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Que dizer da loucura? Mergulhado no meio de quase duas dezenas de loucos, 

não se tem absolutamente uma impressão geral dela. Há, como em todas as 
manifestações da natureza, indivíduos, casos individuais, mas não há ou não se 
percebe entre eles uma relação de parentesco muito forte. Não há espécies, não 

há raças de loucos; há loucos só. 
                                                                             

 (Lima Barreto) 



 
 

RESUMO 

 

O Acompanhamento Terapêutico (AT) surge na década de 70, na Argentina, como 

possibilidade de fornecer um novo espaço para a ocupação da loucura. O trabalho, que se 

caracteriza principalmente pelo setting móvel, é fruto da Reforma Psiquiátrica que 

questiona o lugar dado a loucura. O processo reformista brasileiro vem avançando, mas, 

mesmo assim, existe a crítica, no campo da psicanálise, de que ele faz uma separação entre 

o que é clínico e o que é políco, ou seja, entre aquilo que é subjetivo e o que é social no 

que diz respeito à loucura. Consideramos que a psicanálise possui um compromisso com as 

questões de seu tempo e precisa estar atenta aos fenômenos sociais que a circunda. Sendo 

assim, propomos como método para fazer essa articulação entre psicanálise e 

acompanhamento terapêutico a psicanálise aplicada, que procura trabalhar com esses 

fenômenos que estão além do setting tradicional. O fenômeno estudado aqui, o AT, não é 

necessariamente clínico. As muitas formas de abordá-lo, por vezes, sequer trazem esse 

elemento como ponto de discussão teórica. Porém, neste trabalho, fazemos a defesa do AT 

como um aparato clínico, balizado pela clínica psicanalítica das psicoses, para que se possa 

vencer esse entrave presente no processo reformista que faz a separação entre o social e o 

subjetivo e, consequentemente, acaba produzindo cronificação. Um AT que permite o 

questionamento da inclusão enquanto adaptação à norma social não se pode fazer, na 

perspectiva aqui defendida, sem que se leve em conta a forma de inserção do sujeito no 

campo da linguagem e o modo peculiar como lida com seu universo de signicantes. 

Caminhamos, a partir daí, para uma conclusão que parte de uma proposta de enodamento 

entre AT, Reforma Psiquiátrica e clínica da psicose. Discutimos as maneiras possíveis de 

amarração e produção de laço social da psicose durante um AT, em sua dimensão subjetiva 

e social, enquanto acompanhante e acompanhado circulam pela cidade, tomando a 

foraclusão enquanto uma possibilidade de inclusão que realmene faça sentido para o 

sujeito. 

 

Palavras-chave: Acompanhamento Terapêutico, psicose, psicanálise, Reforma 

Psiquiátrica, políticas públicas. 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

Therapeutic Accompaniment (TA) emerges in the 1970s in Argentina as a possibility to 

provide a new place for the occupation of madness. The work, which is mainly 

distinguished  by the mobile setting, is the result of the Psychiatric Reform that questions 

the place given to madness. The brazilian reformist process has been advancing, but even 

so, there is criticism, in the field of psychoanalysis, pointing out it separates what is 

clinical and what is political, in other words, between what is subjective and what is social 

when related to madness. We believe psychoanalysis has a commitment to its time issues 

and needs to pay attention to the social phenomena that surrounds it. Therefore, in order to 

make the interaction between psychoanalysis and therapeutic accompaniment we propose 

the applied psychoanalysis method, which seeks to work with these phenomena that are 

beyond the traditional setting. This phenomenon studied here, the TA, is not necessarily 

clinical. The several ways of approaching it, sometimes, do not even bring this element as 

a theoretical discussion point. However, in this work, we defend the TA as a clinical 

apparatus, guided by the psychoanalytic clinic of psychoses, in order to overcome this 

existing barrier in the reformist process which separates the social from the subjetive and, 

consequently, ends up producing chronification. TA that allows the questioning of 

inclusion while adapting to the social norm cannot be done, in the perspective defended 

here, without taking into account the means of insertion of the individual in the field of 

language and the peculiar way in which he deals with his universe of signifiers. From 

there, we move towards a conclusion that starts from a proposal of enoding between TA, 

Psychiatric Reform and psychosis clinic. We discuss the possible ways of tying and 

production of a psychosis social bond during TA, in its subjective and social dimension, 

while companion and accompanied move around the city, taking the foreclosure as a 

possibility of inclusion that really makes sense to the subject.  

 

Keywords: Therapeutic Accompaniment, psychosis, psychoanalysis, Psychiatric Reform, 

public policies. 
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INTRODUÇÃO 

 

O tema da loucura precede o momento em que vivemos, mas a questão vem se 

traduzindo na atualidade e ganhando novos arranjos. Um dos maiores marcos ligados à 

loucura é a Reforma Psiquiátrica, que abre caminho para serviços e abordagens que tratam 

do sujeito e se distanciam do foco na doença. Um dos desdobramentos dos serviços 

substitutivos ao modelo manicomial é a prática conhecida como Acompanhamento 

Terapêutico (AT), um dispositivo1 que caminha no ambiente imediato dos acompanhados, 

passando por suas relações sociais.  

O AT nasce com o objetivo de oferecer uma nova forma de assistência à loucura, 

para além dos muros institucionais. Assim, sua principal característica é o setting móvel, 

que permite que o tratamento seja feito enquanto acompanhado e acompanhante se 

deslocam por locais públicos. O AT não é restrito ao campo da loucura, mas nasce nesse 

contexto e é nele que, ainda hoje, continua acontecendo sua principal aplicação. 

Atualmente, é usado como estratégia de alguns serviços para assistir pessoas que, por 

diversas razões, estão em condições avessas ao tratamento em um setting tradicional. É 

interessante, ainda, ressaltar que o trabalho não é restrito ao campo psi, podendo ser 

praticado por diversos segmentos, como Enfermagem, Medicina, Educação Física, entre 

outros. Porém, pela forma como vem se organizando e também por ser uma estratégia de 

evitação de internações, conta cada vez mais com o protagonismo de profissionais da saúde 

mental e, consequentemente, vem ganhando com eles novos enfoques teóricos que 

subsidiam sua prática.  

 O primeiro contato que tive com esse dispositivo aconteceu em um estágio 

realizado durante minha graduação em Psicologia. Participei de um grupo de trabalho do 

Núcleo de Estudo, Pesquisa e Intervenção em Saúde – NEPIS, da Universidade Federal de 

São João del-Rei (UFSJ). As atuações realizadas ali estabeleciam uma parceria entre a 

UFSJ e os setores de saúde da cidade de São João del-Rei e região. Fui bolsista do 

Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde (PET-Saúde), um dos projetos 

integrados ao NEPIS. O programa, proposto pelo Ministério da Saúde, contava com 

equipes interdisciplinares, permitindo a aproximação de projetos de universidades do 

 
1 Situamos que a ideia de dispositivo trabalhada aqui parte da concepção foucaultiana a respeito do tema. 
Para Castro (2009), a definição foucaultiana de dispositivo diz de uma rede de relações estabelecidas entre 
elementos heterogêneos, isto é, pelos discursos, regras, leis, instituições, arquitetura, enunciados científicos, 
medidas administrativas, propostas filosóficas, filantrópicas, morais e, enfim, pelo dito e pelo não dito. Esses 
elementos se vinculam e se relacionam com uma finalidade, atuando como estratégia para lidar com 
problemas ou mesmo com uma urgência, não possuindo, portando, caráter estático.  
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Brasil com os setores públicos de saúde de diversos municípios. Após um levantamento, 

foram feitas entrevistas com usuários e ex-usuários de serviços de saúde mental do 

município e o grupo de estagiários do programa, no momento composto por estudantes das 

áreas de Psicologia, Medicina, Educação Física e Biologia, começaram a atuar como 

acompanhantes terapêuticos. Além dos estudos e supervisões na universidade, nós, da 

equipe de estagiários, contávamos com supervisões de grupo e conversas individuais com 

as referências técnicas2 desses acompanhados. Esses profissionais, chamados pelo 

programa de preceptores, eram todos atuantes de serviços públicos da cidade de São João 

del-Rei, como, por exemplo, Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), Unidade Básica de 

Saúde (UBS) e Núcleo de Atenção Psicossocial (NAPS). 

 Foi durante minha atuação no PET-Saúde que tive o primeiro contato com o AT. 

Fizemos grupos de estudos para conhecer um pouco mais sobre esse tipo de trabalho, sobre 

os serviços da rede de saúde pública, passando por discussões essenciais no que se refere 

ao Sistema Único de Saúde (SUS), principalmente àquelas propostas voltadas para o 

campo da saúde mental. Organizamo-nos e começamos o acompanhamento com esses 

sujeitos. Trabalhei como acompanhante terapêutica de um ex-usuário do CAPS durante 

dois anos. O trabalho, que foi feito em dupla, passou por diversos pontos da rede pública, 

seja na área de saúde propriamente dita ou em outros setores, como escolas, bibliotecas, 

programas de arte, assistência social etc. Além de uma escuta do sujeito enquanto circulava 

pela cidade e estabelecia essas conexões, fizemos um trabalho também junto à sua família. 

 As supervisões eram feitas em grupo e, além dessas questões da rede de saúde, 

discutíamos o desenvolvimento e acompanhamento de cada caso. Porém, nesse grupo de 

trabalho, de acordo com sua própria organização, o aspecto da escuta clínica realizada 

durante os ATs não estava em primeiro plano. O estágio se organizava de forma que 

pudéssemos procurar esse suporte de uma supervisão clínica com outros professores ou 

supervisores, de acordo com a área de afinidade de cada estagiário.  Entretanto, devido aos 

arranjos que eu possuía naquele momento, não contei com esse apoio. Isso nos revela a 

posição periférica da clínica no cotidiano do serviço, pois, na maioria das vezes, propostas 

como essa não contam com o protagonismo de uma escuta clínica. Na verdade, o AT não é 

um trabalho necessariamente clínico, principalmente por ser um dispositivo 

 
2O técnico de referência é o profissional que o usuário possui como referência para seu tratamento no serviço. 
Dando entrada no serviço, o usuário, indispensavelmente, se liga a um profissional da equipe. O técnico é 
responsável por estabelecer e sustentar um vínculo com o paciente e construir com ele um projeto terapêutico 
singular, definindo a frequência de atendimentos e comparecimento nos serviços, contatar, quando 
necessário, a família ou outras pessoas pertencentes ao espaço social, dentre outras atribuições. (Secretaria de 
Estado da Saúde de Minas Gerais, 2006).  
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interdisciplinar. Existem, na literatura, diversas formas de abordá-lo sem que este aspecto, 

o de uma escuta clínica realizada durante o AT, se apresente como ponto de relevância 

teórica. 

