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RESUMO 

 

O presente artigo, em um primeiro momento, relata a experiência de trabalho do 

setor de Psicologia na instituição de saúde mental Hospital Dr. Adolfo Bezerra de 

Menezes, localizado em São José do Rio Preto, São Paulo, com pacientes de 

estrutura psicótica.  

Em um segundo momento, faz-se uma reflexão quanto à clínica psicanalítica da 

psicose, baseando-se na prerrogativa de que na situação analítica com psicóticos 

também ocorre a transferência, porém esta deve ser adaptada a um paciente de 

difícil acesso. Além disso, será apresentada a direção de tratamento adotada a partir 

da aplicação de técnicas desta clínica, utilizando-se o modelo da Transferência 

Ativa, proposto pela psicanalista contemporânea Dra. Araceli Albino.  
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ABSTRACT 

 

This article, at first, reports the work experience of the Psychology sector in the 

mental health institution Hospital Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, located in São 

José do Rio Preto, São Paulo, with psychotic structure of patients. 

In a second step, a reflection is made about the psychoanalytic treatment of 

psychosis, based on the prerogative that in the analytic situation with psychotic also 

the transfer takes place, but it must be adapted to a difficult to access patient. In 

addition, it will be presented the direction of treatment adopted from the application of 

techniques of this clinic, using the model of Active Transfer, proposed by 

contemporary psychoanalyst Dr. Araceli Albino. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

No decorrer deste artigo, serão relatadas, em um primeiro momento, as 

experiências de trabalho do setor de psicologia com a clínica psicanalítica das 

psicoses na instituição de saúde mental Hospital Dr. Adolfo Bezerra de Menezes no 

período de março de 2013 a março de 2016. E, em um segundo momento, serão 

apresentadas reflexões acerca da clínica da psicose, a partir das contribuições 

teóricas da psicanálise e do método proposto pela psicanalista Dra. Araceli Albino 

por meio do seu conceito de Transferência Ativa.  

O hospital filantrópico Bezerra de Menezes, situado em São José do Rio Preto, 

interior do Estado de São Paulo, em consequência da reforma psiquiátrica na 

década de 80, passou por diversas reformulações na direção de tratamento do 

paciente doente mental e não possui como política métodos asilares, somente são 

internados aqueles que estão em momentos de surto, apresentando quadros graves 

que oferecem riscos para si próprios e para terceiros.  

Os pacientes admitidos são maiores de 18 (salvo poucos casos de determinação 

e autorização judicial), provenientes principalmente da cidade em que se situa o 

hospital e de municípios da região, em menor número há também pacientes de todo 

o Estado de São Paulo e Estados vizinhos. O período das internações varia entre 30 

e 90 dias, e mediante estabilização do quadro em menor tempo o paciente pode 

receber alta hospitalar e, como regra é encaminhado para prosseguir seu tratamento 

na rede de atenção psicossocial.  

São 246 leitos para internação, sendo 119 leitos masculinos e 78 leitos femininos 

para atendimentos pelo SUS; 20 leitos masculinos e 29 femininos para atendimentos 

particulares e por convênios médicos. Destes 246 leitos, há um número reservado 

para pacientes dependentes de álcool e outras drogas, e para estes o tratamento 

oferecido pelo setor de psicologia é diferente do modelo a ser apresentado neste 

trabalho.  

O tratamento oferecido pela instituição é interdisciplinar e busca proporcionar o 

bem estar biopsicossocial dos pacientes, contando com profissionais das áreas da: 

Psicologia, Psiquiatria, Clínica Geral, Enfermagem, Odontologia, Terapia 

Ocupacional, Educação Física, Serviço Social, Nutrição entre outros. 
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A grande demanda de pacientes no hospital e as mudanças no modelo de 

assistência em hospital psiquiátrico estimularam a atualização do setor de psicologia 

da instituição que estabeleceu uma interlocução entre a psicologia, a psicanálise e a 

psiquiatria, tanto de ordem teórica quanto clínica. No campo da psicologia buscamos 

a utilização de técnicas projetivas e criativas na prática clínica, a psicanálise 

“contribuiu com a abordagem da clínica do inconsciente por meio da escuta analítica 

e da transferência ativa” (ALBINO, 2015, p. 19) e a psiquiatria buscou o diagnóstico 

clínico e o adequado acompanhamento medicamentoso. 

