permite a ela se desenvolver e possibilita a troca de experiências, surpresa e 

reflexão, dou continuidade àquela vista na Apresentação deste trabalho, escrita após 

terminar o primeiro dos doze quadros construídos nos dez anos de Oficina Terapêutica de 

Mosaicos de Papel.  

 

*** 

 

Um lugar: o campo 

 

Retomando o que já contei, fui trabalhar em uma instituição que buscava um 

terapeuta para distrair os pacientes, pessoas adultas descritas assim: deficientes 

físicos, desvitalizados, que passavam o dia “desocupados e entediados”. Acreditando, 

como Leminski, que “distraídos venceremos”44, iniciei uma aventura clínica que durou 

dez anos.  

Nela adentrei portando minha confiança no ser humano, minhas teorias e princípios, 

minha bolsa com os materiais e minhas preocupações decorrentes da inexperiência e 

do desconhecimento a respeito dessa condição humana, isso tudo somado a alguma 

dose de medo. Pura hesitação, temor de terapeuta diante dos primeiros encontros.  

 
 

44 Título de livro do poeta Paulo Leminski publicado em 1987. 
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Como já escrevi, lá estavam pessoas vivas, com muitas histórias para contar sobre seu 

passado, seu presente e um desejo de desenhar futuros. No momento de apresentação 

de nossas histórias de vida, fiquei diante de um paradoxo: por um lado apareciam 

sofrimentos, por outro emergia uma alegria brincante. Entendi, a posteriori, que o 

espaço e o tempo que tivemos para uma escuta sensível e sincera possibilitou ao grupo 

uma comunicação mais profunda de si, além de um reconhecimento das diferenças e 

dos interesses comuns. Nesse encontro se revelaram novidades sobre o outro que até 

então não haviam sido compartilhados. Nós – o grupo e eu – pudemos acolher essa 

primeira camada de sofrimento que falava sobre habitar um corpo estrangeiro. 

Com delicadeza, assinalei o que havia de comum entre aquelas pessoas – uma aflição, 

a vida na roça, no campo. Também contei sobre o que havia de diferente, que outros 

pacientes e eu trazíamos para o grupo – a vida na cidade e um gosto pela arte. Os 

papéis e o mosaico de papel foram uma das marcas da minha pessoalidade e 

diferença, participaram da minha apresentação para o grupo: Cecilia Corrêa, a 

fazedora de mosaico de papel; material e linguagem plástica faziam parte da minha 

identidade e da minha história pessoal. Percebi que alguns não tinham acesso às 

artesanias artísticas e, mais, me contavam como as brincadeiras foram poucas nas 

suas vidas, ou ainda como elas ficaram distantes e opacas.  

Ainda na primeira entrevista senti o lugar especial que o grupo me colocou. Pude 

perceber com intensidade que aquelas pessoas depositavam em nosso encontro a 

esperança de serem compreendidas e, quem sabe, ajudadas. Através delas 

experimentei o desamparo, a desconfiança na vida, e percebi que estava diante de 

pessoas que necessitavam de cuidado, continuidade e segurança. Dentro de mim acolhi 

esse pedido e propus-me viver uma experiência com o grupo que oferecesse o espaço e 

o tempo necessários para o aparecimento da criatividade, independentemente do 

contrato institucional. Naquele dia, acolhendo na minha interioridade a necessidade do 

grupo, pude fortalecer a esperança de compreensão e acolhimento, e por outro lado 

reconhecer a complexidade dessa condição humana e a necessidade do tempo. 

Na semana seguinte, o grupo estava ressabiado, porém entusiasmado. Todos nós 

estávamos hesitantes diante do desafio da nova experiência. Meu trabalho era 

sustentar a hesitação, os medos do criar, as aflições, expectativas e potências inerentes 
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ao início. Meus instrumentos, para que o movimento do fazer criativo se instaurasse, 

eram: meu corpo, o tempo, a linha do horizonte desenhada no papel kraft, os papéis de 

origami com suas histórias, as tradições da colagem e do mosaico; as memsagem que 

as coisas portam. 

Arrumei o ambiente. Sobre a mesa fixei o suporte – um papel kraft grande, que 

ocupava praticamente todo o tampo, onde desenhei uma linha no seu sentido 

longitudinal, a qual chamei de linha do horizonte – e ao seu redor espalhei os papéis de 

origami coloridos de muitos tamanhos. Essa composição foi uma provocação/convite – 

os papéis com sua história, maleabilidade, concretude e potência criativa provocando o 

grupo; as coisas convocando o fazer.  

Após novas conversas sobre o mosaico de papel e de como seriam nossos encontros, 

iniciamos o trabalho. Saímos da sala de atendimento para olhar o céu e o chão, o 

fundo do nosso quadro: quantas cores têm o céu? Quais percebemos? E o chão, como 

é? Que cores, texturas, coisas, objetos identificamos? Banhados de céu e chão, 

voltamos para a sala e começamos a rasgar papéis para colar no suporte. Durante a 

construção do fundo da nossa paisagem, com base na boa experiência inicial, um 

grupo esperançoso, embora muito hesitante, emergiu, e surpreendido pela experiência 

brincante se arriscou e fez, possibilitando-me vislumbrar seu potencial criador através 

da intensa dimensão lúdica alcançada. 

Talvez você me pergunte: por que papel de origami? Por que o kraft? Respondo 

considerando meus encontros com esses materiais e os desdobramentos dessas 

experiências, reconhecendo suas qualidades. Os papéis de origamis são coloridos, não 

mancham com a cola, são finos, fáceis de dobrar e de rasgar, têm muitas estampas e 

carregam tradições; o papel kraft é maleável, leve, resistente, aceita desenho, tinta, 

aguenta cola, fita crepe, remendos, emendas, costuras, peso dos papéis colados e tem 

valor acessível. Velhos conhecidos, sabia que podia confiar neles, que dariam o suporte 

necessário àquela experiência. E a linha do horizonte? Ela também foi um cuidado – 

oferecimento de um pequeno fragmento do mundo para tecer com a imaginação do 

grupo. Algo que estava lá, traçado no suporte, e que esboçava um espaço, um lugar 

seguro e confiável para sustentar a criação ou o que quer que viesse acontecer. 
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Conforme o céu e o chão da paisagem eram formados, um espaço acolhedor e uma 

confiança básica foram se estabelecendo, assim como as dificuldades do criar e do 

fazer foram aparecendo. Junto com essas experiências, em nossas conversas se impôs o 

tema das aflições: o adoecimento, a queixa sobre as barreiras encontradas no 

cotidiano, a dependência como sofrimento. Intimamente, sentia as ambiguidades e 

provocações do grupo através de questões que apareciam nas entrelinhas: você nos 

aguentará? Suportará a nossa dor, a nossa história? Estava com pessoas que 

experimentaram radicalmente a impermanência da vida, cujo sentido de futuro, de 

continuidade, havia se rompido, e consequentemente a confiança no ambiente fora 

destruída. Também pude compreender que o que vivíamos juntos – a construção de um 

lugar – talvez alimentasse uma esperança, respondesse ao anseio de sentido e de 

reconstrução da fé na vida. 

A maleabilidade característica do papel possibilitou uma atividade de fazer sentido. 

Permitiu que enfrentássemos as incertezas do grupo e que suas ambições estéticas 

fossem alcançadas. A capacidade de adaptação do papel consentiu a adequação dos 

fazeres segundo as disponibilidades, possibilidades e limites dos participantes, o que 

favoreceu as relações interpessoais, estabeleceu o espaço transicional criando um 

clima de brincadeira, cumplicidade e coesão, garantindo a continuidade do projeto.  

O uso do corpo para rasgar os papéis modulava o sofrimento ao reconectá-lo com os 

pacientes, possibilitando o reconhecimento de novos modos de fazer com esse corpo 

considerado inoperante. 

Alguns pacientes rasgavam os papéis com as mãos, outros com as mãos e boca, outros 

ainda com mãos e cotovelo, punho ou antebraço, e da mesma maneira os colavam 

sobre o kraft. O grupo procurava e encontrava modos de fazer, garantindo a 

apropriação da lida com o material a partir desse corpo envolvido. Alguns não 

entravam no jogo, mas permaneciam junto, alimentavam-se do ambiente. 

Concluímos o fundo da paisagem com a presença mais clara das aflições e do processo 

doloroso de criação. Experimentávamos a hesitação, a angústia da realização de um 

trabalho que acontece dentro de cada um e ao mesmo tempo sobre os materiais e 

coisas que nos provocavam. Nessa atmosfera, uma questão surgia: quais figuras 

comporiam o quadro? Quem habitaria esse lugar? Estávamos no momento de pôr vida 

no lugar. Olhamos de longe para o quadro e conversamos sobre o que existiria naquele 
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campo, como seriam essas imagens e onde elas seriam coladas. O grupo decidiu pôr 

árvores e animais; definiu o lugar de cada árvore e cada participante escolheu um 

animal para o representar. 

Iniciamos pelas primeiras. Olhamos nosso trabalho de perto, o contemplamos de longe, 

conversamos sobre nossas plantas preferidas, observamos atentamente uma 

reprodução de Monet pendurada na sala, olhamos o horizonte e a paisagem da área 

externa da instituição, falamos mais sobre o campo que estávamos construindo e 

escolhemos o lugar das árvores: as grandes nas pontas e as pequenas no centro.  

Meu sentimento era de tensão, acompanhada de muitas questões que iam desde como 

as faríamos até para onde esse processo criativo estava nos conduzindo – as dores do 

criar. Essas inquietações se impuseram e as formulei assim: atravessávamos um 

momento de risco? Qual? Uma participante não queria mais frequentar a oficina, por 

quê? O que estaria rondando o grupo? Seria uma visita da precariedade da vida? Seria 

o momento – de colar figuras no fundo? Um mal-estar geral da convivência? Eu não 

sabia, só sentia o coração apertado e a necessidade de sustentar as angústias, as 

dúvidas, e continuar. 

As árvores que fizemos e colamos nesse dia não sobreviveram. Ficaram no quadro, 

foram contempladas durante a semana e, no encontro seguinte, foram retiradas do 

mosaico por não respondem às imagens sonhadas anteriormente pelo grupo. A 

permanência das coisas, nesse caso o quadro com o fundo favoreceu a travessia. 

Questiono a mim mesma se fazer as árvores naquele dia estava a serviço de reagir à 

invasão dos sentimentos inerentes ao criar – medo, aflições, ansiedade e angústias. 

Também surgiam questões quanto à confiabilidade de nossos vínculos: um medo sobre 

a continuidade da oficina assentado nas histórias de vida dos participantes e 

intensificado pela dinâmica institucional, baseada em trabalhos de voluntários pouco 

conectados com as necessidades reais daquelas pessoas. Sendo assim, como 

prosseguir? Como colar as figuras no fundo? Como aparecer, o que mostrar, a que dar 

existência? 

Estava inteiramente envolvida e comprometida. Juntos experimentávamos essa 

invasão de sentimentos e desenvolvíamos a capacidade de suportar as tensões do não 

saber. Ai... As dores e os medos do criar, momento em que construímos ponte entre o 

mundo de dentro e o de fora, quando terapeuta e paciente convivem e sustentam o 
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caos, a incerteza, o não saber diante do que está emergindo sob a ameaça da dor do 

que já ocorreu e interrompeu o viver.  

Novamente, a maleabilidade do papel nos ajudou. A copa das arvores foi feita de 

papéis enroladinhos e os troncos e galhos com papéis rasgados bem miudinhos. Assim 

atravessamos… E a partir dali, durante as colagens, o universo de sofrimento desse 

grupo passou a ser compartilhado com maior frequência, intensidade e intimidade: as 

dificuldades com escaras, o paciente diabético que necessitou amputar suas pernas 

porque não cuidou delas, as recorrentes infecções urinárias, a paciente que foi 

hospitalizada, a dificuldade de enxergar e a falta de autonomia para ir ao oculista. 

Enfim, a raiva e a dor de, repentinamente, acordar em um corpo que não reconhece 

como seu e que não responde à sua vontade – acordar um dia sem entrever a 

liberdade. 

A minha abertura e disponibilidade verdadeira para estar com o grupo, somadas à 

continuidade dos nossos encontros, possibilitaram a explicitação, cada vez mais 

profunda e intensa, de seu universo experiencial: a interrupção trágica do viver, o corpo 

estrangeiro, a discriminação e exclusão social, a submissão e invasão pelo outro, a 

falta de sentido para a fatalidade, o potencial precocemente morto, a solidão.  

Sonhei com uma frase: todo material tem sombras e revelações. Os papéis rasgados e 

colados mostraram seus limites estéticos, suas sombras – um espaço vazio indagador, 

provocador; hiato em que as qualidades do material se revelaram e os elementos da 

cultura se manifestaram e deram sustentação às operações do processo criativo. 

Assim, confiando na criação e compartilhando o sofrimento humano, encontramos o 

papel rasgado miudinho e as bolinhas como soluções, e as novas maneiras de fazer 

desenvolveram nosso estilo, ampliaram as respostas às nossas ambições estéticas e as 

possibilidades de participação do trabalho coletivo. As árvores sobreviveram e nós 

também. 