O AT dialoga diretamente com a Reforma Psiquiátrica e os serviços de saúde 

mental que dela se originam. Foi desse diálogo que surgiu a pergunta que motivou esta 

pesquisa, vinda de incômodo quando participei desse grupo. Percebi, na minha trajetória 

enquanto acompanhante terapêutica, que existe uma separação entre a dimensão social e o 

aspecto clínico dos serviços de saúde mental – dicotomia esta que é ponto de crítica de 

alguns estudos psicanalíticos, por acabar levando a uma cronificação dos sujeitos nos 

serviços. Essa separação vem da própria história da Reforma Psiquiátrica, que tenta dar um 

novo lugar de ocupação para o louco – antes excluído e maltratado –, podendo, ao colocar 

o sujeito em posse dos seus direitos de cidadão, se valer de ações normatizantes e 

generalistas, como a medicalização. É óbvio que o movimento de empoderamento político 

desses sujeitos é de extrema importância para a loucura, porém essas práticas, por vezes, 

podem se valer de um discurso universalista que, apesar de sua tentativa, nunca conseguirá 

alcançar a todos em sua particularidade. Essa aposta, o imperativo da inclusão, como 

nomeiam Dunker e Kyrillos Neto (2015), pode levar também ao desastroso resultado de 

uma separação ou até mesmo oposição entre a dimensão social e a dimensão subjetiva nos 

serviços que surgiram da Reforma. Assim, existe um grande problema quando a loucura 

conquista seus direitos políticos e sociais, mas a escuta clínica de sua singularidade é 

deixada de lado.  

 Reforma e psiquiatria, como recorda Tenório (2002), são termos que caminham 

juntos mesmo antes do que hoje conhecemos como Reforma Psiquiátrica. O tratamento 

dado à loucura vem passando por diversos percursos, seja no marco histórico em que Pinel 

desacorrentou os loucos no hospital Bicêtre na França, na criação das colônias agrícolas no 

século XX ou nas demais configurações pela qual passou a estrutura manicomial. De 

qualquer maneira, chegou um momento em que a crítica ao modelo asilar deixou de visar a 

sua humanização ou aperfeiçoamento e tomou como imprescindível a superação da 

internação, dando um novo lugar social à loucura e se desdobrando, a partir de um 

diversificado escopo de práticas e saberes, no movimento atual da Reforma Psiquiátrica.  

 Na discussão em torno da Reforma, a loucura deixa de ser algo individual e passa a 

ser fruto da exclusão social. Assim, o discurso se volta para a inclusão e, como é comum 

nas ideias polarizadas, algo acaba ficando de fora – neste caso, o procedimento clínico.  A 

avaliação psiquiátrica é então solicitada nos serviços públicos com vistas a suprimir 
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aqueles sintomas que não são ouvidos, como delírios, alucinações, ansiedade, agitação etc. 

Não havendo espaço para a investigação detalhada sobre os sintomas, “o objetivo é ser 

funcional e eficiente nas habilidades sociais. Integrado à família, trabalhando e 

politicamente engajado, essa é a imagem requisitada à inscrição social” (Dunker & 

Kyrillos Neto, 2015, p. 76).  

 Foi do incômodo com essa dicotomia entre a dimensão subjetiva e o aspecto social 

que levantei a questão de estudo deste trabalho: como pensar um dispositivo que possa 

estar presente nos serviços públicos de saúde e seja capaz de contemplar essas duas 

dimensões, clínica e política, da Reforma Psiquiátrica ainda em construção? É interessante 

que a ideia de uma clínica restrita ao setting tradicional, embora tenha seu valor, foi 

ultrapassada enquanto única possibilidade de oferecer uma escuta. O AT é colocado, aqui, 

como uma possibilidade de diálogo entre esses pontos que ainda carecem de discussão no 

processo de renovação da assistência prestada à loucura pelos serviços que vêm se 

concretizando no Brasil como fruto da Reforma Psiquiátrica. Ressaltamos, ainda, a 

importância dessa modalidade de trabalho nos dias atuais, pois o AT, devido à ideia do 

setting móvel, trabalha com a perspectiva da territorialização dos sujeitos para que o 

tratamento seja oferecido ali onde estabelecem suas relações mais imediatas – aposta esta 

que, infelizmente, vem sendo prejudicada pelas novas politicas que estão surgindo no 

campo da saúde mental. 

 Embora o processo reformista esteja caminhando e mesmo com muitos avanços no 

que diz respeito à atenção dada à loucura, existem ainda dificuldades ao se fazer avançar a 

saúde mental pública junto ao próprio avanço da construção de um Sistema Único de 

Saúde brasileiro: lentidão no processo de desinstitucionalização (devido a diversos fatores, 

como, por exemplo, a resistência do setor hospitalar), dificuldades operacionais do estado, 

dificuldade das famílias, algumas falhas na articulação da saúde mental com a atenção 

básica, problemas na gestão, entre outras. 

Vivemos, no momento atual da política brasileira, uma regressão no que diz 

respeito às políticas públicas voltadas para o campo da saúde mental e até mesmo da 

própria Reforma Psiquiátrica. Após o golpe de 20163, o país vem sofrendo um constante 

 
3 Em dezembro de 2015, o então presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, aceitou a denúncia 
contra a presidenta Dilma Rousseff por crime de responsabilidade fiscal. Dilma foi acusada de cometer 
pedaladas fiscais, prática comum em diversos governos. O processo resultou no impeachment da presidenta 
em 2016, considerado um golpe, visto que, em nome dessas “irregularidades” contabilísticas, a presidenta 
eleita democraticamente foi deposta, sob decisão de parlamentares, grande parte envolvida com corrupção, e 
sem a consulta da população. A presidência foi assumida por seu vice, Michel Temer, que representou os 
setores mais reacionários e conservadores da sociedade.  
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desmonte no SUS, com o incentivo de processos de privatização, criação de planos de 

saúde mais acessíveis, mudanças na Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) e 

aprovação de políticas retrógadas que até então vinham perdendo espaço devido aos 

resultados da luta antimanicomial. Foi aprovada, por exemplo, a PEC 95/2016 (Emenda 

Constitucional nº 95, 2016), conhecida como PEC do Teto dos Gastos, que limita por 20 

anos os gastos públicos com saúde e educação, gerando um enorme impacto nas políticas 

de saúde mental.  

Em dezembro de 2017, após 30 anos do marco da luta antimanicomial que foi o 

Encontro de Bauru4, o governo federal aprovou, sem qualquer tipo de consulta à sociedade, 

a portaria (Portaria nº 3.588, 2017) que prevê o financiamento público voltado para 

internações em hospitais psiquiátricos. O aumento do valor destinado às internações em 

hospitais psiquiátricos vai contra o processo de desinstitucionalização da Lei Paulo 

Delgado (Lei nº 10.216, 2001), que estabelece a Reforma e tem o objetivo de diminuir aos 

poucos essa modalidade de atendimento, repassando o financiamento aos serviços 

substitutivos como os CAPS. A resolução também prevê que o Ministério da Saúde passe a 

financiar as Comunidades Terapêuticas, que antes recebiam apoio somente do Ministério 

da Justiça, apesar das inúmeras denúncias de irregularidade que vinham sendo feitas. 

Enfim, essa ampliação da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), que leva financiamento 

público a políticas e métodos que já tinham sido suplantados por sua óbvia ineficácia, é 

uma afronta direta aos direitos que o processo reformista vinha conquistando ao longo de 

tantos anos.  

 Ainda no final de 2018, sob argumento de falta de registros nos procedimentos dos 

sistemas de informação do SUS, o governo Temer anunciou a decisão de corte do repasse 

de R$ 77,8 milhões que eram destinados aos CAPS. A questão poderia ter sido resolvida 

com uma equipe voltada para o colhimento dessas informações ou uma auditoria com os 

gestores para identificarem a raiz do problema. O que poderia ter sido uma tentativa velada 

de dar fim à Rede de Atenção Psicossocial acaba por levar ao desmonte das políticas de 

saúde mental instituídas com a Reforma.  

 Ainda mais recentemente, em fevereiro de 2019, a Coordenação Geral de Saúde 

Mental, Álcool e Outras Drogas, que é ligada ao Ministério da Saúde, divulgou uma nota 

 
4 Em dezembro de 1987, diversos trabalhadores do campo da saúde mental se reuniram na cidade de Bauru, 
São Paulo, para discutir o processo manicomial que vinha acontecendo no país, surgindo várias denúncias de 
maus tratos. Foram discutidas possíveis formas de cuidado para se afastar desse modelo de exclusão e, como 
fruto desse encontro, foi redigido o manifesto que marca o início da luta antimanicomial brasileira. Em 
dezembro de 2017, Bauru sediou um novo encontro para discutir os avanços e dificuldades do processo 
reformista que vem se dando desde então.  
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de esclarecimento em relação às mudanças implementadas nos dois anos anteriores no que 

diz respeito às Diretrizes da Política Nacional sobre Drogas e à Política Nacional de Saúde 

Mental. O texto aborda o total de dez documentos, entre eles resoluções e portarias, sem 

acrescentar nada novo, mas esclarecendo e legitimando as medidas adotadas entre 2017 e 

2018. A nota reitera as novas modalidades terapêuticas, além de ressaltar as já existentes, 

que passarão a fazer parte da RAPS e, consequentemente, receber financiamento público: 

hospitais psiquiátricos, Comunidades Terapêuticas e até equipamentos para 

Eletroconvulsoterapia (ECT). Segundo o documento, todos os serviços são igualmente 

importantes e dignos de incentivo. A partir disso, o Ministério da Saúde deixa de 

considerar os “serviços como sendo substitutos de outros, não fomentando mais 

fechamento de unidades de qualquer natureza. A Rede deve ser harmônica e 

complementar. Assim, não há mais porque se falar em ‘rede substitutiva’, já que nenhum 

serviço substitui outro” (Ministério da Saúde, 2019).   