Foi implementada a ferramenta da psicanálise devido alguns fatores: os três 

profissionais psicólogos da instituição estavam em processo de análise,  cursando 

especialização em Teoria Psicanalítica pelo NPP (Núcleo Brasileiro de Pesquisas 

em Psicanálise) e realizando supervisões com a psicanalista Dra. Araceli Albino. 

Albino nos inspirou com seu trabalho realizado desde 2001 com um grupo de 

pacientes psicóticos, o “Grupo Vida”, em que ela encontrou uma direção de 

tratamento que considerava as diferentes necessidades e possibilidades de cada 

paciente e desenvolveu o conceito de Transferência Ativa, o qual será explanado 

neste artigo.  

Buscamos empregar uma configuração de tratamento que comportasse as 

possibilidades da clínica psicanalítica das psicoses dentro de instituição de saúde 

mental e as diferentes necessidades de pacientes com quadros psicóticos e 

neuróticos graves (desde aqueles internados devido um primeiro surto psicótico até 

aqueles com quadros crônicos e severos). Perguntávamos: como adaptar uma 

clínica psicanalítica da psicose para o contexto institucional e ainda mais, para um 

tratamento de curto prazo e em momento tão delicado de surto psicótico? Como 

poderíamos criar vínculo com os pacientes que por sua constituição de estrutura já 

possuem dificuldades extremas no contato e são de difícil acesso?  
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SOBRE A EXPERIÊNCIA DE TRABALHO COM PACIENTES DE 

ESTRUTURA PSICÓTICA 

 

 

A proposta de trabalho com os pacientes psicóticos do Hospital Bezerra de 

Menezes foi proporcionar no setting psicoterapêutico um ambiente suficientemente 

bom, utilizando-se de técnicas psicanalíticas, possibilitando que o desenvolvimento 

psíquico destes pacientes, fixado em estágio tão primitivo, pudesse avançar o 

máximo possível, promovendo nestes alguma noção de sujeito e de integração, 

auxiliando que os pacientes saíssem do surto psicótico e mantivessem seu 

equilíbrio. 

O trabalho realizado pelo setor de Psicologia buscou propiciar aos pacientes 

de estrutura psicótica recursos internos, por meio da transferência ativa, para que 

tivessem oportunidade de restaurar seus laços objetais com dados de realidade e 

relações reais e bem estruturadas, já que segundo Laplanche e Pontalis 

“fundamentalmente, é numa perturbação primária da relação libidinal com a 

realidade que a teoria psicanalítica vê o denominador comum das psicoses, onde a 

maioria dos sintomas manifestos (particularmente construção delirante) são 

tentativas secundárias de restauração do laço objetal” (2008, p. 390).  

O papel dos psicólogos neste trabalho realizado em grupo e individualmente foi 

ser este dado de realidade, emprestando nosso ego, a estrutura mais organizada e 

sustentadora da realidade, auxiliando na restauração dos laços objetais tão 

deficitários ou ausentes nos psicóticos, podendo assim transmitir segurança para 

que os pacientes lançassem mão de recursos internos mais saudáveis, menos 

fragmentados, podendo olhar para suas próprias histórias e dores sem a terrível 

angústia psicótica do desfacelamento e da despersonalização. 

Foi-se criando maneiras possíveis de comunicação com os pacientes usando 

técnicas da arteterapia (projetivas e criativas) sempre sob a lente da psicanálise, 

objetivando “promover uma reorganização psíquica capaz de sustentar o viver deste 

sujeito” (ALBINO, 2015, p.17). 
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O GRUPO “ARTETERAPIA” E OS ATENDIMENTOS INDIVIDUAIS 

 

 

Combinaram-se atendimentos individuais e em grupo denominado “Arteterapia”, 

este nome foi escolhido por serem aplicadas técnicas da arteterapia, porém, os 

objetivos e o funcionamento do grupo não se limitam apenas a estas técnicas. 