Nesse momento, a falha do ambiente – vivida na limitação da terapeuta, do material e 

do modus operandi institucional – foi acolhida, sustentada, modulada, ganhou 

contorno aceitável, compreensível e tolerável. O grupo retomou seu processo, 

surpreendeu-se com a força das árvores que criou, com a paisagem que foi surgindo. E 

pediu para fazer colagem nos dias em que eu não estava na instituição. Acolhi o pedido 

e deixei os materiais disponíveis.  
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Conhecido por todos, o mosaico ganhou um sentido singular para esse grupo. Passou a 

ser metáfora de sua experiência, pois os papéis foram rasgados e encontraram novas 

formas, assim como aquelas pessoas tiveram a vida interrompida e 

criaram/encontraram, com os papéis, novas maneiras de ser e de estar no mundo. 

Fomos chegando ao fim: as árvores na paisagem estavam praticamente prontas, 

restava colar os animais escolhidos. A participante dissidente visitou o grupo, admirou-

se, surpreendeu-se com a paisagem e retornou entusiasmada para a oficina. O grupo, 

paradoxalmente, parecia não finalizar, surgiam muitas ideias novas. Perguntava-me: 

estávamos adiando o fim? Seria um novo projeto? Estaríamos nos aprontando para ir 

embora? Como fazer um fim que não fosse vivido como interrupção? 

Colamos os animais escolhidos para representar cada paciente – todos propuseram um 

lugar específico para o seu. Refleti e falei como foi importante enriquecermos nossa 

paisagem com animais, seres de movimento que inspiram liberdade. Penduramos o 

quadro na parede, olhamos demoradamente para ele. Sugeri que cada um imaginasse 

o que via na paisagem a partir do ponto de vista escolhido para colar seu animal e 

depois compartilhasse com os demais essa sua experiência imaginativa, sua visão.  

Solitária e silenciosa, olhando para o quadro encontrei na minha imaginação a obra 

“Roda”, do artista Milton Dacosta. Simultaneamente, um participante, com seu olhar e 

imaginação, encontrou pessoinhas nos pedacinhos de papel que compunham o chão de 

nossa paisagem e propôs para o grupo a brincadeira de procurar-encontrar outras 

pessoas no quadro. Testemunhei a potência germinativa das coisas, a riqueza do jogo 

em si, a alegria do brincar, do convívio social, o mundo imaginativo alimentando a 

vida. O jogo ofereceu cuidado e alívio de sofrimento. Com a brincadeira, o grupo 

lamentou a ausência de pessoas no quadro de mosaico e expressou seu desejo de 

incluí-las. 

A partir dessa fala me senti autorizada a apresentar, na semana seguinte, a obra 

“Roda” para o grupo. Mostrei a imagem, todos gostaram, lembraram de suas cirandas. 

A figura foi recortada e colada no quadro. Acrescentamos dois meninos e, assim, todos 

do grupo foram neles humanizados – instalaram-se em nosso encontro a vida, a 

brincadeira entre pessoas, a esperança de serem compreendidos e cuidados.  

Último dia, celebramos o fim. Entreguei para cada paciente um cartão-postal com a 

imagem do nosso mosaico. O título da nossa obra foi dado: “Um lugar: o campo”. 
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Terminamos. Como disse Eliot, o poeta: “Fazer um fim é fazer um começo”.  

Então, as ideias que me animavam se tornaram aberturas para novos projetos. 
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4 O ATO DO FAZER 
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Respiros 

Sinto o rigor que tanto me paralisa quanto me enriquece. 

Ato, ação, gesto, fazer… 

Olho um livro que me lembra outro e este mais outro ainda  

e assim os fios vão sendo puxados e tecidos. Tecidos? Ainda não… 

Se pode existir ato do pensar, ato de remendar… 

por que não o ato de fazer? 

Quando me vejo, estou entre livros, internet e muitas questões. 

Quantos ingredientes! Agora dar forma, realizar,  

tornar essa busca em ato de escrever. 

Pesquisar novamente: ato ético, responsável… 

– Nossa! Vi algo sobre Acto Pós Factio! 

Onde? Socorro! 

Melhor dar uma pausa,  

olhar de fora, processar esses alimentos… 

 

*** 

 

4.1 ATO 

 

Ao assumir o ato do fazer como um dos temas da dissertação é importante 

esclarecer quais os sentidos da escolha e dos termos.  

A palavra “ato”, utilizada aqui e desta forma, tem primeiro uma vontade pessoal 

– captar o fazer no ato, no ato do fazer, e com o verbo no infinitivo ressaltar a experiência 

vivida.  

Para desenvolver essa vontade e esclarecer a escolha da palavra ato, encontramos 

ancoragem em Mikhail Bakhtin. Para esse autor não é possível teorizar o ato “porque ele 

é da ordem da singularidade e do vivido”. No entanto, reconheceu que é possível “dizê-

lo, expressá-lo” (AMORIM, 2009, p. 27). Para ele, a impossibilidade da teorização 

acontece porque na descrição do próprio ato algo sempre é deixado de fora, isto é, as 

descrições das experiências vividas diferem das experiências como elas aconteceram. O 
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que levou Bakhtin “a buscar integrar o sensível do mundo da vida (o vir-a-ser concreto 

do ato, a vivência per se) e o inteligível da elaboração secundária da percepção (o 

conteúdo ou sentido do ato, apreensível teoricamente mediante categorias)” (SOBRAL, 

2009, p. 123). 

Em alguns de seus textos, Bakhtin direcionou seu olhar para o espaço existente 

entre o plano do vivido e da palavra. E, em “Arte e responsabilidade”, artigo de 1919, 

propôs esta última como modo de garantir o nexo interno entre os dois planos 

(BAKHTIN, 2018, p. XXXIII). Segundo Sobral, 

 

Bakhtin destaca o caráter da responsabilidade e da participatividade do 

agente. O termo “responsabilidade” une o responder pelos próprios 

atos, o responder por, e a responsividade, o responder a alguém ou a 

alguma coisa, sendo fiel à palavra russa otvetstvennost’, que designa o 

aspecto responsivo e o da assunção de responsabilidade do agente pelo 

seu ato. O ato “responsável” envolve o conteúdo do ato, seu processo, 

e, unindo-os, a valoração/avaliação do agente com respeito a seu 

próprio ato (SOBRAL, 2009, p. 124). 

 

Com a responsabilidade e a responsividade ele traz um sentido pessoal e um 

compromisso social para o ato responsável, apresentando uma dimensão ética e política 

inerente à concepção de ato. Desse modo, refere-se ao ser singular que constrói junto ao 

Outro45, por isso o ato é único e responsável. Ao considerarmos a singularidade do 

indivíduo estamos falando de suas características pessoais, do modo pessoal de viver suas 

experiências (BELLO, 2004). Então, para Bakhtin, todo ato constitui a singularidade, o 

modo de ser de cada ser humano, e a vida é uma contínua realização de atos.  

Segundo Amorim (2009, p. 22), Bakhtin considera que “o conhecimento sem ato 

é um dado abstrato e parcial”; é mecânico, externo, pois não penetrou na interioridade do 

ator. E o que garante o sentido do conhecimento (da ciência, da arte e da vida) é tornar o 

ato parte de si; é viver, incorporar e apropriar-se do conhecimento e agir no mundo 

humano a partir dessa incorporação, tornando o ato singular e responsável. A esse 

respeito, Bakhtin (2018, p. XXXIII) escreveu: “pelo que vivenciei e compreendi da arte 

 
 

45 Outro é o “representante da humanidade”, como escreveu Safra (2004, p. 50). O Outro que não sou eu, 

mas que tem participação na constituição daquilo que sou. São os vários outros que se manifestaram e 

deixaram suas marcas ao longo do tempo. 
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devo responder com minha vida, para que todo vivenciado e compreendido nela não 

permaneçam inativos”, não permaneçam em estado de potência. Então, para Bakhtin, “o 

ato é um gesto ético no qual o sujeito se revela e se arrisca inteiro” (AMORIM, 2009, p. 

23). Ato é ação humana válida e inserida no contexto, é o ser humano sendo autor (agente) 

de sua condição de existência no mundo entre muitos. Ainda para esse autor, segundo 

Martins et al. (2012), ato tem um sentido de processo, é um agir que termina e principia 

incessantemente, implica um sujeito contido no acontecer do ato, por isso “ato ético”.  

Nos dias de hoje, a dimensão ética do ato pede um olhar ampliado. O ato 

responsável não pode se relacionar apenas ao tempo e espaço do ator, ele deve garantir a 

existência de um mundo para a diversidade da vida e dos indivíduos que hão de vir. A 

ética da responsabilidade se amplia, incluindo a proteção e manutenção das condições 

necessárias à existência dos seres vivos no futuro. Hans Jonas, atento às gerações futuras, 

indicou um princípio ecológico da responsabilidade: “aja de modo a que os efeitos da tua 

ação sejam compatíveis com a permanência de uma vida autêntica sobre a Terra” (JONAS 

apud PETERLEVITZ, 2012, p. 79).  

Ainda nesta dissertação, vamos também nos aproximar da palavra ato por outros 

pontos de vista. Acompanhando as correspondências etimológicas, temos ato:  

• No latim: “Áctio ónis app. F. (de agere). 1º acção, movimento; […] 2º 

Acção do orador e actor, modo garbo, gesto, voz; 3º faculdade de obrar, 

ato, operação, feito, obra, ação” (SARAIVA, s.d., p. 37). 

• No português arcaico: “Acto subs, m. O effeito da potência, do agente, 

obra, execução, acção. §Daqui pòr em acto, executar, pòr em effeito, pòr 

em obra. §A postura do corpo, v. […]. Actos feitos, acções” (MORAIS; 

BLUTEAU, 1789, p. 46). 

• No Dicionário Aurélio:  

 

Ato. [Do lat. Actu.] S. m. 1. Aquilo que se fez; feito: Todo os seus atos 

foram devidamente julgados. 2. O que se está fazendo; ação: Foi visto 

no ato de fugir. 3. Modo de proceder; procedimento; conduta: Isto é ato 

de quem não tem compostura […]. 4. Cerimônia, acontecimento, 

solenidade: Fez de sua posse na Academia Brasileira um ato dos mais 

solenes […]. 6. Ét. Acontecimento que decorre de um ser dotado de 

vontade, que por ele se responsabiliza livre e conscientemente. 7. Filos. 

Estado do ser presente e durável, com grau definido de realidade e de 
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perfeição. 8. Filos. Processo de criação ou de modificação dum ser. 

[Cf., nessa acepç., ação]. 9. Jur. Documento público em que se exprime 

decisão de uma autoridade: ato administrativo; ato institucional. 10. 

Teatr. Cada uma das partes em que se divide a peça, e cujo número pode 

variar, ger., de uma a cinco (NOVO AURÉLIO DO SÉCULO XXI, 

1999, p. 225-226). 

 

Ao olhar a semântica da palavra ato, vemos que se relaciona com: feito, ocasião, 

conduta, acontecimento. Ato traz em si elementos que participam da constituição da 

experiência de ser na continuidade da existência, tanto consigo mesmo como com o outro 

e com a cultura. 

No Dicionário de Filosofia encontramos a distinção entre as palavras ato e ação, 

a última se referindo a qualquer operação e o ato ao que é próprio do ser humano. 

Recortamos os seguintes significados:  

 

1º de ação, no sentido restrito e específico dessa palavra como operação 

que emana do homem ou de um poder específico dele. Dizemos, com 

efeito, “A. voluntário, “A. responsável”, “A. moral” etc.; mas não 

dizemos “A. dos ácidos sobre os metais” etc., usando, nesses casos a 

palavra “ação”; 2º de realidade que se realizou ou se está realizando, do 

ser que alcançou ou está alcançando a sua forma plena e final, em 

contraposição com que é simplesmente potencial ou possível 

(ABBAGNANO, 2007, p. 103). 

 

Também encontramos a palavra ato no dicionário psicanalítico. Para Lacan, 

segundo Roudinesco (1998, p. 5), “o ato é sempre um ato significante, que permite ao 

sujeito transformar-se a posteriori”.  

A aproximação entre ato e ação é inevitável. Safra (1999, p. 137) ressaltou que a 

ação do homem no mundo tem lugar na sua constituição enquanto ser humano, isto é, 

para que a pessoa se sinta viva e existente é preciso agir no mundo de maneira singular e 

pessoal.  

Também podemos pensar em autores que utilizaram a palavra ato antes de um 

verbo no infinitivo, como Duchamp (2004, p. 71), para quem, “no ato criador, o artista 

passa da intenção à realização, através de uma cadeia de reações totalmente subjetivas”.  
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*** 

 

Também ato na poesia, como Clarice em “Ato gratuito”46: 

“Muitas vezes, o que me salvou foi improvisar um ato gratuito.  

Ato gratuito, se tem causas, são desconhecidas. E se tem consequências, são imprevisí-

veis. O ato gratuito é o oposto da luta pela vida e na vida. Ele é o oposto da nossa 

corrida pelo dinheiro, pelo trabalho, pelo amor, pelos prazeres, pelos táxis e ônibus, 

pela nossa vida diária enfim – que esta é toda paga, isto é, tem o seu preço.  

Uma tarde dessas, de céu puramente azul e pequenas nuvens branquíssimas, estava eu 

escrevendo à máquina – quando alguma coisa em mim aconteceu.  

Era o profundo cansaço da luta”. 

 

*** 

 

Nesta dissertação, ao utilizar a palavra ato antes do verbo fazer no infinitivo, 

estamos interessados em um conhecimento a respeito da ontologia do fazer, em procurar 

o que é essencial enquanto verbo constituído das experiências vividas. Buscamos um 

conhecimento sobre o fazer que diga respeito a um sujeito singular vivendo e interferindo 

na pluralidade do mundo. Um saber sobre o fazer que contenha sua dimensão ética 

entendida “como dimensões necessárias ao acontecer humano” (PLASTINO, 2009, p. 