 Sob o argumento da necessidade de se criar uma rede de serviços plural e de 

expandir a RAPS para abarcar melhor os problemas encontrados, origina-se o desmonte 

que é extremamente perigoso para o campo da saúde pública. Se antes o modelo asilar, que 

vinha sendo continuamente substituído pelo processo de desinstitucionalização feito pela 

assistência territorial era sinônimo de atraso, , agora se torna novamente uma proposta 

política de tratamento, fazendo retroceder anos de conquistas no campo da luta 

antimanicomial.  

O cenário de saúde mental no país, obviamente, não é positivo. Existe uma 

desorganização do Estado que acaba culminando em decisões conservadoras no quadro das 

mais diversas políticas do SUS.  Se isso já é um problema de maneira geral nas políticas 

públicas, no caso da saúde mental, segundo Tenório (2007), existe um entrave na 

organização devido às dificuldades intrínsecas à própria doença mental. A Reforma 

Psiquiátrica é uma produção heterogênea que passa pelos mais diversos campos: o social, a 

política, as relações jurídicas, o cultural etc. Nesse processo que vem se concretizando com 

a participação de diversos atores não se deve esquecer, como argumenta o autor, o 

dispositivo clínico. Assim, embora a história reformista tenha origem no questionamento 

da clínica, ela não pode se livrar da discussão da escuta individualizada dada ao sujeito 

considerado louco. Se essa escuta individualizada já era um problema nos serviços que 

vinham se constituindo, como os CAPS, agora, com o retorno das medidas que afastam os 

sujeitos de um tratamento territorializado, como os hospitais psiquiátricos e Comunidades 

Terapêuticas, ela se torna cada vez mais difícil.  
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Lancetti (2009) nos lembra de que o termo clínica, etimologicamente, significa 

prestar cuidados ou dar apoio a um doente acamado, debruçando-se sobre o paciente. 

Porém, com a própria desinstitucionalização esse conceito vai se traduzindo, ganhando 

novos significados. A clínica nasceu como algo tradicional, entre quatro paredes de um 

consultório, mas não se manteve assim, não permaneceu como um significante fechado. 

Desse modo, Lancetti resgata o termo peripatética da filosofia de Aristóteles para propor 

um novo modelo de clínica. O ensinamento de Aristóteles ficou conhecido como 

peripatético (passear, ir e vir conversando, estar em movimento), porque o filósofo tinha a 

prática de ensinar enquanto caminhava com seus ouvintes. O autor parte dessa nova 

proposta de clínica por acreditar que os modelos existentes, muitas vezes, não são capazes 

de atender diversas pessoas que, por diferentes razões, não se encaixam nos protocolos 

clínicos tradicionais. O AT figura, na concepção desta pesquisa, como uma possibilidade 

de se construir uma clínica – uma clínica peripatética – para ouvir e, ao mesmo tempo, 

trabalhar os aspectos sociais que se atrelam à loucura. 

Fantin (2017) revela que o AT dentro do campo da saúde mental, apesar de não 

figurar oficialmente como uma política pública, tem um importante papel na consolidação 

da Reforma Psiquiátrica brasileira: a possibilidade de oferecer tratamento aos pacientes que 

subvertem os protocolos terapêuticos existentes na rede de saúde. Assim, tentar pensar um 

dispositivo que possa resgatar o processo de cidadania dos sujeitos, mas que também traga 

para dentro da cena uma atenção singularizada à psicose pode ser uma forma de contribuir 

com esse processo ainda em construção.  

O objetivo desta pesquisa é entender, então, como a psicanálise, na sua orientação a 

respeito de uma clínica para a psicose, pode contribuir com o dispositivo do AT para 

romper com a dicotomia existente entre o que é clínico e o que é social nos serviços de 

saúde pública que vêm se construindo com o processo reformista. Lacan (1967/2003) faz 

uso do termo psicanálise em extensão para falar das aplicações da psicanálise no mundo, 

de sua presentificação na sociedade. Parte do pressuposto, para isso, de que a psicanálise 

possui um compromisso político com as questões de seu tempo, sendo necessária a 

adaptação e constante transformação desse método para cumprir tal missão. 

A pesquisa psicanalítica fora do contexto clínico tradicional, para Domingues e 

Rosa (2010), vem acompanhada das implicações sociais e históricas em que o fenômeno 

estudado está inserido. Sendo assim, Rosa (2004) aponta para a necessidade de novas 

formas de refletir os conceitos psicanalíticos e de buscar dispositivos de análise que sejam 

capazes de promover a articulação entre sujeito e sociedade.  
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 As modalidades de pesquisa mais relevantes na psicanálise são: psicanálise 

extramuros (aplicada) e intramuros (implicada). A psicanálise implicada diz da formação 

do analista, cabendo a este passar pelo tripé: estudos, supervisão e análise própria. Em 

dependência à implicada, está a psicanálise aplicada ou extramuros, a qual diz da aplicação 

do método psicanalítico a fenômenos sociais, que estão além do setting clínico tradicional 

(Domingues & Rosa, 2010).  

 A decisão do método a ser utilizado se dá a partir da escolha do objeto e do 

objetivo da pesquisa, sendo necessária uma referência à perspectiva teórica e metodológica 

escolhida para estudar o fenômeno em questão. Como o trabalho apresenta uma pesquisa a 

respeito de um dos desdobramentos do processo da Reforma Psiquiátrica, o dispositivo do 

Acompanhamento Terapêutico, e tendo em vista que ainda háformulações a serem 

desenvolvidas a respeito da assistência dada à psicose, aposta-se, nesta pesquisa, na 

psicanálise aplicada como uma possibilidade de dar conta dessas questões sociais e 

subjetivas. Para verificar os encontros e desencontros do AT com a psicanálise, 

principalmente em seus estudos sobre a clínica da psicose, o trabalho faz uso da pesquisa 

bibliográfica. Utilizada, principalmente, em estudos descritivos ou exploratórios, esse tipo 

de pesquisa é marcado pela aproximação com o objeto por meio de fontes bibliográficas.  

O material utilizado para responder as questões desta pesquisa diz do movimento da 

Reforma Psiquiátrica no mundo e da forma como vem se concretizando no Brasil, com 

foco nos serviços públicos de saúde, contando com as críticas, ainda necessárias, a esse 

modelo. Foram abordados, conjuntamente, materiais que discorrem sobre como a 

psicanálise apresenta a questão da psicose e seus desdobramentos. Ademais, são tratadas e 

analisadas produções a respeito do AT, em articulação com os temas colocados 

anteriormente.   

Inicialmente, foi feita, no primeiro capítulo, uma caracterização a respeito do AT e 

das diferentes perspectivas e teorias que o tomam como campo de conhecimento e prática. 

Foi resgatada a história do AT, desde seu surgimento nas Comunidades Terapêuticas5 

argentinas até como ele se configura nos dias de hoje. O AT não é oficialmente uma 

política pública de saúde, mas mesmo assim está inserido nos serviços que possuem a 

loucura como foco e acaba tendo neles uma importante função. Sendo assim, discutimos 

um pouco sobre como se dá essa entrada e quem são os acompanhantes e acompanhados 

 
5 Diferenciamos aqui essa modalidade de Comunidade Terapêutica, que teve surgimento no século XX, na 
Inglaterra, com o protagonismo de Maxwell Jones, voltado para o campo psiquiátrico, daquelas Comunidades 
Terapêuticas existentes hoje no Brasil, que prestam assistência para pessoas que estão em recuperação da 
dependência do uso de álcool e outras drogas.  
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que passam pelo AT, modificando-o de acordo com suas especificidades e necessidades de 

atendimento.  

Já no segundo capítulo, com a intenção de explicitar a especificidade à qual se 

dedica este trabalho no amplo campo do AT, abordamos como se dá o desenvolvimento da 

psicose na psicanálise. Foi resgatado o tratamento inicial que Freud deu a essa condição 

psíquica, desde sua releitura do caso Schreber até chegar à construção de uma defesa 

própria. Esta defesa se diferencia da ideia de recalque, que até então era utilizada na clínica 

da neurose. Feito isso, passamos à leitura lacaniana, que, apesar de romper com a tradição 

psiquiátrica pela apropriação que fez de Freud, introduziu aí um elemento que trouxe uma 

novidade na teorização da psicose: como se dá seu encontro com o campo da linguagem.  

Após esse aprofundamento metapsicólogico sobre a psicose, passamos a discutir, 

no terceiro capítulo, quais seriam as implicações de um AT orientado a partir dessa ótica. 

Pensamos, então, como a circulação pela cidade e pelo espaço público pode ser uma 

possibilidade de tratamento para a psicose feita a partir da forma como o sujeito lida com 

seu universo de significantes. Propomos, então, uma possibilidade de inclusão que se faça 

a partir da realidade da foraclusão presente na psicose. Além disso, discutimos também 

como se dá o processo de formação de um acompanhante terapêutico que também se 

encontra na função de analista. Propomos que essa formação precisa passar por um desejo 

que sustente esse lugar e que se faça a partir da perspectiva de inclusão defendida neste 

trabalho.  
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1 ACOMPANHAMENTO TERAPÊUTICO  

 

1.1 Caracterizando o AT 

 

O AT é um dispositivo terapêutico que possui como característica substancial a 

andança e a ocupação de espaços extrainstitucionais. Pode acontecer em residências 

familiares, serviços de saúde, praças, supermercados, bancos ou em qualquer outro lugar 

significativo para o sujeito acompanhado. Ao encurtar barreiras sociais e subjetivas nas 

suas andanças, permite ressignificar a forma de pertencimento a esses espaços. O AT, a 

priori, não conta com um espaço definido para a sua realização, podendo passar por 

diversos lugares sem se fixar neles (Reis Neto, Teixeira Pinto & Oliveira, 2011).  