Devido o grande número de pacientes atendíamos diariamente (de segunda a sexta-

feira) dois grupos com aproximadamente 10 pacientes, estes grupos ocorriam com a 

presença de dois a três psicólogos, além de disponibilizarmos atendimento individual 

àqueles que solicitassem.  

O manejo nos atendimentos em grupo baseou-se experiência da Dra. Albino que 

utilizou a proposta de Bion de reconstituir no setting psicoterapêutico o ambiente 

familiar, já que na vivência do psicótico este ambiente não foi suficientemente bom 

para permitir a constituição de um sujeito. Segundo ela, esta configuração de grupo 

(equiparando-se com as configurações parentais: pai, mãe e irmãos) mostrou-se 

eficiente, pois, os psicóticos não possuem mundo simbólico e na transferência os 

analistas (ou os psicoterapeutas) não podem ocupar todos os lugares, aquele visto 

como a autoridade (o pai) deveria sempre ocupar este lugar e aquela que atuava de 

uma maneira mais carinhosa e receptiva (a “mãe suficientemente boa”) deveria 

sempre promover este tipo de acolhimento. 

Assim, observando um movimento natural que ocorria nos grupos, pudemos 

constatar que o psicólogo coordenador do setor foi sendo visto como uma figura 

paterna, pois assumia uma posição de interventor, aquele que trazia a autoridade e 

o limite, tendo uma presença mais ativa.  As intervenções feitas por ele, eram por 

vezes muito incisivas e difíceis para estes pacientes que possuem uma estrutura 

frágil e baixa tolerância à frustração, este fato os levavam a buscar amparo na 

psicóloga que atuava de forma mais carinhosa e receptiva, sendo reconhecida por 

eles em um papel da “maternagem”, e a terceira psicóloga era recebida pelos grupos 

como uma irmã mais velha, também detentora de um saber sobre os pacientes, 

porém em um papel de disputa pela atenção do pai e da mãe.   

Mesmo nesta postura acolhedora e mais carinhosa, a psicóloga colocada na 

posição materna deixava o “psicólogo pai” no seu lugar de Lei, buscava amenizar 

quando este fazia intervenções mais incisivas, porém sem nunca desautorizá-lo, 
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pois é de grande importância mostrar ao paciente psicótico que a lei também 

ampara e protege e que ela é necessária para a convivência em grupo.  

Esta dinâmica que se configurava de maneira muito similar a um grupo familiar 

permitia ao paciente sentir-se pertencente a algo, dando-lhe uma maior sensação de 

segurança e aceitação, o que foi oferecido a eles nestes grupos foi o que não 

tiveram em sua infância, “agora dispunham de um exemplo, de uma tentativa que 

podia ser bem sucedida” (ALBINO, 2015, p. 81).  

Para uma eficiente utilização desde modelo de atendimento foram necessárias 

algumas adaptações, nos perguntávamos como adaptar uma clínica psicanalítica da 

psicose para o contexto institucional e ainda mais, para um tratamento de curto 

prazo e em momento tão delicado de surto psicótico?  

Por ocorrer em um hospital psiquiátrico com internações de curto prazo, os 

grupos mudavam frequentemente seus integrantes, os quais possuíam diversas 

faixas etárias, diferentes manifestações e gravidades do quadro psicótico e em 

estágios iniciais ou crônicos da doença mental. Observamos que, devido a esta 

peculiar situação de heterogeneidade nos grupos, os recém-internados eram 

acolhidos por aqueles que já estavam participando a mais tempo, os pacientes 

podiam observar a melhora de seu quadro e dos outros, além de ver aqueles que já 

estavam recebendo alta hospitalar e assim sentir-se motivados. 

Os integrantes que já estavam mais orientados, lidando melhor com a realidade, 

podiam presenciar como é um paciente em surto psicótico, isso os estimulava a 

manter-se em tratamento regular e o mais importante, a desenvolver tolerância com 

aquele que está fora da realidade, sem limites.  Este cenário era enriquecedor para 

ambos, profissionais e pacientes, fez com que cada um pudesse entender que o 

tempo do outro é único, que cada um possui sua história e que é necessário saber 

aceitar ajuda.  