54), estética como “teoria das qualidades do sentir” (FREUD, 1976, p. 95) e política por 

sua direção voltada à alteridade e a um compromisso com o fora, com a constituição da 

vida pública e comum (INFORSATO, 2017).  

Assim, para o ato do fazer alcançar sua forma precisamos de uma pessoa presente 

com sua singularidade. Ela deve conjugar o verbo fazer, que se encontra em potência, no 

modo infinitivo. Ao conjugá-lo, um sujeito ou coletivo se presentifica, e o verbo acontece 

como ação própria de alguém existente. O que nos remete à constituição de um gesto 

singular (LIMA, 2019, p. 99). 

 
 

46 LISPECTOR, Clarice. A descoberta do mundo. Rio de Janeiro: Rocco, 1999, p. 410.  
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*** 

 

Ao escrever sobre o ato surgem questões dentro de mim: 

como acessar nossa interioridade, nem sempre consciente,  

mas que afeta nossos atos?  

É preciso dimensionar as ressonâncias dos nossos atos,  

só a partir daí posso ser responsável e responsivo… 

A experiência de conjugação de um verbo fala de presença psicossomática… 

E as pessoas que, seja por sofrimento psíquico ou condição orgânica, 

não alcançaram em seu desenvolvimento a experiência de ser  

e consequentemente a capacidade de responsabilidade/responsividade? 

Acredito que aqui reside um dos objetivos terapêuticos da terapia ocupacional. 

 

*** 

 

Para Weil (2001, p. 18), responsabilidade relaciona-se à vida moral e é uma das 

necessidades humanas vitais, análoga à fome. Diz respeito ao sentimento de 

pertencimento a uma comunidade, a comprometer-se com seus valores e compreender 

qual o lugar que nela ocupa. “Um ser humano tem raiz por sua participação real, ativa e 

natural na existência de uma coletividade que conserva vivos certos tesouros do passado 

e certos pressentimentos de futuro” (WEIL, 2001, p. 43). 

Na prática clínica da terapia ocupacional, nos defrontamos com pessoas em 

situação de sofrimento para quem o ato de fazer está em potência. Para conjugá-los, elas 

necessitam de um encontro inter-humano, norteado pelo respeito às suas singularidades e 

considerando suas necessidades e potências 

 

Na assunção de um compromisso ético diante da pessoa em sofrimento, 

no estabelecimento e na manutenção de uma situação terapêutica que 

favoreça a experiência de ser, a esperança de o paciente se sentir vivo e 

real; isto é, ir “sendo-se” no seguimento do tempo e no espaço 
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compartilhado com o outro na sua comunidade (CORRÊA, 2014, p. 

433). 

 

4.2 ENSAIANDO O ATO DO FAZER 

 

Com desejo, porém 

sem pretensão de chegar à essência profunda do ato do fazer,  

me arrisco em uma aproximação de caráter pessoal, 

 pois acredito que toda interpretação é aceitável, legítima e justificável. 

“A interpretação é o encontro de uma pessoa com uma forma”. 

(PAREYSON, 1997, p. 225) 

 

Como ponto de partida para conceituação do termo “ato do fazer”, novamente 

recorremos aos dicionários, agora ao etimológico, para uma avizinhação da tarefa e para 

“retomar aquela distinção entre fazer e agir”; incumbência importante feita por Lima 

(2019, p. 101) para o campo da terapia ocupacional.  

Silveira Bueno (1966), em seu Dicionário Etimológico, escreveu: 

 

agir vb. ‘operar, proceder, pôr em prática certa atividade, tomar 

decisões’. Do lat. Ago agere. 

fazer vb. ‘dar forma nova a elementos amorfos, realizar, criar, executar, 

produzir, fabricar’. Do lat. Facere. Do gr, s. f. pragma, pragmatos, ação, 

feito do vb. Prasso, eu faço. 

 

O agir e o fazer. No dicionário etimológico, o agir diz respeito à capacidade 

humana de tomar iniciativas, de ser um iniciador, de começar e pôr em prática certa 

atividade. O fazer refere-se à realização, a dar forma nova a elementos amorfos, executar, 

tornar real. Identificamos uma conexão entre ambos: dar forma àquilo que começamos, 

da ação ao movimento expressivo do corpo, ou seja, ao gesto singular. Nenhuma das duas 

palavras separadas responde à complexidade e alcance da capacidade humana de interferir 

no mundo, de criar a partir de sua singularidade, em meio à presença de outros no seu 
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tempo e espaço. Então, considerando essa capacidade humana e a estreita ligação entre 

os dois verbos, ousamos uma licença poética: inventamos e executamos um 

encadeamento vocabular, o agir-fazer; assim, juntamos a força disruptiva do agir e o 

exercício de execução do fazer. 

O agir e o fazer são experiências básicas do viver humano, expressam 

respectivamente o iniciar de uma ação no mundo e a execução dessa ação (LIMA, 2019, 

p. 100). Sendo assim, ao invés de distinguir os dois verbos para um estudo dessas 

capacidades nos campos da terapia ocupacional e da arte, propomos o encadeamento – 

agir-fazer –, pois pretendemos intensificar tanto a potência característica do inaugural 

como acentuar o aspecto processual desse acontecimento humano.  

Inspirada no pensamento de Winnicott, partimos da seguinte perspectiva do ser 

humano: um ser criativo, inacabado, isto é, em constante amadurecimento e dependente 

da comunidade em que vive (CORRÊA, 2014). O agir-fazer, capacidade inata que contém 

a potência disruptiva do iniciar e do formar, começa com o nascimento humano – o 

adentrar no mundo de modo singular e pessoal – e se complexifica pela condição humana 

de ser criativo, inacabado, em incessante processo de amadurecimento, de maneira que o 

indivíduo alcance o apresentar de si mesmo no campo social (SAFRA, 1999, p. 146).  

O ser humano age-faz. Assim se constitui como pessoa para si e para o mundo. 

Simultaneamente, a capacidade do agir-fazer se estende por todo o ciclo da vida humana. 

É sempre um iniciar que, ao dar forma nova, interfere em um ambiente que se afeta e 

responde, liberando a capacidade de produção de novos agir-fazeres. “No qual toda 

reação47 se converte em reação em cadeia, e no qual todo processo é causa de novos 

processos” (ARENDT, 2020, p. 236), um processo ilimitado, ininterrupto.  

Mesmo um pequeno gesto cotidiano traz em si o início, o processo e a semente da 

ilimitabilidade. Basta uma palavra para romper limites, atravessar fronteiras, deflagrar 

processos no mundo que são irreversíveis (a incapacidade de se desfazer o que se fez) e 

imprevisíveis (a caótica incerteza do futuro) (ARENDT, 2020, p. 293).  

 

 
 

47 Em Arendt (2020, p. 289), reação se refere à propagação do processo da ação à infinita capacidade de 

perdurar da ação humana.  
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*** 

 

Lembrei da situação de um paciente com deficiência intelectual que,  

em 2020, durante a pandemia, isolado com a família, fez um gesto.  

De forma espontânea e inesperada, assumiu algumas tarefas domésticas  

como arrumar seus objetos, passar pano no chão, lavar louça.  

Ato que surpreendeu seus pais, mudou o olhar sobre ele e revelou  

potências e novas capacidades.  

Ele ocupou um lugar, responsabilizou-se, vitalizou-se  

e ativou seu desenvolvimento…  

 

*** 

 

O agir-fazer cria um espaço de aparecimento no mundo compartilhado, um espaço 

onde eu apareço aos outros e os outros, a mim (ARENDT, 2020, p. 246). Espaço de 

elaboração de narrativa, onde a história iniciada por uma ação se compõe de seus feitos e 

das aflições deles decorrentes (ARENDT, 2020, p. 235). A aventura agir-fazer é gesto 

novo – nascimento que acontece no espaço público, espaço em comum –, “realidade 

compartilhada”, como diz Winnicott (1996, p. 28). Um gesto novo inaugura algo no 

mundo, é singular e só é possível acontecer porque há uma confiança básica no Outro, no 

Humano (ARENDT, 1964). 

Bakhtin e Arendt estavam atentos à dimensão ética do ato. Bakhtin valida o ato 

implicando o fazedor em um diálogo com o Outro, o “representante da humanidade”, 

como escreveu Safra (2004, p. 50).  

Para Bakhtin (2018, p. XXXIII), um agir-fazer sem ato responsável, sem 

responsabilidade – isto é, sem considerar a resposta própria pelos próprios atos –, sem 

incluir o ser que eu construo com o outro, sem a resposta do outro, sem a inclusão da 

comunidade em que se vive será um agir-fazer mecânico, instrumental e reducionista. 

Mais adiante no seu texto, afirmando o ato responsável, Bakhtin ironicamente escreveu: 

“e nada de citar a inspiração para justificar a irresponsabilidade”. Então, para o ato, 

Bakhtin traz a responsabilidade encarnada – a responsabilidade dentro do próprio ato é 
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inescapável, irrevogável e irremediável no contexto em que o realizo. Diz também que o 

reconhecimento da própria participação na ação realizada é a assinatura do agente.  

Para Arendt, o agir e o fazer jamais acontecem no isolamento. Enquanto o agir 

precisa de outros homens para validar-se, o fazer necessita das coisas da natureza de onde 

consegue seus elementos e de uma comunidade para onde volta sua obra material ou 

imaterial (ARENDT, 2020, p. 233). Ela chama atenção para as características do agir – 

ilimitabilidade, irreversibilidade e imprevisibilidade –; e ao fato de os seres humanos não 

terem ampla consciência sobre o poder do fazer, sobre a dimensão ética necessária na 

experiência dessa capacidade humana, sobre “a consideração pela pessoa desde a 

distância que o espaço do mundo coloca entre nós” (ARENDT, 2020, p. 301). A autora 

lembra que  

 

Os homens sempre souberam que aquele que age nunca sabe 

completamente o que está fazendo; que sempre vem a ser “culpado” de 

consequências que jamais pretendeu ou previu; que, por mais 

desastrosas e imprevistas que sejam as consequências do seu ato, jamais 

poderá desfazê-lo; que o processo por ele iniciado jamais se consuma 

inequivocamente em um único ato ou evento (ARENDT, 2020, p. 289). 

 

O que esses autores afirmam é que o agir é singular, comunica quem uma pessoa 

é, e seus feitos são constitutivos de um modo de ser para si. Assim como o agir-fazer, que 

revela um modo de perceber, planejar gestos, agir e operar sobre o mundo. Ambos não 

são ingênuos, pois interferem e compõem a vida em comum. Afinal, tudo (a fala, o gesto, 

as coisas criadas, a obra de arte, as festas, cerimônias, rituais etc.) que atravessa o mundo 

humano passa a fazer parte da condição de existência de todos (SAFRA, 1999, p. 138). 

O conceito ação/agir de Arendt tem uma sobreposição em relação ao 

encadeamento vocabular agir-fazer. A tentativa aqui será apresentar de forma explicativa 

essa distinção, importante para a terapia ocupacional e para as artes, e para um certo 

exercício filosófico, ou do pensamento, que é exigido aqui.  

As características da ação: o iniciar, a singularidade, a ilimitabilidade, a 

irreversibilidade, a imprevisibilidade e a reificação encontram-se nas duas experiências 

do viver humano. Porém o agir-fazer inclui o aspecto executivo que foi elaborado na 

condição homo faber da vida ativa proposta por Hannah Arendt. 
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Richard Sennett, aluno de Arendt, relata que a boa mestra o inquietou na seguinte 

lição: “as pessoas que fazem coisas geralmente não sabem o que estão fazendo” 

(SENNETT, 2012, p. 11-16). Não têm domínio ético, consciência, dimensão dos riscos 

da sua capacidade de fazer, e tanto podem causar danos a si mesmas como ao mundo. 

Para ela bastava um ato para mudar toda uma existência ou uma comunidade.  

Em posse de suas inquietações e divergências, Sennett formula a seguinte questão: 

o que o processo de feitura de coisas concretas revela a respeito do ser humano? 

(SENNETT, 2012, p. 18). Desse questionamento, ele traça um projeto dedicado ao que 

chama de cultura material – um quadro sobre o que os seres humanos são capazes de 

fazer, sobre a nossa habilidade de criar um lugar para nós mesmos no mundo (SENNETT, 

2012, p. 24), considerando que no processo de feitura se manifesta a realidade – a maneira 

de se fazer existir do material e do fazedor.  

A cultura material de Sennett diz respeito à dependência entre a pessoa e o meio 

ambiente, via de mão dupla que liga ideia e matéria. Também se relaciona à linguagem 

que se estabelece entre o agir-fazer, a materialidade e o que essa experiência coloca em 

operação na concretude do mundo. Refere-se à relação ativa do indivíduo com o 

ambiente, que “age sobre ele e o transforma, modificando-se a si próprio, visto que a 

resistência do ambiente demanda uma resposta criativa” (ORTEGA, 2007, p. 153), e à 

resposta do material diante da interferência humana. “Trata-se de uma ligação de duas 

vias; a realidade material dá a resposta, constantemente corrigindo a projeção, advertindo 

quanto à verdade material” (SENNETT, 2012, p. 303).  