A flexibilidade dos cenários de tratamento permite que o sujeito experimente maior 

autonomia e circulação social, podendo, de acordo com Ribeiro (2009), fazer uma 

movimentação psíquica enquanto se movimenta pelo mundo. Esse trânsito pelos espaços 

públicos permite a elaboração conjunta, entre acompanhado e acompanhante, de um 

projeto terapêutico singularizado que seja condizente com as necessidades de cada 

paciente, auxiliando no estabelecimento de laços comunitários e na criação de uma rede 

familiar e social.  

 De acordo com a Linha Guia de Atenção em Saúde Mental (Secretaria de Estado 

da Saúde de Minas Gerais, 2006), o campo da saúde mental propõe que seja feito, para 

cada sujeito assistido pelos serviços, um Projeto Terapêutico Individual6, indicando, a 

partir das possibilidades existentes, a direção que se pretende dar ao tratamento, levando 

em conta as dimensões subjetivas presentes. Esse projeto deve ser construído junto com o 

paciente e, quando necessário, com a família, buscando-se os recursos essenciais ao 

tratamento, não somente dentro do serviço de saúde mental, mas também em outros pontos 

da rede, como, por exemplo, dentistas, escolas, trabalhos e serviços de assistência social.   

Assim, o AT, por estar presente nesses diversos espaços onde se concretiza a rede 

de saúde, pode ser uma possibilidade de elaboração do Projeto Terapêutico Singular 

diretamente no local em que irá se concretizar. Apesar da possibilidade de surgirem cenas 

inesperadas, o projeto terapêutico elaborado em um AT não é aleatório, pois o AT é um 

dispositivo que estabelece articulação com a rede de saúde, familiares, serviços públicos ou 

 
6 Recentemente, o termo Projeto Terapêutico Individual (PTI) vem sendo substituído por Projeto Terapêutico 
Singular (PTS), pois existe a concepção, dentro das premissas da saúde coletiva, de que o termo singular leva 
em consideração não somente o indivíduo, mas também seu entorno familiar e territorial (Carvalho & Cunha, 
2006).  
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privados e diversos segmentos sociais sem, contudo, deixar de lado seu maior foco: a 

história do acompanhado (Furegato & Pitiá, 2009).  

Santos, Motta e Dutra (2005) esclarecem que o AT não é uma profissão em si, mas 

sim uma modalidade de tratamento existente dentro do campo da saúde mental. O 

dispositivo, movido pelo ideal de desospitalização e reinserção política do psicótico, se 

apresenta, principalmente, como um recurso da Reforma Psiquiátrica e pode estar ligado a 

serviços substitutivos, visando a incluir o sujeito no tecido social para que ele se reconheça 

em seu lugar de cidadão.   

O trabalho traz a marca de ser uma prática terapêutica interdisciplinar, podendo 

receber contribuições epistemológicas e teóricas de diversos campos: Psicologia, Filosofia, 

Antropologia, Medicina, Sociologia, Enfermagem, Geografia, entre outros. Assim, esse 

dispositivo, que não conta com uma técnica predefinida para sua prática, pode integrar 

projetos existentes em um vasto campo de ações.  

O AT pode estar presente em diversas atuações: intervenções clínicas, serviços 

substitutivos, trabalhos familiares, pessoas em conflito com a lei, casas de passagem, 

escolas, asilos etc. Dentro desses inusitados modos de acompanhar, é importante que o 

trabalho se valha de estratégias itinerantes e não fique restrito a nenhuma instituição, seja 

ela de caráter público ou privado (Silva & Silva, 2006). Embora existam essas inúmeras 

possibilidades no campo do AT, fazemos, aqui, o recorte que, para esta pesquisa, nos 

interessa, principalmente o dispositivo voltado para a atuação no campo da loucura – 

campo no qual nasce o AT e que, ainda hoje, continua tendo sua maior aplicabilidade. 

Os primeiros escritos a respeito do AT foram feitos por Mauer e Resnizky, 

psicólogas argentinas, no livro Acompanhantes terapêuticos e pacientes psicóticos, 

publicado no ano de 1987. De acordo com Londero e Pacheco (2006), as principais 

funções do AT sugeridas pelas autoras são:  

 

1) conter o paciente; 2) oferecer-se como modelo de identificação; 3) 
trabalhar em um nível dramático-vivencial e não interpretativo; 4) 
emprestar o “ego”; 5) perceber, reforçar e desenvolver a capacidade 
criativa do paciente; 6) informar sobre o mundo objetivo do paciente; 7) 
representar o terapeuta; 8) atuar como agente ressocializador; e 9) servir 
como catalisador das relações familiares (p. 260). 

 

Marco e Calais (2012) ressaltam que, embora se tenham diferentes pessoas falando 

sobre AT em diferentes perspectivas, há um consenso na literatura de que essa atividade se 

sustenta no tripé: atendimento fora do consultório, diálogo com a família e trabalho em 
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equipe. Essa prática, uma maneira de proporcionar uma escuta diferenciada da loucura, 

transforma os modos de cuidado em saúde mental, uma vez que pode ser uma forma de 

assistir, para além dos settings tradicionais, pessoas que precisam de uma atenção mais 

intensiva.  

Caiaffa (1991) sustenta que a maioria dos pacientes atendidos no AT já passou por 

momentos de crise ou até mesmo de internação, sendo necessárias formas de intervenção 

que deem conta dessa particularidade. Desse modo, 

 

Se retomamos a questão do psicótico ser pura coisa e da necessidade de 
sair dessa concretude arrumando uma amarragem para tentar ter alguma 
coisa, um enredo, o acompanhante terapêutico poderia, no cotidiano, ir 
conhecendo e reconhecendo no paciente recursos que ele tem para sua 
utilização do que há por aí, nas ruas (p. 95). 
 

A entrada desse dispositivo terapêutico junto às relações cotidianas do sujeito 

permite, de acordo com Dimenstein e Gruska (2015), o mapeamento das redes sociais e 

dos padrões de interação pelos quais se organiza, dos seus relacionamentos familiares e 

afetivos, enfim, dos seus modos de pertencimento social. Tais estratégias de subjetivação 

adotadas serão essenciais no processo de reabilitação psicossocial e ampliação de 

autonomia.  

O acompanhamento deve ser um serviço que evidencia o sujeito, fazendo-o sair da 

plateia para tomar uma posição mais ativa frente a sua própria história. Para Carrozzo 

(1991), é comum que o psicótico seja falado por sua família ou pelo social, que, por sua 

vez, já tem para ele um lugar definido. Cabe, então, um trabalho no sentido de torná-lo um 

sujeito mais ativo, capaz de responder por si mesmo. 

 O AT, pela própria forma como se constitui o trabalho, permite a utilização de 

diversos recursos: do paciente, da rua e os nossos. O paciente pode, assim, fazer uso de 

fatos, lugares e cenas que vão surgindo e sendo incorporados ao processo terapêutico. 

Esses são, antes de mais nada, recursos que podem trazer uma organização, um movimento 

rumo à estabilização (Caiaffa, 1991).  

Palombini (2006) situa o AT como uma prática privilegiada por permitir uma forma 

de aproximação extremamente rica e significativa com os acompanhados, os quais, por 

diversas razões, podem se mostrar inacessíveis ou pouco disponíveis para os modelos 

tradicionais de tratamento. É comum, por exemplo, mesmo em serviços abertos como o 

CAPS, que os dispositivos utilizados, tais como as oficinas, não abarquem todos ali 

presentes por não atenderem a singularidade de cada um.  
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Inicialmente, o AT era, na maioria das vezes, requisitado por psiquiatras como uma 

estratégia de substituição às internações. Era comum, nesse contexto, as equipes de ATs 

fazerem revezamento noite e dia para fornecerem um atendimento 24 horas. Quando a 

crise cessava, o acompanhamento, naquela época ainda chamado de auxiliar psiquiátrico 

ou amigo qualificado, diminuía progressivamente, até ser interrompido de vez. Logo, ele 

também poderia ser um recurso usado para medicar e vigiar, pois àqueles que solicitavam 

o trabalho, quase sempre os psiquiatras, “pouco interessava sobre o que o AT conversaria 

com o sujeito durante o período em que estivessem juntos, desde que tais objetivos fossem 

cumpridos" (Reis Neto et al., 2011, p. 36-37). 

Com o passar do tempo, o trabalho começou a ser realizado com cargas horárias 

menores, pois houve uma mudança na perspectiva de que deveria ser feito apenas em 

momentos de crise ou para evitar internações. Evitar esse tipo de situação, a da internação, 

é sim um importante aspecto, mas não se constitui como finalidade única do trabalho. 

Quando se configura na especificidade de um trabalho contínuo, não restrito a momentos 

de crise, e passa a ocupar os lugares públicos, permite que o sujeito elabore uma 

construção simbólica para dar conta dos fenômenos que toma como sendo invasivos. 

Assim, na possibilidade de oferecer um espaço inusitado, o AT pode ser um modo de 

“facilitar a criação de novos laços, oferecendo como recursos tanto a escuta que abre à 

singularidade do delírio quanto o deslocamento compartilhado pelo espaço público, capaz 

de abrir ao psicótico novas possibilidades" (Reis Neto et al., 2011, p. 33).  

Nogueira (2007) chama atenção para o fato de que o AT tem sido uma prática 

orientada por diversas abordagens terapêuticas, caracterizando-se, assim, como uma 

atuação pouco delimitada e não muito clara no que concerne à orientação clínica. Além 

disso, o trabalho que nasce com a ideia de evitar internações não é restrito ao campo psi, 

mas também conta com a atuação de diversas classes profissionais. Existe uma 

multiplicidade de influências que perpassam esse dispositivo, criando em torno dele certa 

confusão: 

 

A expressão “acompanhamento terapêutico” é usada nas clínicas e 
instituições psiquiátricas no tratamento com psicóticos, mas também em 
escolas especiais com alunos com deficiência mental, no tratamento de 
autistas, idosos e até mesmo com crianças com dificuldades de 
aprendizagem, demonstrando-nos uma dificuldade para definir seu 
campo e seu modo de atuação (Nogueira, 2009, p. 2006). 
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No início de sua prática, muitas vezes o AT era realizado por leigos ou mesmo por 

classes profissionais que não possuíam um entendimento maior sobre o assunto. Essa 

situação era favorecida pela própria ideologia que na época predominava nas Comunidades 

Terapêuticas, local de surgimento do AT, que apostava no desvencilhamento de 

conhecimentos teóricos delimitados como instrumento de trabalho. Porém, vale situar, de 

acordo com Reis Neto et al (2011), que: 

 

Dizer que houve progresso no fato de o AT se ter tornado cada vez mais 
informado pela teoria pode equivaler a recalcar o fato de que inicialmente 
o AT tinha que ser leigo para ser terapêutico. Ao tornarem-se 
progressivamente informados teoricamente, os ATs não devem esquecer 
que há algo de leigo que deve ser preservado nesse trabalho. Não 
afirmamos que essa mudança seja ruim, porém considerá-la apenas 
segundo a linha de um progresso parece-nos insuficiente e mesmo 
inadequado para indicar os rumos que uma reflexão sobre o saber do AT 
deve tomar (p. 37). 