Como foi possível criar vínculo e acessar os pacientes que por sua constituição 

de estrutura possuem dificuldades extremas no contato e são de difícil acesso? Um 

ponto importante foi a permanência dos psicólogos na instituição e nosso 

investimento na melhoria do setor de psicologia. Procurávamos promover no setting 

um ambiente estável, com a segurança de que estaríamos disponíveis no horário 

semanal combinado, orientando os pacientes como nos encontrar no hospital caso 
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precisassem de algum atendimento extra quando estivessem altamente 

angustiados.  

Apresentávamos-nos como desejantes, já que a transferência ativa é uma 

relação estabelecida entre paciente e analista mantida pela égide do puro desejo 

que redireciona os fragmentos libidinais do paciente psicótico por meio de uma 

interpretação ativa, direta e inquestionável, que oferece amor, mas impõe limites 

(ALBINO, 2015, p. 74). “Emprestamos” aos pacientes fragmentados o nosso ego, 

proporcionando a eles a oportunidade de se espelharem em um modelo mais 

estável e organizado, para tanto observamos que foi imprescindível estarmos em 

processo de análise e supervisão, pois a transferência feita pelo paciente psicótico 

se dá de forma primitiva, é maciça, violenta e frágil (ALBINO, 2015, p. 66). A 

vinculação também foi proporcionada por meio de técnicas que falassem 

diretamente ao inconsciente, pela utilização de materiais artísticos, pelo uso de uma 

escuta adequada e acolhedora, pontuando que deveriam continuar seu tratamento.  

Reforçávamos que, após alta hospitalar, os pacientes deveriam continuar seu 

tratamento em outros dispositivos da rede de atenção psicossocial, assim, o hospital 

se disponibilizava em receber os profissionais da rede para que tivessem contato 

com os pacientes durante a internação, por exemplo, psicólogos do CAPS, CREAS 

e demais profissionais de referência destes serviços. 

Os atendimentos individuais ocorriam com o uso do divã, mas com o psicólogo 

de frente para o paciente, “porque é importante ser uma presença que ele possa ver, 

reduzindo as fantasias persecutórias” (ALBINO, 2015, p. 76), havia uma pré-seleção 

feita pelos psicólogos para estes atendimentos, pois eram disponibilizados apenas 

para aqueles que possuíssem maior possibilidade de insight e de expressão verbal, 

já que alguns pacientes apresentavam manifestações psicóticas severas, ou 

quadros demasiadamente regredidos para os quais os atendimentos utilizando-se de 

outras formas de expressão, que não verbais, surtiam resultados mais positivos. 

Assim sendo, os pacientes de estrutura psicótica possuem dificuldades na 

expressão verbal (situação agravada em psicóticos crônicos e aqueles mais 

regredidos), por isso nos atendimentos em grupo possibilitávamos que estes se 

expressassem utilizando de diversas manifestações artísticas, como no caso do Sr. 

João (um paciente esquizofrênico de aproximadamente 60 anos) que no final de 

cada atendimento em grupo que participava nos pedia o violão e tocava “modas de 
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viola”, ele apresentava grandes dificuldades de interação e de expressão verbal, 

porém, quando estava tocando percebíamos como sua angústia psicótica diminuía, 

seu rosto transformava-se e sua expressão ficava leve, ele sentia-se pertencente 

àquele grupo, conseguia assim se expressar, era ouvido pelos outros, era aplaudido, 

era um sujeito: o Sr. João que toca violão.  

Albino relata que na clínica psicanalítica: 

O delírio é a possibilidade de resignificação da experiência invasiva do 
psicótico, tendo como princípio ético o respeito ao que o paciente traz na 
transferência, sendo um modo de direção do tratamento dessa clínica [...] 
Eles são ditos pela teoria psicanalítica como uma possibilidade de 
estabilização da psicose, assim como a interpretação das manifestações 
inconscientes trazidas pela linguagem escrita e falada, das projeções, do 
brincar e das artes podem ser consideradas como instrumentos analíticos 
significativos nesta clínica que considera o homem como um sujeito do 
desejo, singular e resultado de suas primeiras relações objetais. (2015, p. 
62).  
 