Desse ponto vista, é no confronto entre a existência do indivíduo e a resistência 

do ambiente, no arriscar-se na lida com a materialidade do mundo, que se constitui o 

conhecimento a respeito de si mesmo e do tempo/espaço em que se vive – uma 

experiência de agir-fazer no mundo, a iniciativa diante das coisas, um fazer-se enquanto 

faz. Trazendo a inseparabilidade da arte e da vida, Pareyson (1997, p. 188) diz que o ser 

humano chega às suas realizações “guiado por uma espécie de antecipação e de 

pressentimento do êxito”, presentes na condição do ato do tentar. Iniciativa pessoal que 

une simultaneamente incerteza e orientação, invenção e execução, e que antecede todas 

as atividades humanas. 

 

*** 
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Agir-fazer… Iniciar, deflagrar processos, executar, realizar. 

Certamente eu não tinha consciência ou previsibilidade  

sobre o que aconteceria a partir do encontro  

com este grupo de pessoas com deficiência. 

Percebi que a demanda de entretenimento desconsiderava  

necessidades humanas vitais,  

o que é inaceitável do ponto de vista ético e clínico.  

Porém, também percebi que havia espaço institucional 

para encontrar com os pacientes de acordo  

com meu modo de fazer.  

Na clínica, o primeiro encontro é ponto de partida  

de um caminho incerto. Nesse acontecimento,  

também estamos sob a sina do agir-fazer: uma iniciativa pessoal que deflagra 

processos e operações, que constitui estilos clínicos e abre questões. 

Nessa experiência fui levada para  

reflexão e aprofundamento sobre:  

a apresentação dos materiais, o fazer e o destino da obra.  

Como contei antes, me apresentei ao grupo com os papéis coloridos e cola 

– material e terapeuta juntos, flexíveis, sem exigência, 

disponíveis para acolher os movimentos dos pacientes. 

 

*** 

 

É na relação entre o agir-fazer e as coisas do mundo – no encontro entre o corpo 

e a resistência da materialidade – que o ser humano constitui sua sensação de existir, dá 

forma a algo concreto, é auxiliado no mapeamento do seu modo pessoal de ser e no 

desenvolvimento da sua capacidade de agir-fazer. Mas onde se inicia essa capacidade? 

Winnicott propõe um processo maturativo do ser para o fazer: “depois de ser, fazer 

e ser feito. Mas, antes, ser” (WINNICOTT, 2019, p. 139). Para esse autor, no processo 

de desenvolvimento, o sentimento de “ser” precede o “eu sou” – no estado original do 
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bebê existe uma dependência absoluta do holding da mãe, ele não percebe o ambiente, 

não é capaz de distinguir o eu do não-eu, mas a semente do desenvolvimento está ali. 

Com a continuidade dessa incipiente experiência de ser – de existir no tempo – acolhida 

pelo cuidado suficientemente bom, o bebê chega a uma existência psicossomática. Nas 

palavras de Winnicott:  

 

Em razão de uma vitalidade do bebê e através do desenvolvimento da 

tensão instintiva o bebê acaba por esperar alguma coisa; e então há um 

movimento de alcançar algo, que pode rapidamente tomar a forma de 

um movimento impulsivo da mão ou da boca em direção ao suposto 

objeto. Creio que não será inadequado dizer que o bebê está pronto para 

ser criativo. […] Aqui o ser humano se encontra na posição de estar 

criando o mundo. O motivo é a necessidade pessoal; testemunhamos 

então a gradual transformação da necessidade em desejo 

(WINNICOTT, 1990a, p. 122). 

  

A esse respeito, Ortega (2007, p. 130) ressalta que a teoria winnicottiana da ação 

criativa tem como um de seus aspectos centrais o fato de que o impulso agressivo-criativo, 

para ser experenciado, depende da quantidade de resistência encontrada. Isto é, sem a 

resistência “suficientemente boa”, primeiro do corpo da mãe, depois do ambiente e de 

toda materialidade das coisas, algumas capacidades do indivíduo não acontecem. Como 

a de experimentar o sentimento de ser e de continuidade da existência, da sensação de 

realidade, de sentir-se real. A ênfase dada à expressão “suficientemente boa” refere-se à 

possibilidade de esse indivíduo nascediço não precisar reagir às intrusões do ambiente e 

poder experimentar sua criatividade e espontaneidade a partir de sua corporeidade. 

Como esclarece Ortega (2007, p. 131), “a ausência de oposição ambiental explica 

o desânimo, a apatia, a fraqueza de vontade e as depressões como extinção do sentimento 

de que a vida vale a pena ser vivida”. Então, “uma relação ativa com o meio (está) na 

base do sentimento de ser, sentimento que somente aparece quando o indivíduo é 

espontâneo e criativo” (ORTEGA, 2007, p. 132), quando ele age sobre o ambiente, 

transformando-o e ao mesmo tempo modificando-se a si próprio.  

Winnicott, por sua vez, escreve: 
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Em termos bem grosseiros direi que essa parte da motilidade precisa de 

algo para empurrar, caso contrário permanecerá sem experiências e 

constituirá uma ameaça para o bem-estar. Na saúde, porém, por 

definição, o indivíduo sente o prazer de buscar a oposição adequada 

(WINNICOTT, 2001, p. 298). 

 

Assim, vemos que o agir-fazer nasce do sentimento de ser e do encontro do corpo 

do bebê com o corpo da mãe, quando “ocorre uma integração das diferentes experiências 

sensoriais: o macio, o duro, o quente, o frio e assim por diante (SAFRA, 1999, p. 75). 

Então, para Winnicott (1996, p. 34), “no viver criativo, tanto você como eu descobrimos 

que tudo aquilo que fazemos fortalece o sentimento de que estamos vivos, de que somos 

nós mesmos”. Desse modo, há uma aproximação do ser e do fazer (em oposição ao fazer 

reativo) e podemos pensar que o agir-fazer está associado à ação criativa, que inaugura a 

experiência de ser no tempo e no espaço e inscreve o mundo no humano e o humano no 

mundo.  

No processo de agir-fazer sempre encontramos as resistências do ambiente, da 

matéria, da realidade, por isso ele envolve riscos. Essas situações constituem momento 

de crise e exigem uma redefinição para recuperar o sentimento de continuidade de 

existência. São nessas situações que a criatividade se manifesta (ORTEGA, 2007, p. 131).  

 

*** 

 

Papéis coloridos, cola, pessoas com deficiência física adquirida 

e uma terapeuta ocupacional. 

O agir-fazer, a presença, maleabilidade e resistência dos materiais,  

o impulso agressivo-criativo,  

o holding e um ambiente facilitador suficientemente bom. 

Lembranças me rondam… 

A perda do corpo constituído, o luto 

e a possibilidade de um corpo nascente, potente, operante – o agir-fazer. 

Naquele momento, a atividade humana que realizávamos era mosaicos de papel: 

Rasgar o papel, colar no suporte considerando a narrativa coletiva.  

Rasgar como? Com as mãos, as mãos e boca, não rasgar… 



178 
 

Colar como? Com as mãos, com mãos e boca, com palito 

com adaptações, não colar. 

Desenhar? Nesse momento, nem pensar! 

Contar o quê? Lembrar, falar, silenciar, sorrir, entristecer… 

Compartilhar o caminho de volta à dependência e  

novamente encontrar, enfrentar o mundo e,  

se possível, (re)constituir a morada do ser.  

 

*** 

 

Retomando: Sennett apontou sua diferença com Arendt. Ele está interessado em 

traçar um “quadro sobre o que os seres humanos são capazes de fazer” (SENNETT, 2012, 

p. 26); ela estava atenta ao risco da condição humana enquanto produtora de coisas 

materiais, sem ser senhora em sua própria morada, referindo-se à dimensão inconsciente 

de Freud. Dessa forma se estabelece uma zona de problematização entre a capacidade de 

fazer, a de se responsabilizar pelo feito e de responder ao outro. Na atualidade, vemos na 

questão ambiental um exemplo contundente da incapacidade humana de se 

responsabilizar pelos seus feitos – assim podemos compreender, com clareza, a 

preocupação de Arendt com o fazer e de Bakhtin com o ato responsável.  

 

O fato do homem ser capaz de agir significa que se pode esperar dele o 

inesperado, que ele é capaz de realizar o infinitamente improvável. E 

isso, mais uma vez, só é possível porque cada homem é único, de sorte 

que, a cada nascimento, vem ao mundo algo singularmente novo 

(ARENDT, 2020, p. 220). 

 

Nessa zona de problematização e diante das atrocidades assistidas a partir da 

modernidade, da ascensão da tecnocracia aos dias de hoje – quando vemos uma amplitude 

inédita do agir humano e seu poder –, coloca-se a questão sobre a necessidade de 

ampliação da ética da responsabilidade, que deve incluir a proteção e manutenção das 

condições necessárias à existência dos seres vivos no futuro. Como já dissemos, o filósofo 

Hans Jonas, atento a essa situação e à condição de vida das gerações futuras, indicou um 

princípio ecológico da responsabilidade, reconhecendo que a expansão dos limites do agir 
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humano pede uma ética de previsão e responsabilidade e que os conteúdos do dever 

precisam ser mais abrangentes (JONAS apud PETERLEVITZ, 2012, p. 79).  

Ao assumirmos essas noções do meio ambiente – não estando o ser humano à 

frente dele, mas dentro, em relação –, nos posicionamos junto com quem afirma que o 

ambiente, em um certo tempo e espaço, constitui modos de experiência do ser, modos de 

vida e formas particulares de cotidiano. Nessa direção, a terapia ocupacional, reconhecida 

como campo de conhecimento que se detém no estudo, na compreensão e significação 

dos processos de fazimento de vida – do se fazer enquanto faz – tem um lugar privilegiado 

para reflexão e elaboração crítica do cotidiano, contribuindo para a constituição de um 

ser humano “fazedor de sua história e da história do mundo” (FRANCISCO apud 

GALHEIGO, 2003, p. 108).  

 

4.3 O AGIR-FAZER E O FAZER ARTÍSTICO 

 

Chego aqui exausta e com muitas questões:  

por que encadear agir e fazer? O que se ganha com isso?  

O encadeamento é importante para os campos da TO e da arte? 

Por quê? Qual o objetivo?  

E mais… todo ato humano contém agir- fazer? O que o diferencia de outros? 

Questões que ficam como aberturas. Responderei? Não sei. Seguimos…  

 

*** 

 

Seguimos com uma tentativa de definição do ato do agir-fazer.  

Trata-se de uma capacidade humana, uma ação inaugural, baseada na 

ancestralidade, que deflagra um processo singular. Este se caracteriza por ser ininterrupto, 

irreversível e imprevisível e gera uma forma original que interfere no mundo 

compartilhado de modo contínuo. 

Na declaração do artista Théodore Géricault sobre seu processo de criação 

encontramos características do agir-fazer. “Eu começo a pintar uma mulher e termino 
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pintando um leão”, disse ele (GÉRICAULT apud MORAES, 2018, p. 64). Um início, um 

processo pessoal imprevisível que engendra obra irreversível, que sendo matéria interfere 

no mundo humano. E a ilimitabilidade, onde a encontramos? No campo da arte, podemos 

dizer que a publicação da obra no mundo, com as incontáveis interpretações e 

deciframentos feitos pelo espectador, mantém-na aberta para além do seu tempo. 

Estabelece-se, assim, a ilimitabilidade.  

Ainda no campo da arte, talvez possamos encontrar alguma correspondência entre 

o termo agir-fazer e o programa estético de Paul Klee. Segundo Arantes (2018, p. 23), a 

poética48 desse artista era: “criar uma obra que fosse movimento, gênese contínua, vir-a-

ser, formação, forma em ação”. Sua preocupação era o movimento que entendia como 

um processo de criação sem começo nem fim – para ele, o importante era tornar visível o 

transitório (FREITAS, 2012).  

Sua poética do movimento tanto se referia à composição – a obra é o resultado do 

corpo operante – como também se estendia ao diálogo com o outro – é o instrumento 

através do qual o movimento se transmite de um corpo a outro, do pintor ao espectador. 

Para ele, criação é movimento, gênese, liberdade. Klee explica que ao criar “somos 

movidos e, por nosso turno, movemos” (ARANTES, 2018, p. 30).  

 

*** 

 

A obra é movimento e põe em movimento. 

Lembrou-me do trabalho de um paciente com deficiência intelectual  

que participou da Oficina Risco e Rabisco49. 

Rabiscava concentrado com lápis grafite e coloridos.  

 
 

48 Poética compreendida como projeto de formação e estruturação de uma obra, incluindo a pessoalidade 

do artista – sua cosmovisão, o tempo histórico e político que ele está vinculado. “Os princípios artísticos e 

éticos que a obra procura frisar” (ARAUJO, 2017, p. 118). 
49 A Oficina Risco e Rabisco foi concebida para atender pessoas com deficiência intelectual. É uma 

abordagem terapêutica ocupacional hibridizada com arte, orientada pela psicanálise winnicottiana. Seu 

objetivo é propiciar um ambiente poroso o suficiente para o paciente inscrever sua própria experiência, 

estabelecer relacionamentos interpessoais, acolher os diferentes modos de fazer, aliviar sofrimento e 

desenvolver a capacidade de brincar. Essa abordagem acontece em grupo aberto, com doze participantes, 

e encontros semanais de duas horas. Ao chegarem, os participantes encontram espalhados sobre a mesa 

muitos lápis de cor e papel sulfite branco, nos quais desenham de acordo com suas possibilidades e 

disponibilidades. Ao final, suas produções são expostas e compartilhadas com o grupo. 
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Não tinha forma conhecida eram  

rabiscos intensos, calcados com força no papel.  