 

 A esse respeito, de inicialmente o AT ter-se colocado como uma prática leiga, Silva 

e Silva (2006) situam que, devido à aposta na reintegração do paciente, os atendentes 

chamados a atuar eram pessoas da própria comunidade extra-hospitalar. Assim, o foco da 

atuação não era baseado na cultura acadêmica, com suas teorias e técnicas, mas sim na 

necessidade de abordar a loucura dentro de uma perspectiva político-social.  

 Posteriormente o AT foi perdendo essa característica de ser uma prática leiga e 

passou a ser realizado, na maioria das vezes, por pessoas ligadas à saúde mental. Essa 

mudança se deu devido à grande influência do movimento de terapia familiar na Inglaterra 

e nos Estados Unidos, que circulava em torno da ideia de que a loucura tinha origem na 

dinâmica familiar. Hoje, o AT é responsável por um projeto terapêutico e alguns afazeres, 

tais como Paravidini e Alvarenga (2008) apontam existir em uma instituição brasileira:  

 

Dentre os objetivos a serem alcançados estão: superar as limitações 
impostas pelo adoecimento psicótico, construir mecanismos de 
convivência integrada e produtiva do acompanhado dentro da sociedade, 
reinserir o indivíduo no processo produtivo, resgatar o seu papel social e 
em alguns casos a subsistência, estimular a autonomia na realização de 
atividades relacionadas à higiene, cuidados com objetos pessoais e uso do 
dinheiro, promover a reapropriação dos espaços de valor para o 
acompanhado, estimulando a circulação por estes lugares (p. 175). 

 

 Embora tenha nascido dentro de um vasto campo de atuação, hoje, de acordo com 

Alvarenga (2006), o AT tem a predominância da área psi. Isso se deu, principalmente, pela 

habilidade desses profissionais para lidar com as situações de crise e pelas propostas 
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alternativas ao modelo de hospitalização. Assim, o AT vai tendo seu perfil modificado, 

pois antes contava com profissionais que exerciam uma prática leiga no que concerne ao 

entendimento sobre saúde mental e uns poucos estudantes de Medicina e Psicologia.  

 A ausência de uma delimitação mais precisa no que toca à questão do embasamento 

teórico do AT ainda se faz presente e pode cair, muitas vezes, numa separação entre a 

dimensão social e o aspecto clínico do trabalho – dicotomia essa dos próprios serviços 

substitutivos que vêm se concretizando como fruto da Reforma Psiquiátrica. Ribeiro 

(2009) demonstra que no CAPS, por exemplo, a clínica precisa, por vezes, ceder espaço 

para intervenções que foquem na sociabilidade. Essa perspectiva que trabalha a 

reabilitação social de maneira afastada da clínica, proposta claramente influenciada pelos 

ideais da Psiquiatria Democrática Italiana, prioriza o poder de troca do sujeito com seu 

meio social, buscando propiciar um lugar além do da exclusão para o louco.  

Quando o acompanhante começa a realizar seu trabalho, para Nogueira (2009), 

pode vir carregado de anseios sociais: de que o sujeito frequente locais comuns, saiba ir ao 

banco, ao restaurante, a eventos públicos, enfim, um discurso totalmente inclusivo para o 

ex-excluído. Porém, a autora defende que, embora tais propostas sejam de fundamental 

importância, isso só faz sentido quando articulada à percepção do quanto a manobra clínica 

pode afetar o psicótico. 

No início, ainda com a aposta em uma prática mais leiga, o AT não portava 

necessariamente esse caráter clínico, servindo como dispositivo de ocupação dos espaços 

dos quais o louco se encontrava excluído. É interessante que, nesse momento, não carregar 

a prioridade da escuta singularizada era algo progressista, pois esse manejo geralmente 

vinha ligado às práticas mais tradicionais do campo psiquiátrico. Existe, porém, um 

deslocamento do papel do acompanhante quando passa a ocupar o lugar de alguém que 

oferece uma escuta para que o sujeito psicótico possa se estruturar e encontrar modos 

próprios de significação. Com o passar do tempo e com o próprio desenvolvimento dos 

serviços de saúde mental, o AT adquire novas características práticas e vai ganhando 

orientação de diferentes teorias, abrigando em torno de si uma amplitude maior no que se 

refere à questão da clínica. A respeito dessa dimensão, a da clínica, no trabalho do AT, 

Reis Neto et al. (2011) argumentam que:  

 

Na medida em que o AT é chamado a estabelecer um vínculo e a oferecer 
uma escuta ao sujeito que acompanha, presume-se que isso é parte do que 
tornará sua atividade terapêutica. Essa demanda feita ao AT coloca-o de 
imediato no campo das psicoterapias e na problemática ligada ao manejo 
da sugestão e do fator mental (p. 37).  
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Partimos da proposta de que a escuta realizada no AT ocupa um lugar especial, por 

ser oferecida no momento do deslocamento do sujeito, permitindo que ele construa 

significações ali, onde se encontra sua realidade mais imediata, onde acontecem suas 

relações. É importante ressaltar que, quando falamos do sujeito presente na psicose, foco 

desta pesquisa, existe a necessidade de levar em conta que, muitas vezes, ele se encontra 

numa condição avessa ao setting clínico tradicional.  

A prática do acompanhamento sofre influência dos diferentes níveis sociais, assim 

como das situações com as quais acompanhado e acompanhante podem se deparar, como, 

por exemplo, o encontro com pessoas que fazem parte da vida particular de cada um. Tais 

elementos, frutos de um trabalho móvel, constituem a chamada Rede Terapêutica. Essa 

nomenclatura se justifica pela compreensão de que o AT permite que o sujeito psicótico 

construa novas referências para além da equipe multiprofissional. Desse modo, a 

construção de laços afetivos e sociais dos pacientes não fica restrita aos serviços 

substitutivos (Nogueira, 2009).  

A ideia defendida aqui parte da premissa de que um setting móvel e uma Rede 

Terapêutica são de extrema importância, um suporte para o dispositivo do AT, mas por si 

só não dão conta da complexidade do sujeito da psicose. Estar além das paredes 

institucionais garante que o trabalho dar-se-á fora de uma lógica hierárquica e 

normatizante? Afinal, o AT, sem uma delimitação de sua práxis, pode não fazer nada mais 

que levar a outros espaços a atenção tutelada. Fazemos, então, em nossa pesquisa, uma 

aposta de que a psicanálise, na sua argumentação a respeito de uma teoria e uma clínica da 

psicose, pode ser uma fundamentação e uma nova forma de responder a essas questões. Ao 

longo do nosso trabalho, será discutido como essa lente psicanalítica a respeito de um 

manejo clínico para a psicose pode guiar a prática do acompanhante terapêutico, levando-o 

a se distanciar de uma atuação que não faz mais que repetir, agora em espaços 

extrainstitucionais, discursos normativos que podem ser tão invasivos para a psicose. 

Como estamos situando aqui o AT como uma possibilidade presente no campo da 

saúde mental, consideramos necessária uma breve explanação a respeito de como ele 

adentra esse campo. O AT nasce no processo da Reforma Psiquiátrica e é a partir dela que 

se dão seus diversos desdobramentos. O surgimento do AT como fruto desse processo 

ideológico chega a outros países que também estavam vivendo seu próprio movimento de 

reforma. Assim, no tópico a seguir, trataremos do surgimento do AT no mundo e de como 

suas ideias e proposições foram incorporadas ao momento reformista brasileiro.  
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1.2 O surgimento do AT e sua entrada no Brasil 

 

A abordagem do tema da loucura, até o final do século XIX, era feita com o foco na 

doença e a intervenção se dava no sentido de referenciar o sujeito ao contexto 

hospitalar/manicomial. A mudança de paradigmas sobre as práticas de saúde traz um novo 

aspecto à questão: o foco se torna o sujeito, visto agora como quem corporificou a doença 

(Furegato & Pitiá, 2009).  

Um grande marco dessa mudança de paradigmas ligada à loucura é a Reforma 

Psiquiátrica. Marcada por um processo histórico de questionamento ao modelo clássico de 

psiquiatria, tem como objetivo elaborar propostas e estratégias de transformação no campo 

da saúde mental. O movimento em torno da Reforma Psiquiátrica apontava para a 

necessidade de um trabalho fora do manicômio. Surgiram, assim, com o objetivo de 

reorganizar a assistência psiquiátrica, novas formas de organização extra-hospitalares para 

reduzir o ingresso e a permanência nos hospitais psiquiátricos (Amarante, 2003).  

Uma das ações que surgem para dar conta desse novo modelo que coloca outro foco 

sobre a questão da loucura é o Acompanhamento Terapêutico. Reis Neto et al. (2011) 

situam o surgimento do AT como uma prática destinada às pessoas que possuem 

sofrimento psíquico ou transtornos mentais e que, por diversas razões, necessitam de um 

espaço de tratamento que extrapola os locais tradicionais, a saber, os hospitais psiquiátricos 

e consultórios.  

Furegato e Pitiá (2009) resgatam que, ideologicamente, a origem do AT foi 

influenciada pela movimentação política em torno da Reforma Psiquiátrica, na tentativa de 

superar os manicômios predominantes nos anos 60. O AT pretendia reformular, 

principalmente, a assistência dada à psicose.    