Desta maneira, buscávamos a valorização de todo ato de expressarem-se destes 

pacientes, fosse pela música, desenho, pela linguagem escrita e falada, pelo brincar 

ou pelo corpo, ao expressar os delírios e as alucinações era dada a oportunidade 

deste sujeito exprimir suas fantasias, sua agressividade, sua história, seus medos, 

etc. e perceber que os psicólogos ali permaneciam, ainda inteiros, suportando a 

transferência maciça e os conteúdos por vezes extremamente pesados. 

Ao ouvirmos a trama delirante de cada um, ao disponibilizarmos um setting 

seguro, estável e acolhedor, utilizando-se da transferência ativa, foi proporcionado 

um espaço para estes colocarem-se como sujeitos. Ouvia-se o que o paciente tinha 

a dizer, observava-se suas produções (desenhos, modelagem em argila, colagens e 

recortes de revistas), por consequência surgia a possibilidade de juntarem seus 

fragmentos, darem algum sentido às suas experiências terroríficas de fragmentação. 

Mesmo se o que o paciente trouxesse fosse seu silêncio, sua apatia e 

embotamento, estes profissionais eram as referências de um funcionamento 

psíquico saudável, nestes momentos de extrema dificuldade no contato interpessoal 

e com o mundo externo, insistia-se na presença, no vínculo e na possibilidade da 

criação de um laço objetal. E nos momentos de explosão, de fúria psicótica, estes 

profissionais também demonstraram suportar os ataques, claro que impondo limites, 

pontuando que era necessário preservar o próprio corpo e o corpo do outro. 

Abríamos espaço para que estes pacientes expressassem toda sua fúria, dor e 

confusão e mesmo assim recebíamos aqueles conteúdos (que demandavam um 

mailto:anapriscilapsicologa@gmail.com


9 
 

* Psicóloga, Especialista em Teoria Psicanalítica pelo NPP – Núcleo Brasileiro de 
Pesquisas Psicanalíticas. E-mail: anapriscilapsicologa@gmail.com 

enorme investimento energético e transferencial por parte dos psicólogos), e os 

resultados positivos brotaram aos poucos ao longo dessa experiência de trabalho, 

nos fazendo apostar cada vez mais neste modelo de funcionamento e buscar 

melhorias para o tratamento destes pacientes, aprendendo a lidar com as 

frustrações e com os limites trazidos pelo contexto de nossa atuação. 

 

 

A CLÍNICA PSICANALÍTICA DA PSICOSE  

 

 

O tratamento de pacientes com estrutura psicótica é marcado por diversas 

dificuldades e obstáculos. A clínica da psicose é muito complexa e este quadro se 

agrava quando é necessária uma atuação dentro de instituição de saúde mental, há 

a dificuldade diagnóstica, a falta de políticas eficazes por parte dos órgãos públicos 

de saúde, há o sofrimento intenso do paciente psicótico e de suas famílias ante um 

tratamento sem previsão de término (MEYER, 2007).  

Na instituição de saúde mental e propriamente nos sistemas de saúde pública 

nos deparamos com um cenário que possui muitos impasses para desenvolver uma 

direção de tratamento voltada à remissão da doença e a reinserção social, ao 

mesmo tempo há a indústria farmacêutica, muitas vezes usando 

indiscriminadamente o caminho da medicação que alivia sintomas, porém que não 

auxilia o paciente psicótico na difícil tarefa de construir sua identidade, reforçar seus 

laços sociais tão comprometidos pela estigmatização e na compreensão de seu 

sofrimento. 

Freud manifestou interesse em refletir sobre a psicose, contudo, ele apontou 

que na maioria das vezes, as dificuldades que a transferência apresenta neste caso 

configuravam um grande obstáculo determinante à sua realização, porém Freud 

criou a psicanálise desenvolvendo o conceito de transferência a partir da neurose e 

não teria sentido utilizar tal conceito igualmente para a psicose, pois esta se trata de 

uma estrutura clínica marcada por outra lógica, outra organização. No entanto 

Lacan, ao realizar uma releitura da obra freudiana, reconheceu a psicose como uma 

estrutura originalmente diferente da neurose e isto trouxe um grande avanço no 

desenvolvimento desta clínica (MEYER, 2007).  
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Disse Lacan que “o analista não deve recuar frente à psicose”, afirmação que 

nos motivou ante os desafios diários no campo da psicose, e a Dra. Albino bem 

aponta o significado desta afirmação: “[...] não foi no sentido de heroísmo ou de 

sustentar o fardo da psicose, mas sim no sentido de produzir um saber que ajude a 

resolver os problemas que ela impõe à psicanálise e os obstáculos que ela 

apresenta ao tratamento por meio da transferência” (ALBINO, 2015, p. 71). 