Obra vibrante, com vitalidade, movimentos incessantes, 

linhas verticais como plantas em crescimento e em permanente mudança. 

Entrevia uma liberdade que não era ilusória 

mas resultado de um agir-fazer. 

Falava-me de potência, de possibilidades,  

mostrava-me o poder de fazer desenhos “livres”. Conjugava o agir-fazer. 

Sua obra era um contraste com seu modo de se apresentar –  

“A arte não reproduz o invisível, torna visível”50.  

 

*** 

 

A leitura sobre a poética do movimento – da forma em ação de Klee – levou-nos 

ao agir-fazer e abriu uma questão: podemos dizer que ela conversa com o aspecto da 

ilimitabilidade do agir-fazer? Arantes (2018, p. 24) explica que o movimento contínuo 

em Klee “se transmite ao quadro [e] é relançado ao espectador que se põe ele próprio em 

movimento. O quadro é assim não apenas o visível vidente, mas o móvel movente”.  

Podemos aproximar esse aspecto do agir-fazer – no qual todo processo é causa de 

novos processos ininterruptos – e a poética de Klee – na qual o movimento contínuo 

permanece ativado enquanto experiência no encontro com a obra e se desdobra no tempo 

como vir-a-ser diante de cada novo espectador. 

Então, será possível encontrar outras aproximações entre Klee e o termo agir-

fazer? A respeito da origem do ato criador, ele disse: “Um certo fogo brota, transmite-se 

à mão, descarrega-se sobre a folha, aí se expande, arde sob a forma de centelha e fecha o 

círculo, voltando ao seu lugar de origem: ao olho e mais longe ainda (ao centro do 

movimento, do querer, da ideia)” (KLEE apud ARANTES 2018, p. 24). 

 
 

50 KLEE apud MORAIS, F. Arte é o que eu e você chamamos de arte: 801 definições sobre arte e o 

sistema da arte. Rio de Janeiro: Bazar do Tempo, 2018, p. 39. 
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Esse relato conta como a ação inaugural era, para Klee, um fogo que brota e 

alcança a mão. Segundo Arantes (2018, p. 24), um “impulso que lhe permite agir por sua 

própria conta, o vento que o conduz a outras paragens, onde ele, por sua vez, passa a 

mover mundos próprios”. Vemos a ação inaugural que deflagra um processo contínuo 

irreversível, não em direção a uma forma fechada, mas ao movimento, a possibilidades 

múltiplas, à imprevisibilidade da formação que é a vida.  

 

Em nenhuma parte, nem nunca, a forma é resultado adquirido, 

acabamento, conclusão. É preciso encará-la como gênese, como 

movimento. Seu ser é o vir a ser, e a forma como aparência não é mais 

do que maligna aparição, um perigoso fantasma. Boa, pois a forma 

como movimento, como fazer, boa a forma em ação. Má a forma como 

inércia fechada, como parada terminal. Má a forma da qual nos 

descompromissamos como um dever cumprido. A forma é fim, morte. 

A formação é Vida (KLEE apud ARANTES 2018).  

 

Reitero: “boa, pois a forma como movimento, como fazer, boa a forma em ação”. 

A forma em ação nos remete à arte enquanto forma e à atividade artística enquanto 

formatividade, concepção de Pareyson (1997, p. 26), para quem a arte é “um tal fazer que, 

enquanto faz, inventa o por fazer e o modo de fazer”.  

 

De um lado, a forma remete-nos à ideia de um cumprimento de 

perfeição e de singularidade. De outro lado, a formatividade remete-nos 

ao formar, ao produzir inventando, a um processo em que a realização 

não é apenas um fazer, mas um perfazer. […] Portanto inventa a si 

mesmo no fazer, e o resultado é algo novo (REA, 2000, p. 59). 

 

Segundo Pareyson (1997, p. 25), os aspectos realizativo e executivo do fazer estão 

presentes nas atividades humanas, dos mais simples gestos cotidianos ou técnicas 

manuais e fabris até a execução de sofisticados raciocínios e ações contemplativas. 

Porém, o fazer artístico se diferencia de outros fazeres porque a arte é uma atividade 

intensa, em que a execução e a invenção acontecem simultânea e inseparavelmente – uma 

realização que é ao mesmo tempo um descobrir, que não se reduz a um fazer mecânico 

previamente arquitetado. Argan considera que 
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Paul Klee é o artista que, mais do que todos os outros, baseia seu 

trabalho na “formatividade”. “Toda obra é, antes de mais nada, um 

produto, não obra que é, mas em primeiro lugar gênese, obra que vem a 

ser”, escrevera [Klee] em 1922, num texto para a Bauhaus (ARGAN, 

2006, p. 668). 

 

Então, a formatividade diz que o fazer artístico consiste propriamente no formar, 

isto é, um “executar, produzir e realizar, que é, ao mesmo tempo, inventar, figurar, 

descobrir” (PAREYSON, 1997, p. 26). Ela é ação única singular no mundo; ela introduz 

na obra a espiritualidade do artista e seu modo de formar. Assim, toda obra “contém, 

denuncia, declara, revela, exprime” (PAREYSON, 1997, p. 63) a abertura pessoal do 

artista para refletir seu tempo e sua comunidade, sendo testemunha do processo criativo. 

 

Seu modo de pensar, viver e sentir, a sua concepção do mundo e seu 

posicionamento frente à vida, sua cosmovisão e o seu ethos, as ideias, 

os pensamentos, os juízos que formula na sua mente, os sentimentos, os 

ideais, as aspirações que nutrem seu coração, as experiências, as 

escolhas, as crenças de que informa sua vida, em suma, a personalidade 

concreta, toda sua espiritualidade (PAREYSON, 1997, p. 57-58). 

 

Então, o fazer artístico é vívido, a inventividade e a execução são unidas e criam 

obras de arte – organismos autônomos, independentes, objetos radicalmente novos, com 

infinitas leituras que vivem “de vida própria e dotados de legalidade interna, e que 

propõem uma concepção dinâmica da beleza artística” (PAREYSON, 1997, p. 27). 

Mesmo inserindo o modo de fazer na sua concepção de arte, Pareyson (1997, p. 63) se 

distancia da questão técnica, pois a ele interessa a processualidade e a singularidade do 

artista – o seu gesto do fazer; ressalta que se os “gestos operativos do estilo” não forem 

ao mesmo tempo um dizer do artista, eles não pertencem ao conteúdo da arte, estão 

limitados ao fazer instrumental. 

Chegamos aqui com impressões de existirem semelhanças entre o termo agir-fazer 

e a concepção de formatividade de Pareyson. É possível estabelecer algumas 

aproximações ou correspondências entre eles? Com certeza trata-se de uma operação 

arriscada, pois o primeiro está referido à condição humana e a segunda, ao campo da arte. 

Mas, acreditando, como disse Klee, que “de um certo fogo brota” gestos, escritas e 

movimentos, arriscamos.  
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Uma correspondência encontrada está na noção de ação inaugural, que deflagra 

um processo executivo e que é percebida tanto no termo agir-fazer como na concepção 

de formatividade. Porém, no primeiro vemos a dimensão processual da experiência na 

sucessão de mudanças, e na segunda ressalta-se que a invenção e a execução acontecem 

simultânea e inseparavelmente. Ambos se referem à singularidade. Na formatividade 

vemos os “gestos operativos do estilo” – ação única singular no mundo – e no agir-fazer, 

a iniciativa pessoal diante das coisas do mundo – o desencadeamento de um processo 

constitutivo, um se fazer enquanto faz. 

Outra percepção nos permite aproximações entre o agir-fazer e a formatividade. 

As duas experiências humanas engajam o corpo, sua sensorialidade e motricidade em 

contato com a matéria; um corpo que cria o movimento, que cria uma forma para a 

experiência. Através do agir-fazer, vemos no encontro do corpo com a matéria a 

deflagração de um processo imprevisível, em que acontece permanentemente a 

construção e/ou desconstrução desse corpo, produz modos de inscrição no mundo 

humano e ressoa no ambiente.  

A formatividade de Pareyson trata do encontro do artista com uma matéria 

preexistente. Ao adotá-la, ele se confronta tanto com sua natureza maleável como com 

sua resistência. E, como já vimos com Winnicott, é o embate corporal que sustenta no 

tempo e dá consistência à criação singular – à obra, que também inscreve o artista no 

mundo humano, criando ressonâncias, sentidos, e interferindo nas formas do viver, de si 

e do outro. A formatividade diz respeito a um corpo que produz e é produzido na relação 

com os materiais. Nela há sempre uma “ação muscular em um pedaço da realidade que 

se mostrou maleável e, portanto, passível de acolher os movimentos” (DEVITO, 2015, p. 

69). Trata-se não só de um processo de criação de obras de arte, mas também de 

constituição de si mesmo e da experiência de “uma necessidade originária do ser humano 

de poder experimentar a transformação da realidade a partir da própria experiência” 

(DEVITO, 2015, p. 69). 

Tanto o agir-fazer como a formatividade engendram formas singulares que 

interferem no mundo compartilhado e estão ligadas à materialidade e ao gesto humano. 

Ambos os termos têm a marca da vida: a imprevisibilidade, a incerteza do futuro. Marca 

que está ligada à maneira de se fazer existir, seja na relação entre o material e o fazedor, 

seja na relação de quem faz e a comunidade. Se na formatividade a realização é ao mesmo 

tempo um descobrir, é produzir inventando modos de fazer, então encontramos o artista 
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imerso no arriscar, tentar e realizar. No agir-fazer também encontramos o ato do tentar – 

ousadia inicial, singular, precária que une simultaneamente hesitação e orientação, 

invenção e execução, e que antecede todas as atividades humanas. 

O agir-fazer é irreversível, é um processo de transformação resultante de uma 

relação ativa com o ambiente, com o Outro, e que não volta à situação anterior. Na 

formatividade também temos a obra de arte como novo ser, como organismo radicalmente 

novo que provoca processos transformativos no ser do artista, no espectador, no seu 

tempo e espaço e para além deles. 

A irreversibilidade nos leva à ilimitabilidade, às infinitas leituras e interpretações 

cabíveis a uma obra de arte, à gênese contínua de Klee, à obra aberta que carrega o espírito 

do seu tempo e o tempo do agora. Também nos leva ao agir-fazer que contém a semente 

do ilimitado, essa potência capaz de romper limites. 

 

4.4 O AGIR-FAZER NA CLÍNICA TERAPÊUTICA OCUPACIONAL HIBRIDIZADA 

COM A ARTE  

 

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

Interagindo eles definem uma prática. […]  

A coordenação da alma, do olhar e da mão […] 

 é típica do artesão. 

(BENJAMIN, 1987, p. 220-221) 

 

Até aqui, neste capítulo, adentramos na conceituação do ato do fazer, encontramos 

o agir-fazer e aproximamos esse conceito ao fazer artístico, assinalando tensões, 

tangenciamentos, distanciamentos e conexões. O objetivo agora é entrelaçá-lo com o 

fazer clínico terapêutico ocupacional hibridizado com a arte.  

Ao trazermos a experiência clínica, buscamos uma linguagem que não reduza ou 

obscureça o vivido, mas que o acolha e o faça conhecer. Novamente recorremos à 

narrativa que, como diz Benjamin (1987, p. 205), está ligada ao trabalho manual, “é uma 
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forma artesanal de comunicação”; não está interessada em transmitir abstrações, 

informações ou relatórios, mas a vida humana.  

No capítulo anterior focamos na narrativa sobre o encontro hospitaleiro entre 

terapeuta e os participantes da oficina, além da apresentação dos materiais utilizados. 

Agora, pretendemos compartilhar como a continuidade do trabalho terapêutico, usando 

os mesmos materiais e linguagem plástica, permitiu a apropriação dos processos criativos 

e executivos. E como a descoberta de novos modos de usar os materiais, novas formas e 

novas linguagens artísticas para representar seus corpos, seus sofrimentos e suas histórias 

de vida também descortinou destinos para a obra do grupo. 

Na narrativa a seguir, intitulada “Um lugar: a ponte”, assumo o desafio de contar 

para o leitor, em algumas páginas, o processo terapêutico desse grupo, que aconteceu ao 

longo de dez anos. Para isso vamos descrever mais detalhadamente a construção do 

segundo quadro coletivo, ilustrando o processo, e depois saltaremos entre as demais 

criações, assinalando desdobramentos que ilustrem o tema do capítulo, “O ato do fazer”. 

A pretensão não é reduzir essa experiência a informações. Pelo contrário, 

acreditamos que é justamente com o fim da experiência que o vivido ganha forma 

transmissível, “o inesquecível aflora de repente em seus gestos e olhares” (BENJAMIN, 

1987, p. 207) e conquistamos assim a autoridade de mantê-la. São as reminiscências que 

nos permite a apropriação do curso das coisas e quem “funda uma cadeia de tradição que 

transmite de geração em geração” (BENJAMIN, 1987, p. 211). 

 

*** 

 

Um lugar: a ponte 

 

Depois de cinco meses, retornei ao trabalho da oficina, dessa vez com um contrato 

estável com a instituição. Nesse dia, fui para o encontro terapêutico acompanhada do 

nada: sem expectativas e sem qualquer material. Não se tratava de uma vacuidade 

absoluta, mas da capacidade de suportar as incertezas, as dúvidas, e assim descobrir o 

que me esperava. Como em todo início, estava acompanhada de uma hesitação, e 

como em todo agir-fazer, esse também provocou um processo imprevisível. 
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Como o grupo era aberto, encontrei-o com outra composição – participantes saíram e 

outros chegaram. Retomamos do nosso modo – primeiro penduramos na parede da 

sala de atendimento o painel “Um lugar: o campo”, criamos nosso ambiente e, depois, 

fomos às apresentações, às novidades e às lembranças da experiência vivida no ano 

anterior. Lembrando do nosso passado, presentificamos o curso da vida e nos 

colocamos em marcha. 

