
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
Transferência criadora ou criando transferência? 

 

 
 
 

www.voxinstituto.com.br 



VASCONCELOS, J. F.; CRISSIUMA, M. B.; CURY, M. M.: Transferência, pagamento e 
fracasso. Biblioteca Virtual do Instituto Vox de Pesquisa em Psicanálise. Comunicação oral 
apresentada nas Jornadas sobre o Seminário 8, de Lacan, 8-23/03/2022. 
 
 
 

 www.voxinstituto.com.br 1 

Transferência criadora ou criando transferência? 

 

 

 Equipe Ponte 

Julia Fatio Vasconcelos 
Manuela Borghi Crissiuma 

Marcela Morgado Cury                                                       
       
 

 Buscaremos, hoje, trazer algumas articulações e questões a partir de nossa prática 

na Equipe Ponte para podermos abordar o desejo do analista e o manejo transferencial 

como estratégias de tratamento de trabalho no coletivo.  

É importante relembrar que a Ponte trabalha com jovens em condições psíquicas 

agravadas ou quadros sindrômicos, por meio de quatro oficinas artísticas - canto, dança, 

pintura e teatro. Optamos por esse formato, pois, em primeiro lugar, cada uma dessas 

oficinas convida seus participantes a se dizerem de Outros lugares dos que estão 

habituados e permitem emergências subjetivas e sensibilizações distintas. Em segundo 

lugar, porque a própria estruturação em oficinas, e com propostas diferentes, permite um 

enquadre dos encontros e a sustentação da transferência. Isso quer dizer, a passagem de 

uma oficina para outra implica em convocar os participantes a lugares diferentes, 

promovendo deslocamento que os provoque a terem que responder de diferentes formas. 

Além disso, o desejo do analista, que vem junto com nossa participação e implicação 

nesses encontros, é elemento indispensável para mobilizar cada um dos participantes a se 

transferir junto.  

Gostaríamos, portanto, de trazer hoje, ao longo de nossa elaboração, as 

contribuições de Jean Oury em seu seminário intitulado “O Coletivo” acerca de seu 

trabalho em La Borde, uma vez que o conceito de Coletivo, da forma como ele teoriza, 

traz questões importantes para pensarmos nosso trabalho. Há uma sagacidade em 

reconhecer que, ao se trabalhar com o encontro entre vários, considera-se não apenas o 

comum entre todos, mas a particularidade de cada um e como isso irá se articular no 

coletivo. A Equipe Ponte pensa isso como uma estratégia de tratamento. É por 

reconhecermos que há, nos casos em que atendemos, um apagamento subjetivo 

significativo diante do outro, que faz ser imprescindível um trabalho em ato, no coletivo. 
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Para Oury, essa conjugação entre o coletivo e o particular exerce, justamente, um 

tratamento da alienação. Em outras palavras, se promove a reunião como tática para a 

separação em um processo de desalienação.   

Recolhemos, com isso, efeitos subjetivos importantes pela elaboração de novas 

posições e aparecimento de particularidades, no discurso e com o outro, que permitem 

dar um tratamento para a alienação subjetiva que, como já vimos em outros textos, os 

diagnósticos de síndromes tendem a provocar. Buscaremos demonstrar isso mais adiante 

a partir de um recorte clínico de uma oficina de teatro.   

Abordar o tema da transferência, no entanto, é um desafio para nós, já que há um 

debate do que seria esse conceito em estruturas não neuróticas. Além disso, como nosso 

trabalho é no coletivo, também se coloca uma outra dinâmica das intervenções, 

interpretações e da direção do tratamento. Se na clínica da neurose, para ocupar o lugar 

de analista é necessário introduzir a ideia de sujeito suposto saber, como fica isso nos 

casos que trabalhamos, uma vez que, na maioria deles, acompanhamos não uma 

suposição, mas a certeza de um saber no Outro? Como ocupar essa posição, portanto, 

num vai e vem em que possa haver esse lugar de saber, com o qual eles podem contar 

para avançar em seus impasses, sem que os paralise mais uma vez em suas construções? 