O conceito de transferência é visto como um dos pilares do método 

psicanalítico e quando se refere à neurose a comunidade psicanalítica toma como 

ponto indiscutível que sem transferência não existe análise. Freud utilizou o termo 

Ubertragung (transferência) para explicar a relação estabelecida entre paciente e 

analista, no caso de uma estrutura neurótica. O termo foi utilizado pela primeira vez 

em Estudos sobre a Histeria (1893-1895), referindo-se ao amor do paciente em 

relação ao analista, e em Interpretação dos sonhos (1900) a ideia é sedimentada 

referindo-se especificamente ao par analítico (analista-paciente) (ALBINO, 2015). 

De acordo com Freud, a transferência é um processo de repetições dos 

protótipos infantis, que são experiências que determinaram a forma do sujeito de se 

relacionar com os objetos e no processo analítico as experiências infantis 

inconscientes relacionadas às figuras parentais são reeditadas na figura do analista, 

esta dinâmica tornou-se um agente terapêutico para tratar as neuroses.  

Partimos do pressuposto de que há transferência na clínica da psicose, porém, 

esta não acontece da mesma maneira da transferência com pacientes neuróticos, 

pois por se tratar de uma estrutura na qual o inconsciente fica “a céu aberto”, não há 

um representante simbólico, assim “o manejo na clínica da psicose tem que ser 

adaptado a um paciente de difícil acesso”. (ALBINO, 2015, p. 61). Diante disso 

refletimos: como o dispositivo transferencial, fundamental para a clínica psicanalítica, 

pode ser sustentado nesta clínica específica?  

Lacan nos conduz à reflexão sobre as particularidades da transferência na clínica 

da psicose, ele constatou que a transferência na psicose evidencia uma intensidade 

diferente em relação à forma como se manifesta na neurose. Ao se instaurar, 

apresenta-se frequentemente de forma maciça, o que certamente traz dificuldades 

para o trabalho clínico (MEYER, 2007). Para Lacan, diferentemente da neurose 

onde o analista é colocado pelo paciente na posição de Sujeito Suposto Saber, na 

psicose o analista é visto ele próprio como um saber, isso quer dizer que o psicótico 
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acredita que o saber do analista sobre ele é total, e “ele pede este saber para a 

normatização de sua dor” (ALBINO, 2015, p. 68).  

Para que haja transferência nesta clínica é essencial que o analista aposte na 

emergência de um sujeito no paciente psicótico de quem trata, pois segundo a teoria 

lacaniana:  

Se é no campo do Outro que o sujeito se constitui, quando o psicótico fala 
com o analista existe uma possibilidade de que o testemunho do analista 
permita ao sujeito alguma subjetivação sobre o seu saber, sobre a 
significação que o paciente possa encontrar nas suas produções. A 
presença do analista pode garantir ao psicótico o seu lugar de sujeito. 
(ALBINO, 2015, p.70).  

 

Em seu terceiro seminário, As Psicoses, Lacan destaca um ponto importante 

para o trabalho com esta estrutura: propõe que o analista seja o secretário do 

alienado, ou seja, que testemunhe a relação do paciente com o Outro.  

O psicanalista, ao ocupar o lugar de secretário, para além de afirmar a 
posição do sujeito de testemunha aberta do discurso do Outro, pode ajudá-
lo a construir um sentido para isto que ele testemunha. Assim, seu papel é 
ativo, o que significa não apenas registrar o que a testemunha relata, mas 
tomar seu testemunho “ao pé da letra”. (MEYER, 2008, p. 310) 
 

Secretariar o alienado é dar crédito à sua fala, tomando ao pé da letra o que o 

paciente psicótico diz, essa “é uma relação imaginária na qual o que o paciente 

conta ao analista é vivido como realidade, é pura concretude” (ALBINO, 2015, p. 68).  