Todos olhavam o painel “Um lugar: o campo”. Então propus que criássemos uma 

história coletiva a partir de sua imagem. Assim, cada um dizia uma frase e o próximo 

continuava. Partimos do “Era uma vez um lugar…”  

 

*** 

 

Era uma vez um lugar… Um campo com muitas árvores,  

frutas, animais e crianças brincando.  

De repente, apareceu um macaco que foi brincar com as crianças.  

Ao entardecer, elas ficaram cansadas e resolveram ir cada uma para sua casa,  

até mesmo o macaco.  

Com o silêncio das crianças veio o barulho da noite, sons de grilos, sapos, coruja.  

Uma das crianças não conseguia dormir,  

foi à janela e viu vagalumes e beija-flor,  

pensou se os macacos tinham o que comer. Foi então até a cozinha, pegou alguns 

alimentos, levou-os para fora e deixou para os macacos comerem. 

No outro dia, as crianças tiveram uma surpresa, não havia só um, mas vários macacos. 

 

*** 

 

Na história, quando apareceu o macaco que colocou a criançada para brincar, o 

grupo se surpreendeu. Assentada na experiência anterior, a potência do inaugural brotou, 

e o grupo se abriu para a história e brincadeiras. O agir-fazer se fez presente. 

Assim, envolvidos pela surpresa, por uma vitalidade, por um momento inicial de 

onipotência, adentrávamos brincando na imagem do campo do primeiro painel, 
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retomávamos a experiência de um lugar e intuíamos um novo painel, uma nova paisagem. 

Finalizamos o encontro com o mundo imaginativo vitalizado. A história criada pedia 

ilustração, e foi assim que retomamos nosso processo na oficina. 

Evidentemente, a construção da história foi permeada por titubeios – um embate 

corporal entre o mundo externo e o interno vivido através de ansiedades, angústias, medos 

aflorados pela proposta e que pediam sustentação da terapeuta para que o movimento se 

instalasse e o processo ilimitado, ininterrupto, irreversível e imprevisível acontecesse. 

No encontro seguinte, papel kraft com a linha do horizonte na parede. Retomei a 

história que criamos na sessão anterior. Então, sob orientação do grupo, desenhei as linhas 

que guiariam a construção da paisagem do nosso segundo painel. Nesse momento, as 

aflições, expectativas e potências inerentes ao iniciar habitavam meu corpo, que 

sustentava com sua presença as hesitações e os riscos do criar vivenciados pelo grupo. 

Certamente, a confiança e o senso do processo já adquiridos sugeriam para onde essa 

brincadeira nos conduziria e permitia ao grupo e a mim um envolvimento maior, com 

mais desenvoltura – tecíamos um adensamento da experiência. 

Enquanto criavam o fundo, eu observava os modos de fazer e suas 

incrementações. Havia quem rasgava o papel, agora de diferentes tamanhos, com as duas 

mãos, outro com mão e boca. Surgiram, no andamento do encontro, aqueles que faziam 

as bolinhas (que viravam florezinhas) e quem classificava por cores os papéis rasgados. 

Alguns rasgavam e colavam, outros só rasgavam ou só colavam. A organização de um 

coletivo se estabelecia no processo do fazer. Também existiam aqueles que não faziam, 

mas permaneciam na sala, às vezes dando palpite, outras lendo livro, mas, ressalto, todos 

presentes na sala de atendimento.  

Conforme o fundo ficava pronto, a imagem do painel aparecia na imaginação de 

cada um, e através das falas, em um clima brincante, dava forma a esse mundo povoado 

de memórias. Eu vou morar aqui! Eu quero brincar no rio e eu quero pescar! Foi assim 

que, no encontro com o material, com suas resistências e possibilidades, faziam-se as 

figuras das casinhas de acordo com a imagem encontrada/criada por cada participante. 

Inaugurávamos o espaço transicional.  

 

*** 
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Uma delas queria morar perto do rio na casa branca com janelas laranja.  

Um pouco à frente, beirando o terreiro, na casa marrom, 

moraria o dono da cachorrinha Boneca.  

Já lá no fundo, perto do morro, 

seria o lugar do menino de short vermelho e camisa estampada.  

Também tem gente morando na casa lilás com flores na porta.  

 

*** 

 

No clima brincante instaurado, o painel foi verdadeiramente habitado por todos e 

cada vez mais a pessoalidade de cada um e do grupo foi sendo expressa e impressa nele. 

As lembranças afloravam e ganhavam um lugar real na imagem das figuras: a árvore 

redondinha é um pé de sassafrás, o cão chamava-se Boneca e pertencia a um dos 

participantes, que dizia: “ela fica na porta de casa me esperando chegar”. Sobre a 

vizinhança, diziam: “o lugar aqui é bom, ela é toda muito boa”.  

Muito boa? Sim, o que não significa conforto na convivência. Tratando-se de um 

trabalho coletivo existiam conflitos inerentes às relações humanas: disputas, diferenças, 

gostos, submissões e insubordinações. Mas o que chamava minha atenção era algo que 

emergia e que ainda não nominava. 

Papel e cola são materiais maleáveis disponíveis na vida compartilhada e, assim 

como o mosaico e a colagem, são objetos culturais. Eles já existiam antes do nosso 

nascimento. Minha adaptação às necessidades do grupo, manifesta também no modo de 

apresentar as coisas e somada à maleabilidade da linguagem plástica forneceu uma 

provisão ambiental confiável para o uso singular do material, para a travessia dos riscos 

da criação, para a capacidade humana de criar – interferir no mundo a partir de sua 

singularidade. 

A provisão ambiental confiável possibilitou a experimentação na terceira parte da 

vida de um ser humano, que acontece em um território intermediário constituído pela 

realidade interior e pela vida exterior. Nesse espaço, ocorre o que Winnicott (2019) 

chamou de fenômeno transicional, que vemos inicialmente na relação mãe-bebê, está 

presente na brincadeira infantil e se estende pela vida adulta na fruição da arte, da religião 

e da experimentação intensa do viver imaginativo. 
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A possibilidade de cada participante encontrar narrativas pessoais, apresentar e 

dar forma a elas no trabalho coletivo, levou-me a perguntar: onde cada um de vocês quer 

estar nesse lugar que nós construímos? Como? Com que roupa? Papéis estampados e 

tesouras entraram em cena e, então, cada participante do grupo escolheu como se vestiria. 

Assim “moldamos, cortamos e vestimos” cada pessoinha de nosso painel. E, finalmente, 

escolhemos onde habitar.  

 

*** 

 

O grupo se surpreendeu e brincou!  

Um quer brincar com os macacos, outra quer vestir calças compridas e  

sua amiga quer um vestido e ir pescar.  

Alguns estão voltando para casa, ela de saia e blusa e fita no cabelo e ele de short 

marrom e blusa estampada. Outra ainda, quer ficar olhando o rio.  

Um participante, ao ver seu menino de short vermelho e blusa, espantado, realmente 

se reconheceu, dizia: esse sou eu mesmo! 

Viu-se menino outra vez na figura do painel.  

Foi contagiante a ebulição, a vitalidade e alegria que apareceram no grupo. 

 

*** 

 

Para Arendt (2020), o agir e o fazer acontecem em meio a uma comunidade, pois 

é nela que encontramos a legitimação da força inicial do agir, é dela que conseguimos 

as coisas da natureza para o fazer e é para ela que volta a obra material ou imaterial 

realizada. Naquele momento da oficina de mosaico, o testemunho da terapeuta, a 

abordagem coletiva, a exposição do quadro na sala de atendimento, a provisão e o uso 

dos materiais e ferramentas constituíam um ambiente que fornecia holding e 

legitimavam o agir-fazer do grupo. 

A partir do seu modo de formar, o modo de ser desse grupo se constituía. A 

construção de um trabalho coletivo impunha a convivência entre a pluralidade de corpos, 

de ideias, de experiências, de noções da vida em direção a um mesmo objetivo e pedia 
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manejo da terapeuta. Por outro lado, talvez por viverem a dor da invisibilidade51 e da 

humilhação52, decorrentes da exclusão social, a tolerância às diferentes maneiras de estar 

e de fazer na oficina era ampla, a solidariedade era manifesta, as decisões e os conflitos 

eram negociados entre todos. A responsabilidade e responsividade e uma constante 

negociação entre os diferentes gostos; assim, toda obra “contém, denuncia, declara, 

revela, exprime” a abertura pessoal do artista para refletir seu tempo e sua comunidade. 

Toda obra é testemunho do seu processo criativo.  

Nesse processo do grupo, conversas sofridas também aconteciam. Falávamos 

sobre a infância, os valores da comunidade e do tempo que viviam: o trabalho infantil, a 

falta de brincadeiras e de escola, o analfabetismo e a pouca familiaridade com o lápis. 

Também compartilhávamos, com mais frequência e intensidade, as vivências 

relacionadas às escaras, a imagem corporal, que eles chamavam de “monstra”, as queixas 

com a “mão boba”, a solidão, o uso de adaptações e a impossibilidade de realizar 

atividades de que gostavam, como dançar e correr.  

O fim do nosso segundo painel foi definido pela completude da imagem – 

chegamos onde queríamos. “A conclusão é a consumação de um movimento” (DEWEY, 

2010, p. 113). Demos o título: “Um lugar para brincar”. 

 

*** 

 

O painel virou um cartão para cada um. Pusemos moldura, virou quadro e  

foi para a festa – a primeira participação do grupo em exposições.  

Também virou várias cópias de cartão e “ganhou pernas”,  

saiu da sala de atendimento levando notícias do grupo para o mundo 

e, como disse um participante:  

 
 

51 Invisibilidade: não ser visto no campo social, passar desapercebido pelos outros. “O mal-estar 

decorrente dessa situação é grande, podendo gerar uma desesperança e amargura” (SAFRA, 2004, p. 

141). 
52 “Humilhação: essa situação é decorrente de um processo de exclusão social em que o ser humano é não 

só impedido de participar do campo social como um todo, mas, fundamentalmente, é visto pelas pessoas 

de classes dominantes como inferior e desprezível. O resultado é um sentimento de vergonha de si, que 

interdita os gestos que poderiam pôr em marcha a criatividade do paciente, tanto no sentido de seu devir 

quanto para ação política que pudesse transformar sua situação social” (SAFRA, 2004, p. 140). 
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viajando pelo correio ele foi mais longe que todos nós!  

O painel virou esperança encarnada – esperança de ganhar visibilidade,  

de deixar de ser fundo e tornar-se figura ativa e viva da própria vida. 

 

*** 

 

Como que os cartões ganharam “pernas”? 

Como já dito, a construção coletiva do painel constituía um modo de ser e de 

formar do grupo. Cada participante e acontecimento novos traziam modos de ser, 

questões e vivências que no convívio com o grupo viravam conversa, temas, modos de 

fazer e compartilhar o cotidiano e a vida.  

Assim, com a saída de uma participante, que se mudou para o interior a 

contragosto, emergiram as conversas sobre as experiências relativas ao medo de 

mudanças, ao aprisionamento no corpo e à dependência – experiências vividas como 

submissão às condições impostas pelo cuidador, às vezes no limite da dignidade. A 

despedida inspirou o tema do terceiro painel, intitulado “Um lugar: saudade”, cuja 

paisagem era um “retrato” da paciente, na janela da sua casa construída para o quadro 

“Um lugar para brincar”. Junto surgiu o desejo de enviar esse cartão para a colega ausente. 

Foi nessa experiência que o grupo “ganhou pernas”, saiu da sala de atendimento e 

vislumbrou a possibilidade de comunicar-se com o mundo através dos seus cartões. Nesse 

momento, as conversas que giravam em torno da prisão e a dependência, paradoxalmente, 

puderam ir em direção a um modo de viver autônomo mesmo sendo dependente, de 

comunicar-se com amigos e parentes distantes por meio de seus cartões, de relacionar-se 

com o outro através de algo próprio.  

 

*** 

 

Ao olhar nossos cartões e vê-los como postais 

intuí um potencial de geração de renda para o grupo. 

Inicialmente impressos rápidos, em couchê 200 g/m², eram vendidos na Festa das 

Nações, 
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evento produzido pela instituição. 

Depois os vendemos para lojas da região,  

no verso imprimíamos textos que elas solicitavam. 

Mais adiante, na época do Natal, aceitávamos encomendas externas e 

os próprios pacientes e familiares os vendiam. 

E fomos mais longe…  

por ocasião da exposição no Espaço Cultural Conjunto Nacional, 

a Livraria Cultura os vendeu avulsos e caixinhas com cartões e mais!  

Por estarmos no espaço público,  

a Eletropaulo conheceu nossos cartões e usou as caixinhas com 10 unidades como 

brinde; na ocasião chegamos a imprimir mais de 6 mil. 

Rendeu um bom dinheiro, pagou o investimento das molduras e  

ainda renumerou os participantes do Coletivo Mosaico de Nós. 

A intuição estava correta, mas como para qualquer realização  

necessitava-se de sustentação. 

Não tivemos.  