Para isso, faz-se necessário pensar o manejo transferencial como um fator decisivo nesse 

tratamento. Foi nesse sentido que a nomenclatura de analistas-participantes foi pensada, 

um tanto fora e um tanto dentro de cada atividade, para permitir essa dança transferencial 

guiada por nosso desejo e que permite, aos participantes, se transferirem junto conosco 

no desenrolar das oficinas.  

Em um texto anterior, trabalhamos uma ideia que também nos ajuda a pensar esse 

manejo transferencial que é a inversão da posição de sujeito suposto saber do analista 

para a posição de sujeito suposto saber que há ali, no casos de síndrome, um sujeito. Um 

tanto disso desperta os participantes para se engajarem nessa transferência, na qual são 

escutados de um Outro lugar, o que os faz querer estar presentes e estender esses espaços-

tempo. 

Lacan, no seminário 8, se refere ao luto do analista, de seus ideais, para que possa 

sustentar seu lugar. A Equipe Ponte se orienta por alguns conceitos que inspiram a criação 

de uma prática, em constante elaboração, e que talvez nunca chegue ao ponto de se ver 
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pronta e acabada. A supervisão ocupa nisso um espaço de articulação privilegiado. A cada 

encontro, depuramos o que estamos fazendo e nos vemos relançadas para sustentar uma 

prática viva. Quando nos vemos contagiadas também por essa força superegóica de 

silenciamento, de cansaço das repetições, ou desânimo diante de ideais que ainda não 

caíram, a escuta desse espaço, meio fora meio dentro, faz reacender um desejo de 

presença nas atividades, naquilo que podemos dizer que a desalienação opera, não 

somente com os participantes do projeto Ponte, mas com as analistas.  Oury formula em 

seu seminário que a função da supervisão é de “uma escuta decisiva, desse ao menos um 

que não está no grupo e que desempenha uma função muito sutil e precisa, pois ela evita 

a contaminação" (p. 100).  

Ainda segundo ele, o coletivo deve ser capaz, através das transferências, de levar 

em conta as dimensões frágeis e sutis de cada encontro e ressalta que a transferência é o 

que permite ao sujeito se manifestar através da “emergência de um dizer”. Há condições 

dentro desse coletivo para que essa emergência possa se dar. A condição da 

heterogeneidade é uma delas. Para ele, a diferença das oficinas é importante para que se 

faça uma passagem discursiva entre elas; essa é a característica do discurso analítico. Ele 

não é um discurso em si, mas a condição de passar de um discurso a outro. 

 Nesse ponto, Jean Oury introduz algo, e que nos é bastante caro: a ideia de que a 

transferência é criacionista, de que ela permite uma criação, espaços de emergência de 

um dizer. Para isso, uma das tarefas essenciais dentro de uma instituição seria poder 

trabalhar em relação ao espaço. Para ele, há uma topologia particular para se pensar isso 

e a função dos analistas seria manejar espaços que possam estar impedindo os “espaços 

do dizer”: “nos processos psicóticos, o que está alterado, as “lesões”, são lesões da 

"fabricação do dizer”. (p. 115) 

O que Oury propõe, então, para casos de psicose, é que a criação desses espaços 

seria a criação do dizer, seja desconstruindo alguns impedimentos e avançando, seja 

criando e construindo contornos, enquadres e delimitações. Seu efeito seria o de que a 

criação do dizer cria, ao mesmo tempo, espaço e corpo.  

Para Lacan, ainda no seminário 8, também existe algo de criador na transferência::  

O que não é evidenciado o bastante naquilo que se diz co-mumente 
é em que essa reprodução se distingue de uma simples apassivação 
do sujeito. Se a reprodução é uma reprodução em ato, então existe 
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na manifestação da transferência algo de criador. Na trans-ferência, 
o sujeito fabrica, constrói alguma coisa. E a partir daí, não é possível, 
parece-me, não integrar imediatamente à função da transferência o 
termo ficção. (Lacan, p.220, 1960-1961/2010) 

Se Lacan abre esse seminário sobre a transferência afirmando que “no começo era 

o amor, que toda análise parte do amor” (p. 13), isso não é diferente nesse trabalho. "Eu 

amo esse grupo, por que ele tem hora para acabar?" - teria nesse dizer, de uma das 

participantes, um pedido de extensão desse tempo-espaço transferencial onde eles podem 

experimentar algo diferente? 