Nesse sentido o papel do analista é ativo, a transferência que ocorre na clínica 

psicanalítica da psicose é, segundo Albino, uma transferência ativa.  

 

 

O QUE É A TRANSFERÊNCIA ATIVA? PROPOSTA DE MANEJO DA CLÍNICA 

DA PSICOSE 

 

 

O trabalho com os pacientes psicóticos na instituição Dr. Adolfo Bezerra de 

Menezes baseou-se na referência teórico prática da Psicanalista Dra. Araceli Albino, 

já que esta mostrou importantes resultados no atendimento em grupo de pacientes 

de estrutura psicótica ao realizar uma adaptação da transferência para estes casos.  

Em “Encontros e desencontros na clínica da psicose: uma reflexão psicanalítica” 

Albino (2015) relata sua experiência clínica desde 2001 com o “Grupo Vida” para 

pacientes psicóticos e a necessidade encontrada em adaptar o manejo 
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transferencial para trabalhar eficientemente com esta clínica. Para tanto, Albino 

utilizou a fundamentação teórica sobre a clínica da psicose de grandes psicanalistas 

como Freud, Melanie Klein, Jacques Lacan e a visão de autores contemporâneos 

seguidores dessas teorias, e assim encontrou bases para desenvolver e aplicar em 

sua atuação a transferência ativa.  

A transferência ativa, segundo Albino é “um ato de amor”, ou seja, o analista 

precisa trabalhar de uma forma ativa, atuando na condução do processo analítico, 

pois o psicótico tem uma fragmentação do mundo simbólico, o analista deve 

apresentar um objeto concreto bordejado de afeto para que o paciente possa 

estabelecer uma relação. Esta atuação do analista junto ao paciente permite uma 

reorganização pulsional que o aproxima mais da realidade, e com essa 

reorganização o paciente consegue suportá-la (2015, p. 74). 

A intervenção pela palavra do paciente psicótico é fundamental, incluir a palavra 

mostrou a possibilidade da recuperação de certa distância entre o sujeito e a 

passagem ao ato, garantindo a presença do simbólico por meio da verbalização. A 

palavra “pode permitir que o psicótico articule o que é do real e do imaginário com o 

simbólico; o uso da palavra tem função organizadora”. (ALBINO, 2015, p. 69). 

Para o atendimento nesta clínica foi necessária “a criação de uma linguagem 

clínica possível com o paciente, por meio de técnicas criativas e projetivas, sempre 

mediada pela psicanálise.” (ALBINO, 2015, p. 17), ela buscou estabelecer uma 

direção de tratamento que possibilitasse uma reorganização psíquica capaz de 

sustentar melhor a qualidade de vida do sujeito, no sentido de resgatar sua 

identidade, reduzir delírios e alucinações, assim como reduzir as internações e 

medicação. 

Albino, a partir de sua experiência chegou à hipótese de que: 

O tratamento psicoterapêutico que associa análise individual e trabalho de 
grupo, com o uso de técnicas criativas e projetivas – sustentado pela 
transferência ativa promovida pelo analista desejante diante de um sujeito 
que não tem demanda – permite uma reorganização da estrutura psicótica, 
com o desenvolvimento de laços sociais mais consistentes e que 
possibilitam melhor qualidade de vida para o paciente (2015, p. 18).  

 
Na estrutura psicótica observamos uma condição de não existência, o psicótico 

vive em um eterno abismo em que não encontra nem a si mesmo e nem a realidade, 

é necessário que o analista por meio do processo transferencial, adaptado a esta 

estrutura, conceda um lugar de sujeito ao paciente psicótico, é neste cenário que 
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entra o analista com a transferência ativa “que pode construir uma ponte que o leve 

a algum lugar” (ALBINO, p. 72). É o analista quem inicia o processo transferencial, 

primeiramente ele promove o estabelecimento de uma relação, apresenta um objeto 

significativo para que o paciente possa introjetar como um objeto bom e a partir daí 

surgir uma rudimentar simbolização. 