 

*** 

 

Na arte, invenção e execução acontecem simultânea e inseparavelmente. Pareyson 

(1997, p. 26) chama esse processo de formatividade. Na oficina, a formatividade se 

mostrava nos desdobramentos do agir-fazer e das emoções. A esse respeito, Dewey (2010, 

p. 111) disse: “fluxo que vai de algo para algo”, em intercâmbio, e que mescla contínuos, 

compondo uma integração interna encontrada nas surpresas, hesitações, gestos e fazeres. 

Ali havia um ambiente suficientemente bom que sustentava a abertura e o trânsito pela 

incerteza e precariedade – características do criar. Abertura e trânsito que se renovavam 

diante dos acontecimentos do mundo interno e externo, que tanto o grupo como a 

terapeuta experimentavam no corpo. 

Novamente, a mudança na conformação do grupo gerou o próximo 

acontecimento. Para nosso encontro terapêutico chegou uma participante, que se 

apresentou contando que gostava de cantar, dançar e sambar. Olhando o painel na parede, 

disse: também gosto de desenhar. O tema das festas “entrou em campo”. O grupo fez uma 
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série delas a partir das que mais gostava: “Um lugar para sambar”, “Festa junina”, “Festa 

de Natal” e “Festa de Nossa Senhora Aparecida”. Corajoso, abandonou as figuras 

humanas do quadro “Roda”, do Milton Dacosta, e arriscou-se: passou a desenhar e colorir 

do seu modo suas próprias pessoinhas, apareceram novos modos de rasgar e novas 

figuras. Ao inventar a si mesmo no fazer, descobriu um modo de desenhar pessoas na 

cadeira de rodas. Diante da ampliação do agir-fazer respondi com ampliação dos 

materiais. 

 

*** 

 

Constituíamos um campo de força pelo qual 

a energia transitava. Assim, o desenho foi possível.  

Apareceram pessoas, animais, anjos,  

gente tocando violão e, para minha surpresa: um cadeirante! 

Surgiam também: 

novos rasgos de papel: quadrado, quadradinhos, 

papéis compridos e muito compridos. 

Novos modos de fazer árvore, céu, casa,  

novas figuras. Novos materiais. 

Novos planos, composições, cores e texturas. 

Eu me transformava em uma colecionadora de papéis e 

o grupo se transformava em artista. 

 

*** 

 

Conforme aprofundávamos as relações de confiança entre grupo, terapeuta e uso 

do material, nos conectávamos com um destino comum mais esperançoso, e 

atravessávamos as aflitas trajetórias do criar/formar que passam pelo procurar/encontrar, 

buscar/tentar/errar e assim sucessivamente até completar e pausar. 
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Nesse momento da oficina, alguns eventos nos surpreenderam e deflagraram o 

agir-fazer, nosso processo: o calor do verão, a entrada de dois deficientes visuais no grupo 

e os passeios em galerias, casa de cultura e museu.  

 

*** 

 

Com o imenso calor do verão 

o desejo era de água, banho de rio, banho de mar… as delícias do mar!  

Alguns conheciam o mar, outros não,  

mas se banhar nas águas da natureza pertencia à história de todos.  

E assim nasceu a primeira paisagem marinha, o quadro “No mar”. 

 

*** 

 

A partir desse novo quadro houve muitos desdobramentos.  

Os fazeres se ampliaram. Os integrantes passaram a colorir os próprios papéis e 

suas figuras, inventaram novos modos de mexer com eles – pintando, torcendo, enrolando 

– e sustentaram os desenhos, chegando em um de observação para o fundo. A sala de 

atendimento se estendeu, passeios a exposições em galerias e museus passaram a fazer 

parte do nosso enquadre; ela também se abriu para a comunidade a partir de matérias no 

jornal local e programa de TV. E chegou ao sistema de arte através da Bienal Naïfs do 

Brasil, em 2010. 

Os temas foram migrando das lembranças da infância para situarem paisagens 

mais atuais, como mostravam as figuras e os títulos dos quadros: “A praia”, “Na cidade”, 

“Campo do Flamenguinho Futebol Clube” (time de futebol do bairro) e “Fazenda Rio dos 

Peixes”. As sofridas emoções passaram a ser verbalizadas durante nossos encontros 

através de suas experiências pessoais, como: a ruptura com a vida campesina e a chegada 

na cidade, a interrupção trágica do viver experimentada no corpo, o viver em um corpo 

não reconhecido como seu, a manutenção de feridas abertas como modo de compartilhar 

a dor, os impedimentos da pessoa com deficiência experimentados como humilhação, a 

morte e o morrer.  
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Durante esses dez anos, um universo de experiências alegres e sofridas foi 

compartilhado. Todo o tempo falávamos da travessia que partia de uma margem 

conhecida e acolhedora do “Rio dos Peixes” para a outra, onde estava o novo sempre 

precário, incerto e, para esse grupo, assustador. Sofrimentos que permitiram a construção 

de uma ponte e foram as forças motrizes consistentes do processo. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No decorrer destes anos de mestrado pude adentrar no campo da terapia 

ocupacional pela porta dos fundos. Usar a porta dos fundos mostra intimidade, 

afetividade, pertinência, uma direção que é de dentro para fora e, no meu caso, um certo 

deslocamento. Para elaborar este trabalho parti da experiência afetiva – minha história 

pessoal com as coisas e com o fazer na vida e na clínica –, fui acompanhada de uma 

tradição – a terapia ocupacional hibridizada com a arte – e sustentada pelo mediador D. 

W. Winnicott – para o aprofundamento desse pensamento clínico. 

As coisas e o ato do fazer são constitutivos do ser. No processo de 

amadurecimento pessoal do ser humano ocupam um lugar privilegiado: são pontes que 

permitem o trânsito entre mundos distintos – o de dentro e o de fora, ou melhor, entre 

nossa interioridade e a realidade compartilhada. A terapia ocupacional tem como 

elemento orientador de sua prática clínica as atividades e produções humanas que 

acontecem circunstanciadas por um universo cultural, mas… o que as constitui?  

Justamente, as atividades humanas se compõem das coisas – com suas mensagens, 

presenças, provocações e inspirações – e do ato do fazer – com experiências que nascem 

na interioridade do corpo e implicam a vida real em sua dimensão cotidiana e comunitária. 

Então, apropriada da multiplicidade daquelas atividades, a clínica terapêutica ocupacional 

constrói, com as coisas e o ato do fazer, pontes que levam a pessoa em condição de 

sofrimento em direção à produção de saúde, compreendida, em seu sentido ampliado, 

como a capacidade aumentativa da potência de vida de todo ser vivo.  

Sendo fiel à minha história pessoal com a arte, me aproximei dela pela experiência 

poética e intuitiva. Sabemos que a arte se encontra entre as inúmeras atividades humanas. 

O desenhar, pintar, modelar, esculpir, tecer, recortar e colar, enfim, compor os materiais 

estão presentes desde sempre “em todas as civilizações, grupos e tribos: onde há ser 

humano, há arte” (LIMA, 2006, p. 3). Então, ela é o que qualquer ser humano comum 

cria e faz para si em meio à comunidade em que vive.  

Na clínica nos interessa estar junto do paciente-artista que cria obras, objetos e 

cultura. Criando, resiste à reificação das coisas e do fazer, mantém abertos os processos 

de criação, de transformação de si e do mundo. Nessa direção, para a clínica de terapia 

ocupacional hibridizada com a arte nos interessa compreender esta última em seus 
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processos do fazer, desde o encontro com os materiais e “como projeto para emancipação 

de todos e de abertura de espaços – criativos, educacionais, relacionais e sociais – como 

práticas de interferência direta no mundo” (CASTRO, 2007, p. 396).  

Ao pensar a prática clínica da terapia ocupacional como construção de pontes, na 

linguagem de Winnicott estamos no espaço transicional, espaço do brincar. Espaço entre 

mundos, via de mão dupla onde colocamos em diálogo o mundo de dentro e o de fora. 

Onde, a partir da realidade compartilhada – do mundo cultural –, podemos oferecer para 

o participante objetos, coisas, materiais que enriquecem, ampliam, integram experiências, 

possibilitam o encontro, a criação, a construção de si mesmo e da comunidade onde vive 

e deem sentidos para experiências que muitas vezes estão antes do nome ou que não 

alcançam um nome. Pensar a clínica desse modo é considerá-la espaço de cuidado, de 

produção de saúde e de criação e não como remissão de sintomas. 

Tanto a exploração teórica como a situação clínica que narrei aqui indicam como 

o encontro com as coisas é significativo para o ser humano. É uma experiência que 

acontece bem precocemente nas nossas vidas, quando adotamos objetos hospitaleiros 

carregados de mensagens, de presenças, de provocações e engendramentos para nos 

acompanharem na primeira travessia do mundo, de dentro para fora, através da ponte. 

Desse momento em diante, o mundo compartilhado com seus objetos/coisas se oferece 

para nós para transformações e enriquecimentos de acordo com o nosso modo de ser.  

Na experiência clínica desta dissertação, as pessoas atendidas pela terapia 

ocupacional eram e estavam privadas da capacidade de usar as materialidades ou os 

objetos da cultura; foram roubadas, por diferentes razões, de seu tempo de 

experimentações. As coisas do mundo, como já vimos, são mensageiras, portam histórias 

que favorecem a conexão com as tradições, possibilitam travessias entre os mundos de 

dentro e de fora. São permanências, substâncias reais, confiáveis por sua natureza estável. 

São provocativas, inquirem e ao mesmo tempo convidam ao diálogo. Têm força 

generativa e engendram transformações.  

Assim, com esse modo de existir presente, o cotidiano clínico da terapia 

ocupacional tem grande potencial para o cuidado. Mas uma das preocupações necessárias 

é a presença intrusiva do terapeuta, apresentando excessivamente materiais e 

desrespeitando os ritmos e processos do paciente. Winnicott já alertava sobre esses 

excessos e sugeria que a apresentação de objetos fosse feita em pequenas doses, 

esperando e sustentando o paciente na realização de sua experiência completa com eles – 
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adotando – usando – experimentando – realizando para, enfim, nos embates da criação, 

encontrar sua medida, sua maneira com aquela materialidade e se abrir para novas 

experiências. Isso significa ser um terapeuta com sua presença encarnada, atento ao 

cuidado, disponível e compreensivo com o tempo e espaço exigidos pelo cuidar. 

Nessa medida, quando solicito a presença encarnada e não técnica, acredito que 

para clínica terapêutica ocupacional hibridizada com a arte é necessário que o terapeuta 

tenha afinidade com os materiais. Pois experimentar a multiplicidade deles disponível no 

mundo constitui um repertório de atividades humanas, formando uma ferramenta 

importante. Isso é cuidado e sustentação do encontro clínico.  

Desde a arte moderna vemos a ampliação das experimentações artísticas com uma 

profusão de uso das coisas/objetos/materiais para dar forma às poéticas. Essas pesquisas 

com os materiais – desde tempos muito remotos aos atuais – constituem uma tradição, 

um conhecimento de técnicas e procedimentos artísticos que podem enriquecer e 

favorecer o encontro clínico. Faz parte da tradição da arte a sua história, suas linguagens, 

artistas, obras, estilos e modos de fazer e de se relacionar com os objetos. O conhecimento 

dos materiais, das suas características, facilidades, desafios e a multiplicidade de 

composições cria ligações expressivas e culturais que se presentificam no encontro 

clínico e artístico – um repertório cultural que amplia as possibilidades de cuidado.  

Encontrei nos estudos para esta dissertação relatos dos artistas a respeito do seu 

encantamento no encontro com as coisas/objetos/materiais. Pequenas frases sobre a 

apreensão estética do mundo, o convite delas para o criar-fazer-fazendo, como a descrição 

do ato criador de Klee ou o encontro de Cézanne com seus motifs, entre muitas outras 

narrativas que permanecem na cultura, transmitindo experiências e saberes que 

enriquecem o encontro clínico da terapia ocupacional hibridizada com a arte. Elas 

favorecem o estabelecimento das pontes, seja na possibilidade de o terapeuta encontrar-

criar estratégias plásticas, seja para encontrar imagens, palavras, fazeres que põem em 

marcha o processo terapêutico e, ainda, para nos orientar na aventura do agir-fazer.  

Portanto, estamos falando de uma clínica terapêutica ocupacional implicada com 

o fazer, com a aventura agir-fazer – essa que deflagra processos, que cuida dos riscos do 

criar na lida com a materialidade do mundo. Um tipo de clínica que compreende essa lida 

como um fazer enquanto se faz, que acontece no encontro do corpo com a materialidade 

do mundo, que é experiência de cada participante sobre si mesmo e sobre a realidade em 

que vive, que produz saberes sobre o modo pessoal de ser e da sua comunidade. Uma 
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clínica alinhada com o pensamento de Paul Klee sobre a arte, quando ele afirma que a 

arte não reproduz o invisível, ela torna visível; essa clínica não pretende reproduzir as 

abstrações da vida, mas tornar visíveis as potências dela.  

A arte é uma atividade humana em que a invenção e a execução acontecem ao 

mesmo tempo, como escreveu Luigi Pareyson. O essencial nela é o fazer, mas não um 

qualquer, é um fazer enquanto invenção; “um tal fazer que, enquanto faz, inventa o por 

fazer e o modo de fazer” (PAREYSON, 1997, p. 26). Aqui, nesse fazimento, a arte e a 

terapia ocupacional hibridizada com ela se encontram e partilham do princípio da 

formatividade, segundo o qual invenção e execução procedem simultânea e 

inseparavelmente na produção de objetos artísticos – organismos autônomos, 

independentes, novos, com infinitas leituras. 