  Vamos agora para uma das cenas do trabalho da Equipe Ponte. Vale dizer que se 

trata de um recorte bastante reduzido, que não traz em si toda a complexidade de um 

encontro - todos os silêncios, as frases entrecortadas e as diversas intervenções e apostas 

que facilitam e permitem chegar nos dizeres. É possível acompanhar na cena, tirada da 

oficina de teatro, a transferência promovida pelo desejo do analista que lança mão da 

tática do coletivo, do fazer junto e das oficinas para que se produzam esses espaços de 

dizer. Essa oficina, em sua particularidade, permite que, a partir da encenação de 

diferentes personagens e situações, haja uma queda da censura e a emergência de fantasias 

e de impasses vividos pelas participantes, tais como se sentirem “presas”, “trancadas”, 

“sem voz”, “frágil”, “no mesmo lugar”, bem como deslocamentos interessantes a partir 

disso, como veremos a seguir:  

          Estão presentes nesse dia duas adolescentes, Alice e Giovanna; e duas analistas-

participantes. Continuamos no formato online. 

Alice diz: “Eu não gosto dessa regra de duas oficinas. Pode mudar? É que eu não 

estava aqui quando fizeram essa regra.” 

Dizemos pra ela: não, isso não pode mudar, é como o grupo funciona. Com o 

enquadre, ela responde: tá bom, posso dar uma ideia para o teatro então? Dizemos que 

sim, claro. Ela então sugere o teatro da Branca de Neve e escolhe ser a bruxa: me chamem 

de Alice das trevas. Ela continua dizendo que uma das analistas vai ser a Branca de Neve, 

a outra o Zangado e Giovanna, a outra participante, será o príncipe.  

Giovanna não gosta de seu personagem e pede para mudar. Alice aceita e diz então 

que a colega será a Branca de Neve. É decidido que o príncipe vai ser interpretado por 

uma das analistas. Em outros encontros, um pedido de Giovanna como esse ou alguma 
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outra sugestão dela originava discussões com Alice, que se retirava frente a alguma 

discordância ou mudança do que havia proposto. Quando, nesse encontro, ela topa mudar, 

já notamos que houve aqui algo inédito e apostamos que isso também foi possível pela 

aposta no enquadre realizado logo no início, quando quem pede para mudar é ela. Ela sai 

de uma posição que, ou é do jeito dela ou não tem brincadeira, situação que costumava 

ocorrer. Alice se sentia constantemente ameaçada e excluída, se queixava de se sentir a 

preterida, pois acreditava que fazíamos tudo o que Giovanna queria. Em algumas 

situações, quando a outra participante não topava tudo o que Alice queria, ficava em 

prantos, dizendo que ninguém a escutava, além de se retirar, o que acontecia praticamente 

todos os encontros. Em outros momentos já chegou a se manifestar de forma agressiva 

com a colega. Isso volta a aparecer aqui, mas, agora, pela distância que toma por ser 

encenado no teatro, permite uma maior elaboração.  

 

Seguindo com a cena:   

Montamos então a imagem do príncipe, escolhemos na internet o príncipe Harry, 

que elas acham muito bonito. A princípio, isso pode parecer um mero detalhe, mas tem a 

ver com o que fomos discorrendo ao longo do texto acerca do desejo do analista, pois 

promove um enxerto transferencial. Ou seja, construímos o espaço do teatro emprestando 

alguns elementos para montar um objeto que as engaje, que torne a cena viva, que as 

cause.  

O teatro, então, começa: Branca de neve pede para a Bruxa para ir até a casa do 

Zangado. Ela diz que “não”, joga um feitiço e fala: "você não pode sair!".  

Branca de Neve insiste. Sem conseguir convencer a bruxa, decide bater  na porta 

de seu castelo, diz que quer entrar, que tem a chave da porta. Alice, que frequentemente 

ameaça deixar o encontro quando ocorrem sugestões e atravessamentos de outros 

participantes sobre suas atuações, diz que vai sair. Insistimos para que ela fique. A 

insistência também é uma estratégia que marca os enxertos transferenciais, nesses casos, 

ela funciona como uma aposta que elas possam sair de um lugar fixado. 