 Aponta Albino que:  
 

Na psicose, a composição do sujeito com seu sintoma se dá entre o viver e 
a falta de objeto, e a transferência ativa possibilita a instauração de uma 
ligação objetal significativa, ou seja, o analista provoca a transferência ativa 
apresentando um objeto bordejado de afeto positivo para que o sujeito 
psicótico possa introjetar o objeto como bom (p. 72). 
 

 

Na clínica da psicose o analista deve provocar um pacto através da fala, se 

dirigindo ao paciente psicótico como um Outro (numa posição sucessora do Nome-

do-Pai) que fala e que significa para o sujeito o seu lugar no mundo. O pacto através 

da fala vai simbolizar as ausências, presenças e limites de suas ações e 

comportamento, vai decifrar para o paciente psicótico como é a realidade e auxiliá-lo 

a suportá-la: 

O analista, ao se colocar como Nome-do-Pai, não deixa de ser puro desejo, 
é um empuxo de amor, atrai para si as partes fragmentadas do inconsciente 
psicótico, bordeando essas partes de afeto amoroso e significação. Esta 
força gradativamente vai atraindo ao seu entorno outros objetos, dando-lhes 
outros significados suportáveis (p. 73). 
 

O analista não fala ao paciente psicótico de algum lugar simbólico como, por 

exemplo, sendo o pai, a mãe, o outro, e sim ele passa a ser este outro significativo, 

lugar em que sua fala fica inquestionável e faz a regra funcionar. Albino ressalta a 

importância de apresentar bordas, limites claros para os pacientes, falas como, por 

exemplo: “é importante que se tome remédio, se você não for ao médico não 

participa do grupo”; “você não pode agredir o fulano, porque ele é o seu amigo no 

grupo”... etc. O analista se coloca como uma lei que funciona, ou seja, fará suplência 

ao Nome-do-Pai, assim a palavra ativa do analista permite ao paciente psicótico ter 

uma verdade para sustentar o seu viver, é um “acting de amor”. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Seguimos as diretrizes de tratamento apontadas por Albino de uma clínica 

que mostrou resultados muito positivos e difíceis de serem vistos em outras 

instituições de saúde mental, apostamos neste modelo e este refletiu de maneira 

concreta o desejo que nós, psicólogos de base psicanalítica e em processo de 

formação, possuíamos ante o paciente sem demanda e por vezes abandonado 

pelos próprios profissionais que deles tem o dever de cuidar. Abandonados em 

sentido amplo, pois mesmo recebendo cuidados para o corpo, medicação, etc., 

estes pacientes podem sofrer terríveis abandonos, já que são poucos os que se 

aventuram na tentativa de estabelecer laços reais com indivíduos que parecem não 

estar no mesmo mundo que os ditos “normais”.  

Ao longo destes três anos de trabalho, gradualmente foi-se criando vínculos com 

os pacientes, e estes passaram a compreender a importância do tratamento 

psicoterapêutico, observamos maior aderência nos atendimentos em grupo e 

estabilização dos quadros em menor tempo.  

Cada vez mais pudemos contribuir para a conscientização de que o paciente 

psicótico deve ter voz, mesmo que seu discurso seja fragmentado e fora da lógica 

dominante, ele deve ser ouvido. Observamos também como o modelo de trabalho 

em grupo realizado com os pacientes inspirou os profissionais das demais áreas no 

hospital, surgiram grupos de orientação para pacientes realizados por profissionais 

de Enfermagem, Serviço Social, entre outros, além da criação de um grupo 

interdisciplinar apenas para funcionários, realizado semanalmente com 

coordenadores de cada equipe profissional. 

Foi possível auxiliar os pacientes a recomeçarem seu amadurecimento que havia 

sido interrompido em estágios tão primitivos de suas vidas, tudo isso só foi 

realizável, pois criamos e mantivemos um lugar protegido, uma reconstituição no 

setting do “ambiente familiar”, onde o paciente era acolhido e tinha a possibilidade 

de se sentir confiante e amparado para começar a ser.  
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