O encontro entre os campos da clínica terapêutica ocupacional e da arte 

estabeleceu uma relação de complementariedade. Isto é, constituiu uma interação – a arte 

adiciona saberes à terapia ocupacional e, por sua vez, reciprocamente, as experiências 

clínicas adentram o campo da arte. Ambos apresentam noções ao outro, que orientam a 

maneira de perceber, conceber e pensar o próprio campo (ESTRADA, 2009). No Brasil, 

nas primeiras décadas do século XX, Nise da Silveira e Osório Cesar compreenderam a 

dimensão artística dos trabalhos realizados nos setores de terapia ocupacional pelos 

internos nos hospitais psiquiátricos, atravessaram os muros institucionais tanto da saúde 

como da arte e publicaram seus pacientes como artistas. Bispo do Rosário também – a 

vitalidade e força de suas obras chacoalham qualquer convenção artística. Se a arte, com 

sua tradição, tem muito a contribuir para terapia ocupacional, por sua vez a criação 

artística não oficial que acontece nos espaços de saúde pode produzir – e já produziu – 

rupturas no campo da arte. Rupturas que responderam ao anseio dos artistas modernos de 

aproximar arte e vida e contribuíram para o embaralhamento delas que vemos no 

contemporâneo.  

A terapia ocupacional atual já traz no escopo da formação universitária os saberes 

da arte e possui uma produção acadêmica rigorosa, densa e profunda sobre esse assunto. 

Mas reconheço que ainda existe uma área de tensão dentro do campo, que por um lado 

responde às exigências da contemporaneidade – de sermos maquínicos, eficazes, 

adaptados e calados. E por outro propõe experiências, duração dos processos, afetação 

estética, artesania. A última tem questões que, diante da primeira e das exigências dos 

tempos atuais, parecem temas de sonhador idealista, mas, pelo contrário, trata-se de 
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cuidar do adoecimento da humanidade. Trata-se de um modo de experimentar as 

atividades que acolhem e cuidam do ser humano, estabelecendo condições necessárias 

para o desenvolvimento de uma existência ética e política. Experiência necessária para o 

enfrentamento da violência que vivemos nestes tempos sombrios e para o 

desenvolvimento do sentimento de pertencimento a uma comunidade de destino. 

Ressalto, como nos ensina Winnicott, que o importante é transitar e flexibilizar para 

estabelecer diálogos – exercícios que arte também pode ensinar.  

E o destino da obra? Tema que não aprofundei na dissertação, mas pude anunciá-

lo no relatório de qualificação do mestrado.  

O fim da obra e seu destino são questões importantes tanto para a arte como para 

a terapia ocupacional. A finalização de um trabalho traz em si abertura para o devir, para 

novos possíveis usos tanto da obra em si como da materialidade disponível, pois o ato do 

fazer/criar é contínuo e constitutivo. É na materialidade da obra que encontramos a 

autoria, a tensão entre dois olhares – do fazedor e do outro – e uma possibilidade de nos 

colocar diante desse outro e de acessar a comunidade. 

A Oficina Terapêutica de Mosaico de Papel constituiu um acervo de doze obras 

que possibilitou a exposição “Mosaicos: Mapas de Nós”, realizada de forma gradativa de 

dentro da sala de atendimento para a comunidade. Primeiramente, na sala de atendimento, 

quando todo o grupo parava para ver, perceber e refletir sobre o trabalho feito. Depois, 

em 2007, com dois quadros e em espaços públicos de pouco acesso, como a Secretaria 

Municipal de Educação do município de Cotia.  

No decorrer do processo criativo/construtivo da oficina, quando o grupo já havia 

constituído um acervo de dez obras, duas profissionais do campo da arte foram 

consultadas pela terapeuta para, diante dos trabalhos, responder às seguintes perguntas: 

isto é arte? É possível esse coletivo participar de um evento artístico? Estávamos em 2008, 

a ideia era participar da IX Bienal Naïfs do Brasil. A primeira resposta introduziu a 

terapeuta na complexidade da pergunta; a segunda abriu a possibilidade de o grupo 

ingressar no sistema da arte.  

A partir de então, o acervo do coletivo Mosaicos de Nós, agenciado pela terapeuta 

ocupacional, alcançou espaços frequentados pelo sistema da arte. Em 2009, o Espaço 

Cultural Conjunto Nacional; a participação em 2010 de um quadro do coletivo e de dois 

individuais na X Bienal Naïfs do Brasil, realizada pelo SESC Piracicaba; em 2012, o 
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Projeto Arte no Metrô da cidade de São Paulo; e em 2014, novas participações individuais 

na XII Bienal Naïfs do Brasil, em Piracicaba, São Paulo.  

Como gosto das narrativas, finalizo com esta: 

 

*** 

 

Voltando a 2005. 

No início desse processo terapêutico ocupacional que durou dez anos, ao finalizar o 

primeiro quadro, o grupo se deparou com a questão: como vamos dividir um trabalho 

que é de todos? A pergunta era categórica e por algum motivo soluções prontas, 

como um sorteio, não cabiam.  

A resposta veio ao encontro da terapeuta enquanto ela visitava uma exposição de arte 

postal. Então, o quadro virou foto e essa, cartão-postal. Cada paciente com seu postal 

teve para si a imagem/memória do trabalho, e a terapeuta recebeu do grupo o 

estatuto de guardiã do quadro original e das reflexões  

sobre os acontecimentos desse processo. 

O lugar de guardiã convocou a presença do terapeuta para sustentar ao longo do 

tempo um espaço cuidador, em que se estabeleceu uma confiança fundamental no 

ambiente – sentimento de segurança que possibilitou a eclosão do ato criador. 

Através da vitalidade que emergia do grupo, percebia-se que os participantes se 

envolviam de forma visceral no processo criativo/construtivo/colaborativo dos 

quadros. Cada um a seu modo se implicou na feitura com seus músculos, desejos, 

imaginação, brincadeiras, esforços, sofrimentos, satisfações e foi nesse processo de 

feitura que a obra ganhou estatuto de corpo vivo. 

E a terapeuta, consequentemente, de guardiã desse corpo.  

Uma obra é corpo, não só pela rememoração do contexto em que foi produzida ou pelo 

caráter autobiográfico que pode possuir – e que neste caso possui –, mas 

principalmente por reter marcas da experiência, por ser gesto do artista. 

Assim, a obra sendo corpo necessita de cuidados.  

Um ano depois, outra questão apareceu durante um atendimento: o que você acha de 

levarmos nossos quadros para uma exposição? Animado, o paciente perguntou à 
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terapeuta, um homem tetraplégico, de aproximadamente 40 anos, cuja participação 

na oficina até então se restringia a leituras de livros de arte, comentários e sugestões 

aos trabalhos em construção – mais aparentava distanciamento do que participação. 

Até aquele momento ele parecia desalojado, impossibilitado de participar da 

brincadeira, e nesse não lugar não havia como cuidar – nenhuma órtese lhe trazia 

alguma autonomia e  

nenhum curativo tratava de suas escaras. 

A pergunta/convite surpreendeu a terapeuta por revelar a atenção do paciente aos 

acontecimentos do grupo e, principalmente, por aparecer de novo uma questão sobre o 

destino da obra. 

Era maio de 2007,  

o grupo estava terminando a construção do terceiro painel.  

Acolhido o convite, rapidamente esse paciente encontrou apoiadores para financiar as 

molduras dos quadros, e a terapeuta um carro para transportá-los até a Expo Arte-Dor, 

realizada nos dias 10, 11 e 12 de maio de 2007 em São Paulo, no Centro de Convenções 

Rebouças, durante o CINDOR – Congresso Interdisciplinar da Dor  

organizado pela USP. 

O quadro “Um lugar para brincar” ganhou o prêmio de melhor obra e com a 

experiência da exposição trouxe para o grupo uma nova dimensão de si mesmo e das 

obras que produziam.  

A experiência da exposição surpreendeu o grupo quanto à sua capacidade de afetar o 

outro, de produzir o belo, de acessar a comunidade. Novas dimensões da obra/corpo 

foram alcançadas. Nessa ocasião, o grupo dizia: 

nossos quadros têm pernas, vão aonde nós não conseguimos chegar!  

De fato, o grupo foi além da sala de atendimento e vislumbrou a possibilidade de 

comunicar-se com o mundo, 

fosse através da exposição, do envio de cartões postais confeccionados a partir de 

fotos dos quadros finalizados ou de passeios a museus.  

Constituindo-se como corpo, essa obra possibilitou ao grupo entrever a liberdade a 

partir do seu corpo deficiente impedido.  

Nesse momento, as conversas que giravam em torno do  
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desalojamento no próprio corpo, da prisão e da dependência radical do outro puderam 

ir em direção a novas possibilidades de viver a autonomia, de comunicar-se com 

amigos e parentes distantes através de seus cartões. 

Participar da exposição foi um acontecimento que inaugurou o trânsito entre o mundo 

da sala de atendimentos e o mundo para além dela: a vida compartilhada, a cultura. 

Efetuou um agenciamento que implicou em uma ampliação dos limites do cuidar, pois 

a partir de então cuidar tratava-se não só da manutenção do estado da confiança 

fundamental no ambiente terapêutico para sustentar a potência do ato criador, mas 

também da realização de deslocamentos da oficina terapêutica em direção ao mundo 

cultural, ampliando assim a sensibilidade, os movimentos, os dizeres e encarnando a 

obra/corpo como agenciadora de transformações e produtora de realidades.  

Fins de 2007. Como guardiã da obra/corpo que nesse momento contava com um 

acervo de sete quadros, a terapeuta saiu em busca de interlocuções com o campo da 

arte, levando a seguinte questão: o que se produz na oficina terapêutica é arte? Se sim, 

devemos classificar a obra? E por onde podemos circular? Partindo de uma indicação 

pessoal, entrou em contato com Amanda Tojal, em 2007, na Pinacoteca do Estado de 

São Paulo, com o objetivo de apresentar os trabalhos, conversar sobre o acesso ao 

sistema da arte e avaliar a intenção de inscrever o grupo na  

Bienal Naïfs do Brasil produzida pelo SESC Piracicaba.  

O encontro com Amanda resultou em uma conversa amorosa sobre os melindres do 

sistema da arte, um encorajamento para participar da Bienal Naïfs do Brasil e um 

convite para o grupo visitar a Pinacoteca do Estado. E, acima de tudo, a consciência de 

um caminho, conforme foi dito posteriormente pela terapeuta para Amanda,  

Por e-mail, naquele mesmo ano: 

 

… sinto que participar dessa exposição (Bienal Naïfs) é uma das maneiras que encontrei 

para o grupo ampliar a experiência de pertencer a uma comunidade. Já não bastava 

estarmos entre quatro paredes, conversando sobre suas angústias e sofrimentos nessa 

qualidade de experiência humana. Paradoxalmente à sua condição, o grupo deseja 

ganhar pernas, asas e voz. 
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O processo criativo/construtivo/colaborativo dos quadros aprofundava-se na 

exploração dos materiais artísticos: diversos modos de rasgar e manipular os papéis, o 

uso de tinta acrílica para colorir, a maneira de colar criando planos e cenas diferentes 

no mesmo quadro. A ampliação do uso de técnicas artísticas como o desenho de 

imaginação e de observação e a pintura.  

Adensava-se o ato criador e a experiência corpórea.  

O vislumbre da liberdade alcançada pela obra e pela vitalidade da criação trouxe 

mudanças no cotidiano dos pacientes, que foram desde a aceitação do uso de órtese – 

que permitia uma melhor coordenação motora para o desenho e pintura, além de 

autonomia na alimentação – até recorrentes piadas maliciosas durante os 

atendimentos – o humor estava instaurado em nossos encontros. Lembranças dos 

amores passados, das brincadeiras infantis, dos modos de vidas, das canções, dos 

bailes, tudo era tema, tudo poderia virar quadro. A experiência de coletivo se 

estabelecia, reconhecia-se a potência dessa composição de corpos em que um pode 

rasgar, outro pode recortar, outro pintar, outro colar, outro desenhar e outro vender 

cartões; no encontro, todos se arriscam com o que são, e a ciranda girava produzindo 

novas composições, descoberta de saberes e fazeres.  

Uma experiência de potência em criar realidades. 

Em 2008, na primeira inscrição na Bienal Naïfs do Brasil, não fomos classificados. 

Porém, no ano seguinte, o grupo foi aceito para expor seu acervo de dez obras no 

Espaço Cultural Conjunto Nacional, em São Paulo, de 29 de setembro a 13 de outubro. 

Também foi classificado para participar da Bienal Naïfs do Brasil em 2010, com uma 

obra coletiva e duas individuais.  

Aceito ainda para o projeto Linha da Cultura  

dentro do Ação Cultural do Metrô de São Paulo,  

em novembro de 2011. 

 

*** 

 

Ao executar seu trabalho/obra/objeto de arte, o artista o faz ser para sua geração e 

as futuras, o faz narrador da transformação de uma coisa, conta da criação. No cotidiano 
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da clínica terapêutica ocupacional hibridizada com a arte, trabalhos/obras/objetos de arte 

são produzidos.  

Finalizo com meu medianeiro preferido, Winnicott, leitor do poeta inglês T.S. 

Eliot, que pretendia começar sua autobiografia com este poema: 

 

O que chamamos de começo costuma ser o fim 

E fazer um fim é fazer um começo 

O fim é o lugar de onde começamos. 

(ELIOT apud SAFRA, 1996, p. 153) 
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