Alice aceita a proposta e fica - outro movimento praticamente inédito daquele dia, 

já que na maioria das vezes não sustenta o encontro por inteiro quando há alguma 

intercorrência com a colega. 
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Giovanna, a Branca de Neve, continua: pega uma cobra de pelúcia em seu quarto, 

se vira para a bruxa e diz "com o veneno dessa cobra eu vou colocar um feitiço para você 

morrer. Príncipe, me ajuda? Eu caí, caí num degrau, numa armadilha que a bruxa 

deixou, não consigo levantar."  

O príncipe diz que vai ajudá-la. 

 Ela pergunta: "vai mesmo?"  

- Sim, meu amor! - e diz que vai cantar para ela uma música para ela se levantar.  

Encantada, Branca de Neve se levanta e pergunta: "Bruxa, me ajuda?!".  

A bruxa ignora. Uma das analistas intervém: bruxa, a branca de neve está pedindo 

sua ajuda. Ela então diz:  "A bruxa é do mal, vocês não sabem disso? Ela não ajuda 

ninguém.” 

Branca de Neve insiste: bruxa, me ajuda. 

A bruxa grita: "Silêncio!"  

Branca de Neve volta a pedir ajuda: "príncipe, me salva!" 

O príncipe diz que conseguiu a chave de onde ela está trancada e joga para ela. 

Branca de neve abre a porta e se liberta: "Bruxa, eu consegui sair!" - ela diz.  

A bruxa responde: "Que menina insolente! Ela saiu de seu lugar! Vou te prender 

de novo".   

 - Não, quero ir para a casa. Príncipe, coloca no waze para ir para a casa! 

- Ok, qual é o endereço?  

- Coloca: casa do zangado.  

Branca de neve fica falando:  “eu estava presa, não conseguia sair de lá, fugir da 

bruxa. Mas e se a bruxa estiver na casa do zangado? Ela não vai ficar brava que eu saí 

do lugar, né?" 

O príncipe diz: talvez ela fique, afinal é uma bruxa, mas você queria continuar 

lá?" 

- não! a bruxa não vai mais me prender aqui, vamos embora! você me salvou, 

príncipe! 

A Branca de Neve tenta, mais uma vez, falar com a Bruxa. Insiste, chama por ela. 

Alice ignora, finge que não está escutando. 

 Uma das analistas diz: “esse silêncio é quase tão cruel quanto uma bruxa.”  
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- É muito pior. Mas o amor enfrentou a bruxa! - diz Branca de Neve. 

A Bruxa se manifesta: "O poder da bruxa é deixar o outro ficar sem falar. Vou 

colocar um feitiço para você não poder falar, Branca de Neve.” 

A Bruxa acrescenta que colocou um feitiço que silencia a todos e que vai tomar 

uma champanhe para comemorar.  

Branca de Neve diz: “não vou ficar quieta, vou salvar todos vocês!” 

Bruxa responde: “você vai se ver comigo, vou te destruir!” 

Branca de Neve não se cala: “vou para casa, não gosto dessa bruxa.”  

ABruxa continua: “eu coloquei uma poção em vocês de 24 horas e não de uma 

hora, é para todos ficarem em silêncio.”  

Uma das analistas intervém, começa a cantar, volta a ter voz, Branca de Neve fica 

muito empolgada e diz "canta mais! Estou aqui para salvar todo mundo, essa bruxa vai 

ver!" 

Nesse momento, Alice, que era a Bruxa, começa a criar uma inversão de papéis. 

Ela fala: “não gosto da bruxa, ela é muito má e se acha mais bonita do que eu. Na 

verdade, existem duas bruxas, são duas irmãs, uma boa e outra má. Vocês podem 

desculpar a minha irmã? Ela não é assim, ela está má por causa de uma poção mágica".  

Alice encena também a bruxa má: "o que minha irmã falou? Ela é uma fedorenta, 

quer roubar tudo de mim!" .  