O AT teve origem na Argentina, na década de 70, apresentando-se como um 

atendimento de abordagem múltipla, inicialmente voltado para pacientes psicóticos e 

dependentes químicos. Enquanto campo de atuação reconhecido, surgiu em Buenos Aires, 

no Centro de Estudos e Tratamento de Abordagem Múltipla (CETAMP), uma Comunidade 

Terapêutica com ascendência psicanalítica. Organizada sob influência das Comunidades 

Terapêuticas inglesas, contava com um grupo formado por diversos profissionais. Sendo 

assim, nesse momento, o acompanhante terapêutico aparecia como mais um dos membros 

da equipe multiprofissional. O trabalho, feito tanto dentro quanto fora das instituições, era 
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realizado sem vinculação com hospitais psiquiátricos, mas sim em associação com clínicas 

e comunidades terapêuticas (Reis Neto et al., 2011). 

Nesse momento inicial, as atividades propostas se davam dentro dos muros da 

comunidade terapêutica; porém, aos poucos, começaram a acontecer também saídas 

acompanhadas, seja para atividades de lazer, consultas médicas ou pela própria tentativa de 

reaproximação com a família. Esse momento já prenunciava um uso posterior do AT: o 

atendimento a pacientes não internados (Reis Neto et al., 2011).   

Essa estratégia terapêutica nômade, concretizada no AT, se orienta pela tentativa de 

emancipação da vida do sujeito, tentando ligá-lo a pontos essenciais de seu contexto 

imediato que ficaram excluídos devido a sua história. Além da integração comunitária, 

prevê o empoderamento político e social dos acompanhados por meio da reinserção social. 

As proposições do movimento da Reforma Psiquiátrica em torno do AT entendem que não 

bastam a reestruturação e o avanço dos serviços quando se fala de saúde mental. É 

necessário, antes, nessa perspectiva ideológica, práticas extramuros que extrapolem o 

contexto institucional e movimentem-se com o sujeito pela sua realidade social. Assim, 

essa aposta de estar com o paciente em locais públicos pode fornecer um lugar capaz de 

enfrentar o sofrimento psíquico dos acompanhados (Dimenstein & Gruska, 2015). Ainda 

sobre a importância desse dispositivo no processo da Reforma, Amarante (2013) comenta 

que:  

 

O acompanhante terapêutico poderia ser situado, no contexto da reforma 
psiquiátrica, como um agente que permite novas formas de sociabilidade 
apoiadas na interação dialógica, desenvolvendo posicionamentos que 
saem da interdição para assumirem a interlocução, o livre trânsito e para 
reposicionar os sujeitos dentro da dimensão subjetiva, sociocultural e 
histórica. Essas ações tornam o sujeito agente produtor e transformador, 
mobilizando-o como protagonista do seu tratamento (p. 967).  

 

É possível pensar uma produção subjetiva e social que vai além do fechamento de 

muros institucionais e se faz na abertura de novas possibilidades. Com base nisso, um dos 

temas que movem a prática do AT é a desinstitucionalização – principal efeito do 

movimento da Reforma Psiquiátrica. A esse respeito, Amarante (2013) situa que a 

desinstitucionalização é um processo que vem dizer da ultrapassagem de barreiras 

sanitárias, que requer a adoção de modos de atenção integral de base territorial que visem o 

trabalho em rede e apostem na intersetorialidade e na interdisciplinaridade. Essa tentativa 

de melhorar o nível de autonomia do indivíduo para que ele possa exercer suas funções 
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sociais vincula, necessariamente, a saúde mental a dois outros conceitos: cidadania e 

produção de vida.  

O AT, fruto dessa organização ideológica, oferece um novo espaço ao próprio 

acompanhamento da loucura: saída dos asilos para ocupação dos locais públicos. Nesse 

contexto, é de grande importância, como nos aponta Palombini (2006), que o processo de 

desinstitucionalização da Reforma coloquea em jogo a desinstitucionalização da própria 

clínica. Nosso trabalho se apoia nessa defesa de uma clínica em movimento, por meio do 

AT, como possibilidade de construção e articulação dos ideais de inclusão social da 

Reforma com uma escuta clínica tão necessária a esse sujeito incomum da loucura – uma 

escuta no local de ocupação cotidiana desse sujeito. Esse processo, porém, não é tão 

simples assim, pois ocupar locais extramuros não impede que a rua seja tomada também 

como espaço de segregação. Por isso, é essencial um dos conceitos chaves trabalhados pelo 

AT, o de território.  

O modelo de desinstitucionalização adotado pela Reforma Psiquiátrica vem 

conjugado com a ideia de uma base territorial dos serviços e dispositivos presentes na rede 

de saúde. Para que essa rede funcione, é preciso, como aponta Marques (2013), não 

somente serviços de saúde mental, “mas uma rede de referências sócio-econômico-

culturais, que atue de maneira a impedir que o usuário dos serviços de saúde mental seja 

excluído da convivência em sociedade a qual por si só já é desinstitucionalizante” (p. 33). 

Existe, nesse contexto, na concepção de Ribeiro (2009), uma clareza de que as diversas 

formas de atendimento precisam ser regionalizadas para que a pessoa possa ser assistida 

dentro de sua comunidade, sem se afastar das referências de seu espaço social, ou seja, 

para que não se desterritorialize.  

O termo território foi usado pela Psiquiatria Democrática Italiana para designar o 

espaço extrainstitucional. O conceito, que hoje ajuda a pensar o novo modo de assistência 

em saúde mental, não se refere apenas ao “bairro de domicílio do sujeito, mas [a]o 

conjunto de referências socioculturais e econômicas que desenham a moldura de seu 

cotidiano, de seu projeto de vida, de sua inserção no mundo”. (Delgado, 1999, p. 117). 

Assim, quando se fala de território enquanto unidade de referência, para Marques 

(2013), não se trata apenas de dizer que os serviços são responsáveis por determinado 

território, mas sim que deve levar em conta todo um conjunto de fatores e signos políticos 

e sociais que o perpassam e, consequentemente, atravessam o próprio território existencial 

do sujeito – existencial por não se tratar apenas da delimitação puramente objetiva de um 

lugar geográfico, mas também das relações e experienciações que ali são estabelecidas. 
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O AT, ao ligar o sujeito a vários pontos de referência e tentar promover diversos 

encontros, pode ser uma forma de incorporar estes dois aspectos do território: existencial e 

geográfico. Essa base é fundamental para se pensar o AT, uma vez que esse dispositivo se 

constitui justamente como uma alternativa ao isolamento institucional e subjetivo. 

A prática do AT entra no Brasil no final dos anos 70, sob influência direta da 

Argentina. A forma como os serviços de saúde vinham se organizando no país, fruto de 

diversos movimentos históricos (como a Declaração de Caracas7 e a 1ª Conferência 

Nacional de Saúde Mental8), abriu espaço para uma articulação com o dispositivo do AT. 

Deixando de se preocupar com a doença e com seu foco puramente prescritivo, a atenção 

psicossocial, projeto de grande importância no que se refere à reestruturação dos serviços 

de saúde mental, passa a entender a necessidade de novos dispositivos que estariam em 

consenso com o processo de Reforma Psiquiátrica em andamento (Furegato & Pitiá, 2009).  

A atenção psicossocial, em Amarante (2013), faz parte de um projeto ético, estético 

e político que visa à autonomia do indivíduo por meio do desenvolvimento da cidadania, 

da integração do território e da participação política. Esse modelo assistencial de saúde 

mental, que também prevê a horizontalização das relações profissionais, vem se 

consolidando como base da política pública oficial brasileira, norteando a construção de 

práticas e serviços em saúde mental. Focalizando, assim, as demandas singulares e sociais, 

o AT entrou nos serviços de saúde mental brasileiros com o objetivo de reconfigurar a 

assistência dada aos sujeitos em sofrimento psíquico.  

No Rio de Janeiro, segundo Carniel (2008), o AT ganhou força com o processo de 

desinstitucionalização e passou a ser um importante recurso para atender a demanda de 

pacientes psiquiátricos. Passando por um momento histórico de declínio e fechamento de 

algumas instituições, os familiares e profissionais que buscavam alternativa à internação 

solicitaram apoio dos chamados auxiliares psiquiátricos. Posteriormente, com uma 

solidificação desse trabalho, os auxiliares ficaram conhecidos como acompanhantes 

 
7 Em 1990, na Venezuela, se reuniram associações, organizações, profissionais e demais segmentos ligados à 
saúde. Convocada pela Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS) e pela Organização Mundial de Saúde 
(OMS), a Conferência deixou como produto a Declaração de Caracas, documento que propôs a 
reestruturação dos serviços de saúde mental na América Latina, questionando o papel centralizador do 
hospital psiquiátrico.  
8 Realizada no ano de 1987, a 1ª Conferência Nacional de Saúde Mental (CNSM) foi um desdobramento da 
VIII Conferência Nacional de Saúde – um marco histórico que situou a saúde como dever do Estado e 
estabeleceu a criação do Sistema Único de Saúde (SUS). A 1ª CNSM, fortalecida pelo Movimento de 
Trabalhadores de Saúde Mental, responsabilizou o Estado por efetivar a política de saúde mental, sendo um 
grande marco no processo de desinstitucionalização do Brasil. Algumas propostas influenciaram diretamente 
o processo da Reforma Psiquiátrica: participação da sociedade nos serviços, defesa do direito de pacientes, 
proibição da construção de novos hospitais psiquiátricos e, consequentemente, a aprovação da internação em 
hospital geral. 
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terapêuticos. De acordo com Santos et al. (2005), esse instrumento de trabalho colocava 

para o auxiliar psiquiátrico algumas funções que o diferenciava do restante da equipe:  

 

O Auxiliar Psiquiátrico participava no estabelecimento do diagnóstico e 
de estratégias de tratamento, colaborando de maneira decisiva nos 
projetos terapêuticos. Foi reconhecido como um pesquisador de campo 
que testava a capacidade do sujeito de relacionar-se com o outro do 
social, avaliando aquelas áreas que se encontravam mais comprometidas 
e mais adaptadas, registrando reações adversas, sendo capaz de perceber 
motivações e projetos (p. 500). 

