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O

Núcleo de Ensino, Pesquisa e Extensão em Clínica das Psicoses, contando com
uma equipe interdisciplinar, interinstitucional, interdepartamental e
internacional foi formalmente aprovado no Conselho da Unidade do Instituto de
Psicologia em 2009, coincidindo com a Jornada dos 30 anos da Clínica de Atendimento
Psicológico (CAP)-UFRGS “Psicose e Emergência do Sujeito: Leituras Psicanalíticas em
uma Clínica-Escola”1. Destina-se ao atendimento de pacientes psicóticos e neuróticos
graves, à formação clínica dos alunos do Instituto de Psicologia e de profissionais
vinculados a atividades de pós-graduação e de extensão e ao desenvolvimento de
pesquisas.
A história do Núcleo das Psicoses remonta às primeiras interrogações dos
terapeutas da CAP-UFRGS frente aos pacientes psicóticos que nos procuravam. Quase
todos os testemunhos de início de tratamento de então, e ainda hoje, começavam com
um relato de desconcerto, ignorância, de não saber sobre o paciente e sobre a possível
intervenção, até que o próprio paciente desse as linhas a respeito de sua singularidade e
das possibilidades da direção da cura. Diante das inquietações que produziam na equipe
a reflexão conjunta sobre o que fazer diante da estrutura psicótica, fomos buscando
aqueles que pudessem nos transmitir algo a respeito dessa clínica diferencial, com seus
dispositivos tão específicos e seus desafios únicos. Convidamos o psicanalista Contardo
Calligaris, recém-chegado da Europa, para ministrar o Curso de Extensão “Clínica das
Psicoses”, que resultou no livro “Introdução a uma clínica diferencial das psicoses”2.
Neste contexto, a professora Martha Brizio, à época Coordenadora da Clínica, foi
idealizando o Núcleo das Psicoses.
Neste importante momento de encruzilhada do trabalho cotidiano da Clínica de
Atendimento Psicológico em relação à clínica das psicoses, os convênios e intercâmbios
com a Escuela Freudiana de Buenos Aires e o Centro de Salud Mental Dr. Arturo
Ameghino por intermédio do psicanalista José Zuberman3, assim como a participação de
diversos colaboradores também foram de fundamental importância.
A transcrição desta jornada deu origem ao livro publicado pela Clínica de Atendimento Psicológico
BRIZIO, Martha (org.) Psicose e Emergência do sujeito: leituras psicanalíticas em uma Clínica-Escola.
Editora Evangraf: Porto Alegre, 2013.
2 CALLIGARIS, Contardo (1989). Introdução a uma clínica diferencial das psicoses. Ed. Artes Médicas:
Porto Alegre, 1989.
3 Os seminários de José Zuberman no auditório da Clínica de Atendimento Psicológico, transcritos,
traduzidos e revisados pela equipe do Núcleo das Psicoses estão compilados no livro ZUBERMAN, José
(2014). A Clínica Psicanalítica: Seminários na Clínica-Escola. Editora Evangraf: Porto Alegre, 2014.
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Fundamentos, importância do trabalho e atividades desenvolvidas
O trabalho com pacientes psicóticos, ao longo dos anos, tem demonstrado a
necessidade de interrogar os saberes já constituídos, convocando à invenção de novos
dispositivos teóricos e clínicos. Trata-se de uma clínica que fomenta inquietações,
denuncia os limites das diferentes áreas e convoca a uma invenção, impulsionando a
pesquisa e a formação de terapeutas. A demanda crescente e a complexidade envolvida
neste savoir-faire apontam para um contexto rico de produções e articulações possíveis
entre as diferentes áreas, atravessadas pelo saber introduzido pela teoria do
inconsciente, pela psicanálise.
O Núcleo se propõe a pensar a singularidade de cada paciente, no caso a caso. Em
todos esses anos de atuação, a Clínica de Atendimento Psicológico tem promovido, além
do atendimento clínico, espaços de formação e de pesquisa, sendo a proposição do
Núcleo das Psicoses uma decorrência dessa história. A articulação entre ensino, pesquisa
e extensão, exercício constante nas diversas atividades desenvolvidas, toma, no Núcleo,
um lugar essencial, condição sine qua non para a reflexão sobre a teoria e a clínica das
psicoses.
Atualmente o Núcleo conta com aproximadamente 100 pacientes. A implementação
de um Hospital-Dia pôde ser concretizada a partir da definição de duas tardes (segundas
e quintas-feiras) na semana em que disponibilizamos aos pacientes espaço de convívio
com jogos e lanche e desenvolvemos as oficinas terapêuticas (oficinas de expressão
plástica e cerâmica, escrita, música, imagem, rádio e oficina de adolescentes), além do
grupo de familiares. Além disso, temos os atendimentos individuais (preferencialmente
durante os dias do Hospital-Dia), apresentação clínica de pacientes (em parceria com a
Escola de Estudos Psicanalíticos), acompanhamentos terapêuticos. A equipe do Núcleo
também desenvolve reuniões interdisciplinares de equipe, grupos de estudos e
supervisões. Entendemos que o dispositivo do Hospital-Dia oferece atendimento a
pacientes graves alternativo ao modelo manicomial de assistência, em um momento
histórico marcado por uma política de fechamento dos hospitais psiquiátricos.
A equipe envolvida no Núcleo continua em um movimento de qualificação do
trabalho e para isso tem investido na adequação e ampliação do espaço físico e dos dias
de atividades, buscando assim, contemplar as demandas específicas do público atendido.
Componentes
Apoio técnico:
Caroline Beier Faria (terapeuta ocupacional);
Deborah Minuz (psicóloga);
Fernanda Arioli Heck (psicóloga);
Leonardo Sodré (psiquiatra);
Luiz Octávio Martins Staudt (psicólogo);
Martha Brizio (Psicanalista);
Manoela Petersen (Assistente Social);
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Laboratórios, Núcleos de Pesquisa e Programas de Extensão

Psicanalistas consultores de outras instituições (Escuela Freudiana de Buenos Aires;
Centro de Salud Mental nº 3, Dr. Arturo Ameghino; Centro de Salud Mental nº1, Dr. Hugo
Rosários; Escola de Estudos Psicanalíticos);
Alunos de graduação, pós-graduação e extensão;
Professor e alunos do Instituto de Artes da UFRGS.

Integrantes do
Núcleo das Psicoses

Endereço: Clínica de Atendimento Psicológico, Av. Protásio Alves, 297 (entrada pela Rua
São Manoel), tel. (51) 3308-2025 e (51) 3308-2026
Email: clinicap@ufrgs.br
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