Giovana, que até então era a Branca de Neve, começa a inventar uma música: 

"bat, bat, bat, eu sou a bruxa baratuxa, você é mal e eu sou do bem". 

 Alice aceita a sugestão da colega e entra junto na brincadeira, continuando a 

compor e a cantar: "eu sou a bruxa baratuxa, uma bruxa do bem, eu estava sendo do mal 

por causa da minha irmã, porque ela achava que eu era muito frágil, até para ser uma 

bruxa." 

 

Escolhemos essa cena, pois é possível recolher como há, na fantasia interpretada 

da bruxa e da princesa, a expressão de posições que elas ocupam ou desejam ocupar. Elas 

expressam, através das personagens, o conflito de se sentirem presas, fixadas a um 

significante que não possibilita que saiam do lugar. É pelo desejo do analista, no sentido 

de implicá-las numa transferência que as possibilita encenar suas fantasias que se 
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produzem efeitos de desalienação. A fantasia, que, pela oficina do teatro e pela 

transferência, pode ser legitimada e escutada, permite deslocamentos. Há a possibilidade 

de elas se experimentarem a partir de uma significação que querem encarnar e isso produz 

o movimento de desalienação, em que o sujeito percebe que ele pode realizar novas 

experiências em sua subjetividade - esse efeito as relança na transferência. 

Na cena, observamos que Alice aparece, no início, como a bruxa má que quer 

submeter a princesa a ficar sem voz e presa a um mesmo lugar. Se, por um lado, a bruxa 

expressa isso, por outro, a personagem da princesa aparece como alguém que quer fugir 

desse lugar enclausurante, que quer ter voz, buscando maneiras de enfrentar essa bruxa 

mandona. Mesmo quando ela cai e não consegue levantar, há a criação de um 

personagem, que é o príncipe, que pode ajudá-la, demonstrando como não é sem um 

suposto amor que há o movimento de separação. 

 Além disso, se, no início, a bruxa era quem submetia e silenciava, ao final se 

desvela que ela também estava submetida e aprisionada a ser uma tirana. Por um lado, 

sua tirania surge como uma resposta que encontra para não ficar no lugar impotente. É 

uma revolta diante do discurso do Outro - que a vê como frágil - tentando se manter 

potente. Por outro, ser vista como frágil por conta de seu diagnóstico antecipa um olhar 

do Outro de dó que busca sempre poupá-la e supõe que ela é incapaz de suportar as regras 

e vontades diferentes das dela. Isso a coloca num lugar de exceção, como se assim pudesse 

compensar o fato de que tem uma síndrome. Estabelece-se uma dinâmica na qual é ela 

quem manda. Ou seja, ao quererem poupá-la, ela acredita que as coisas precisam ser do 

seu jeito, o que dificulta seu laço com o outro. Ou é como ela quer ou ela está fora. O que 

a faz supor que se o outro a ama precisa fazer assim, caso contrário, não gostam dela e é 

excluída. Dando mais uma volta, ao mesmo tempo, quando se diz excluída pelo outro 

também é uma tentativa de enunciar esse lugar de exclusão pela síndrome.  

Alice enuncia no coletivo e pelo coletivo sua particularidade, pela primeira vez: 

teme que o outro roube seu lugar, que a chamem de feia, de frágil. Nesse teatro sem 

roteiro, novamente pelo enquadre, ao nos recusarmos a ficar quieta, Alice pode receber 

isso, não como uma exclusão de sua ideia, mas como um convite para ocupar outra 

posição; com isso cria algo inédito, uma alternância, uma versão boa e outra má. É um 
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primeiro passo para incluir o que vem do outro. Se não fazem o que ela quer, não é porque 

não a amam, pode brincar um pouco mais com isso.  

Podemos pensar com isso que trabalhamos com oficinas artísticas justamente no 

sentido da arte que cada um pode inventar para a vida, na criação de seus dizeres Fazemos 

arte juntos, o que, segundo Mauro em uma de nossas supervisões, seria se aventurar numa 

outra posição, fazendo de si mesmo uma outra coisa, isso é arte. 
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