 

A Clínica Vila Pinheiros, que na época funcionava nos moldes de uma Comunidade 

Terapêutica, foi a primeira instituição do Rio de Janeiro a fazer uso da função de auxiliar 

psiquiátrico. A equipe de auxiliares dava assistência permanente, 24 horas, às pessoas que 

se encontravam ali, estivessem elas internadas ou em regime de hospital-dia. A equipe, 

naquele momento composta, em sua maioria, por estudantes de Medicina e de Psicologia, 

tinha que balizar seu trabalho pelas normas institucionais. Assim, a proteção, vigilância e 

contenção – características clássicas das instituições da época – também faziam parte desse 

trabalho em surgimento. Porém, a atuação não se resumia a esse tripé, sendo os auxiliares 

uma possibilidade terapêutica responsável, muitas vezes, por fazer a ponte entre o sujeito e 

o gradual processo de reintegração na sociedade. Cabe ressaltar, ainda, que os auxiliares 

psiquiátricos estavam vinculados à instituição hospitalar e o trabalho era feito apenas com 

pacientes que se encontravam internados (Ibrahim, 1991).  

É interessante, ainda, o rearranjo pelo qual o trabalho do auxiliar psiquiátrico passa 

durante a Ditadura Militar, na década de 70. O regime, com seu teor altamente 

conservador, fazia uma aposta na internação asilar em detrimento dos novos modelos que 

vinham surgindo9. Durante esse período, os auxiliares perderam seu espaço 

concomitantemente ao declínio das Comunidades Terapêuticas. Assim, esses profissionais 

passaram a ser solicitados para trabalhos particulares dentro do ambiente doméstico. O 

 
9Foi no período da Ditadura Militar, aliás, que o Brasil viveu seu maior retrocesso em relação à loucura e aos 
manicômios, ocorrendo amplamente, nesse momento, a permissão da venda de cadáveres do Hospital 
Colônia de Barbacena para cursos de medicina de diversas faculdades. A esse respeito, Arbex (2013) nos 
lembra de que, durante o regime, Franco Basaglia, pioneiro na luta antimanicomial, anos após a criação da lei 
180 que instituiu a Reforma Psiquiátrica na Itália, visitou uma série de hospícios brasileiros. Uma dessas 
visitas, ocorridas no ano de 1979, foi ao hospital Colônia de Barbacena. Perplexo com o que acontecia ali e 
comparando a situação a um campo de concentração nazista, Basaglia denunciou o cenário, dando 
visibilidade mundial à forma como a loucura vinha sendo tratada em Minas Gerais. A denúncia ganhou 
repercussão nacional e internacional, sendo um marco importante para o início do movimento 
antimanicomial no país.  
 



31 
 

contato direto com o cotidiano e o universo familiar dos sujeitos possibilitou uma nova 

forma de vínculo e de diálogo entre os envolvidos no processo (Amarante, 2013). 

O trabalho fora da instituição, embora produto do retrocesso que vinha acontecendo 

na Ditadura Militar, apresentou-se como uma enriquecedora experiência, trazendo uma 

nova perspectiva à função do auxiliar psiquiátrico. Esses profissionais, como argumenta 

Ibrahim (1991), saem da instituição e passam a atuar diretamente no cotidiano das pessoas 

e, consequentemente, nas suas dificuldades, valores e história. A mudança geográfica da 

atuação representa também uma mudança de natureza estrutural no trabalho, seja por 

participar de forma privilegiada do cenário familiar ou por passar a atuar sozinho onde 

antes estava a instituição e uma vasta equipe de profissionais. Nesse novo contexto, mesmo 

que se valesse das ideias do antigo tripé proteção-vigilância-contenção, não havia mais a 

possibilidade de controle que existia intramuros, sendo necessário, antes, um outro tipo de 

vínculo entre auxiliar e acompanhado.  

Já em São Paulo, com forte protagonismo do instituto A CASA, o agente desse 

trabalho era conhecido como amigo qualificado. Nesse momento, sua função era 

basicamente estar junto ao paciente quando este não estava presente nas atividades do 

hospital-dia. Tal função atendia principalmente a uma demanda das famílias de ter alguém 

com o sujeito quando a instituição não estava em horário de funcionamento (como nos fins 

de semana). Posteriormente, a partir da década de 1980, optou-se pelo termo acompanhante 

terapêutico, por causa das confusões geradas na discriminação de quem realizava o 

trabalho, assim como na própria caracterização do vínculo entre o profissional e o paciente 

(Carniel, 2008). Ainda a respeito dessa mudança na nomenclatura, Carrozzo (1991) 

comenta que “mudamos o nome para acompanhantes terapêuticos: termo não mais 

definido por contingência oferecida (amizade), mas sim, por uma ação, uma ação junto à 

outra pessoa: o acompanhar” (p. 32).  

É interessante, ainda, quando se aborda o percurso histórico do AT, ressaltar que as 

mudanças, tanto do amigo qualificado quanto do auxiliar psiquiátrico, não se deram apenas 

no nome que definia o trabalho, mas também na forma que ele se organizava. Em um 

primeiro momento, o acompanhante estava presente somente quando o terapeuta se 

ausentava, agindo no sentido de uma ampliação da ação terapêutica. A esse respeito, 

Fiorati (2006) comenta que:  

 

Nessa época, o acompanhante terapêutico tinha muito mais a função de 
extensão e representação do trabalho da equipe terapêutica no ambiente 
de origem e familiar do paciente do que um trabalho mais específico no 
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sentido proposto hoje, de uma intervenção clínica e propiciadora de 
transformações da realidade enclausurada em que se encontra o paciente 
no processo de desenvolvimento e convivência com a doença (p. 26).   

 

Essa mudança na nomenclatura reflete as discussões a respeito do lugar que o 

acompanhante ocupava no tratamento. O nome de auxiliar psiquiátrico era usado nos 

primórdios do trabalho, quando ele surgiu nas Comunidades Terapêuticas. Porém, para 

Meyer (1991), o auxiliar psiquiátrico ocupava um lugar pouco privilegiado devido ao 

próprio limite que era dado à sua atuação. Fruto desse questinomento, no 1° Encontro de 

Acompanhantes Psicoterapêuticos do Rio de Janeiro, realizado em 1984, essa discussão em 

torno da nomenclatura foi abordada junto à falta de amadurecimento que circundava a 

práxis do trabalho. Nesse momento, os acompanhantes já começavam a sair das 

instituições e a se organizar em pequenos grupos autônomos, passando a acompanhar não 

somente o dia a dia dos pacientes em crise, mas também o de suas famílias.  

Outra mudança ocorrida nessa passagem é que o acompanhante, antes simples 

executor das ordens médicas, na maioria das vezes fundamentada em uma pedagogia 

normatizadora e moralizante, começa a problematizar a relação médico-paciente e o 

próprio enquadramento da instituição, passando a valorizar outro tipo de vínculo entre 

acompanhante e acompanhado. O questionamento do AT como um dispositivo 

normatizador que executa os objetivos do saber médico leva o acompanhante a “se equipar 

melhor para essa nova atuação, explorando um potencial terapêutico contido na relação e 

na troca de intersubjetividades” (Fiorati, 2006, p. 29).  

Mas com tantas reestruturações, seja na nomenclatura ou na própria organização do 

trabalho, como se encontra o AT, hoje, no Brasil? Carniel (2008) comenta que atualmente 

o dispositivo está presente em praticamente todo o país, fazendo uso dos "mais variados 

referenciais teóricos como: a psicanálise, o psicodrama, a sistêmica, a análise corporal, a 

reabilitação social, entre outras" (p. 31). Vem se constituindo, quase sempre, como uma 

prática extramuros que pode ser oferecida por grupos independentes e instituições ou estar 

associada à estratégia de alguns serviços, como os Centros de Atenção Psicossocial, 

ambulatórios de saúde mental e até serviços de internação. Caracteriza-se, ainda, como 

uma prática multiprofissional ligada a diversos saberes, tais como: Medicina, Psicologia, 

Enfermagem e Terapia Ocupacional. Apesar de ser realizado por trabalhadores de distintas 

categorias, não é exigido do acompanhante terapêutico uma formação específica, podendo, 

assim, ser exercido por trabalhadores de nível médio e superior. Nesse sentido, o AT é uma 

função, e não especificamente uma profissão.  
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O AT, no campo da saúde mental, embora não se configure oficialmente na 

legislação das políticas públicas de saúde brasileiras, vem se consolidando entre os 

profissionais como uma possibilidade. A prática é realizada comumente por profissionais 

que já integram o serviço, como assistente social, psicólogo e enfermeiro, ou por aqueles 

que adentram esses serviços por meio do estabelecimento de parcerias entre universidades 

e a rede pública de saúde (Fantin, 2017). 

Embora não esteja presente nas portarias mais recentes, o AT chegou a aparecer na 

portaria SNAS número 189, de 19 de dezembro de 1991. Porém, desepareceu pouco tempo 

depois, em duas portarias subsequentes, isto é, na portaria SNAS número 224, de 29 de 

janeiro de 1992. Tais portarias abordavam o funcionamento dos Núcleos e Centros de 

Atenção Psicossicial (Marinho, 2009). 

 Ainda que seja pelas bordas, existe um redirecionamento do campo de atuação do 

profissional que trabalha com AT no momento em que ele entra nos serviços da rede 

pública. Fiorati (2006) o situa como “uma prática da ordem do social, uma construção 

histórica, um projeto político na medida em que insiste no direito de usufruir os espaços 

públicos com sujeitos que foram, sistematicamente, excluídos desses locais” (p. 30). 

Assim, o que antes era direcionado apenas para uma intervenção na área da psicopatologia 

passa a se constituir como um dispositivo em saúde pública que aposta em um sujeito mais 

implicado, reduzindo a influência do tratamento restrito à perspectiva médico-hospitalar. 

Além disso, como defende Nogueira (2009), o acompanhamento, principalmente na rede 

pública de saúde, geralmente não é feito por um único trabalhador, mas por uma equipe. 

Consequentemente, as supervisões e discussões em torno do caso são centradas nesta, e 

não apenas na figura do médico.  

  

1.3 O AT na Reforma Psiquiátrica: construções ainda necessárias? 

 

A Reforma Psiquiátrica colocou em xeque o modelo de tratamento manicomial e 

abriu caminho para novas abordagens, levando a loucura a ocupar novos espaços. No setor 

público, foram criados os serviços substitutivos para dar conta desse novo momento e, 

junto à concretização do próprio SUS, hoje vem funcionando em articulação com outros 

serviços da rede de saúde. Apesar das amplas discussões que já existiram antes da 

aprovação da Lei Nacional da Reforma10 e mesmo em torno das consequências de sua 

 
10 No início dos anos 90, no Brasil, após o período da Ditadura Militar, em um frágil cenário de 
redemocratização do país, ocorreu uma ampla discussão em torno da saúde mental como política pública. 
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implementação, a consideramos, em consonância com outros pesquisadores, um processo 

em curso e que, portanto, ainda carece de acréscimos e pontos que necessitam ser 

trabalhados. (Tenório, 2002).  

Nesse contexto, existe, nas transformações pelas quais passa o campo da saúde 

mental, como argumentam Dunker e Kyrillos Neto (2015), o estatuto de que a loucura, 

antes de ser clínica, é de natureza política, tomando-as, clínica e política, como 

significantes em oposição. Os novos modelos que buscam dar conta da exclusão social 

ligada à loucura baseiam-se em práticas que intencionam a inclusão, reinserção ou 

reentrada da loucura no campo social a qualquer custo. A partir dessa colocação, os autores 

dizem da existência de uma retórica da exclusão. Agora, o discurso em torno da loucura ou 

dos transtornos mentais se volta para a antinomia existente entre exclusão e inclusão:  

  

Em que pese o fato de essa retórica visar à inclusão, o ponto de onde ela 
parte e o consenso que ela presume é o de que o sujeito dos transtornos 
mentais, especialmente aquele que passa pela experiência da internação, 
está em condição e em processo de exclusão. Observe-se que isso 
contrapõe, supostamente, uma condição historicamente construída e bem 
definida (a exclusão) a outra condição ideal e indefinida (a inclusão) 
(Dunker & Kyrillos Neto, 2015, p. 114-115). 

 

O antimodelo à exclusão, o da inclusão, ganha força política e discursiva. De 

acordo com a teoria da retórica, discursivamente, o antimodelo parece cada vez mais 

eficiente à medida que vai se afastando de todos os pontos que poderiam identificá-lo com 

o modelo anterior. A estratégia retórica antimanicomial, ao negar um modelo que, 

consensualmente, foi tido como algo ruim – o manicomial –, se torna agora inversa, 

propondo um imperativo baseado na reinserção dos sujeitos nos meios produtivos (do 

trabalho), na inclusão social e na cidadania (Dunker & Kyrillos Neto, 2015). 

Basaglia (1985), um dos maiores expoentes da Reforma Psiquiátrica no mundo, ao 

falar das instituições da violência, aquelas em que sempre haverá uma relação de violência 

e dominação daqueles que possuem poder em relação aos que não o têm, argumenta que, 

 
Produto desse debate, foi apresentada à Câmara pelo deputado Paulo Delgado, em dezembro de 1989, o 
projeto de lei nº 3.657/89, que resultou, após 12 anos de longos debates, na lei 10.216 (Delgado, 2011). Fruto 
dos movimentos ligados à Reforma Psiquiátrica, a Lei no10.216, de 6 de abril de 2001, também conhecida 
como Lei Paulo Delgado, aponta para a extinção dos manicômios. Tal proposta reformula a assistência dada 
em saúde mental, dispondo sobre proteção e direitos aos portadores de transtornos mentais. É indiscutível o 
avanço que a Lei da Reforma Psiquiátrica traz para a questão da loucura, principalmente no que se refere à 
forma de tratamento que era dado às pessoas (maus tratos e abandono) e ao encaminhamento destas, antes 
restrito ao contexto asilar/manicomial. Com a aprovação da Lei, a internação, em qualquer de suas 
modalidades, passa a ser permitida somente quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes 
(Lei nº 10.216, 2001).  
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mesmo nos novos arranjos, os profissionais (psiquiatra, psicólogo, assistente social etc.) 

continuarão a exercer algumas formas de violência devido à própria posição de poder que 

ocupam. Essas atualizações das formas de violência podem vir encobertas pelo discurso 

científico. Quando o ato terapêutico coincide com esses arranjos, não há, segundo Basaglia 

(1985), outra solução possível “senão refutar o ato terapêutico cujo único objetivo é 

atenuar as relações do excluído com o excludente” (p. 103). Nesse sentido, defende que o 

próprio ato terapêutico seria uma nova forma de violência, pois, ao tentar reabsorver a crise 

– que pode ser uma forma de denúncia à situação vivida – ou mesmo estabilizá-la, volta-se 

a um estado anterior, isto é, há uma regressão perante aquilo que era denunciado. Não 

podemos esquecer, ainda, a relação hierárquica previamente existente entre profissional e 

atendido.                                                                                                                                                                        

Agora, no contexto atual, quem decide o que é inclusivo ou não é o próprio 

trabalhador de saúde mental que, ocupando essa posição de poder, faz valer a premissa 

basagliana de que a cura, quando se fala da loucura, não é feita pela subjetividade, mas sim 

pela inclusão do sujeito no círculo produtivo11. Um problema desse discurso, o do 

imperativo da inclusão, presente na própria proposta basagliana de reforma, é que ele pode 

se afastar da orientação clínica e, por vezes, até se opor a ela. Nos novos serviços de saúde 

mental, os usuários, termo este originário do universo do consumo e do trabalho, tem sua 

patologia definida apenas pela exclusão social. Assim, a sua demanda não é da ordem de 

um sofrimento psíquico individual, mas sim uma demanda de inclusão decorrente da 

posição de classe que ocupa, fazendo com que a Reforma Psiquiátrica caia numa oposição 

entre retórica clínica e estratégia política  (Dunker & Kyrillos Neto, 2015).  

 Essa separação entre clínica e política, na perspectiva de Palombini (2006), precisa 

ser reinventada, “pois não há clínica que não seja ao mesmo tempo política, exercício de 

poderes. A questão é: qual política, qual exercício de poder, opera nossa clínica? (p. 120)” 

A crítica de Palombini à suposta neutralidade existente no exercício profissional parte da 

aposta de que negar a subjetividade do paciente é negar suas formas de pertencimento, 

negando, consequentemente, a própria denúncia que o discurso da loucura traz de uma 

sociedade adoecedora e normatizante. Assim, se nós, profissionais, adentramos nesse 

enunciado da disciplinarização, corremos o risco de perder, junto ao próprio sujeito da 

 
11Destacamos, aqui, que o discurso em torno da inclusão social da loucura pode se apresentar como um 
paradoxo dentro da sociedade capitalista. Afinal, defender que o sujeito psicótico tenha os mesmos direitos 
que qualquer outro cidadão na sociedade não é também dizer que ele tem igualmente o direito de ser 
explorado nas relações de poder vigentes? Não é também argumentar que ele tem que ser incluído para ser 
igualmente excluído? 
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psicose, a dimensão política que um dispositivo como o AT pode trazer ao contexto da 

saúde mental ao oferecer uma escuta clínica.  

 Ressaltamos que essas práticas e discussões em torno da condição social dos 

sujeitos são de extrema importância, assim como os grandes avanços obtidos no 

movimento da Reforma Psiquiátrica, seja na nova forma de tratamento da loucura ou na 

concessão de direitos. A crítica que fazemos aqui se volta para a polarização existente 

nesse campo, a qual, na maioria das vezes, preconiza a dimensão social e deixa de lado a 

dimensão subjetiva, tão singular no que se refere à psicose, já que esta carece de uma 

atenção individualizada. Ou seja, nosso trabalho reconhece as conquistas trazidas pela 

Reforma Psiquiátrica e pela luta antimanicomial, porém, a questão aqui é: e agora, o que 

ainda necessita ser discutido nesse processo?  

É a essa questão que tentaremos responder ao longo de nosso trabalho, quando 

entrarmos na discussão a respeito de uma clínica que oriente o AT. Esse debate também é 

de grande importância no que se refere aos demais dispositivos de saúde mental. 

Pretendemos, aqui, levantar a discussão de como o AT, orientado pela clínica psicanalítica 

das psicoses, pode ser uma possibilidade de romper com a dicotomia entre o que é social e 

o que é subjetivo, entre a política e a clínica. Essa separação existente no discurso em torno 

da Reforma Psiquiátrica pode, por vezes, ser prejudicial quando pensamos no sujeito 

presente na psicose, levando-o a uma cronificação nos serviços de saúde.  

Não é possível haver Reforma Psiquiátrica sem a escuta clínica do sujeito que está 

presente na psicose (Castro, 2012; Quinet, 2006b). Para se distanciar da ideia de levar o 

sujeito a aspirações educativas ou incluí-lo no mundo social por meio de alguns trabalhos, 

no sentido de aproximação do comum, cabe, no tratamento psicanalítico da psicose, “a 

necessidade do agente de escuta do sujeito incomum.” (Castro, 2012, p. 145). Isso porque, 

mesmo fazendo uso de uma língua comum a todos, o sujeito psicótico pode, por vezes, ser 

mais falado por ela do que da língua se servir. Quando há a pretensão de aproximar esse 

sujeito do comum, da norma, do que não é delirante ou estranho, pode-se incorrer em um 

resultado desastroso: que ele, ao invés de falar de si, se cale.  

A presença do Outro, que dita as normas de forma imperativa, pode ser invasiva 

demais para o sujeito psicótico. O problema é que se compactuamos com essa forma de 

atuar, caímos na contramão de um tratamento eficiente (Nogueira, 2009). Assim, que tipo 

de orientação deve perpassar a atuação do acompanhante terapêutico para que ele não atue 

simplesmente como mais uma referência maciça e invasiva na psicose? 
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Cabe a observação de que, no contexto do setting clínico tradicional, todo o peso é 

colocado sobre a fala, o que pode ocupar o lugar de invasão para o sujeito. Já no AT, para 

Reis Neto et al. (2011), “há o peso do que se faz – e isso para além do que se faz quando se 

fala. Nesse sentido, a fala pode emergir porque não é tão diretamente chamada a ocupar o 

centro do palco.” (p. 34). Além disso, pelo fato de a escuta do AT ser in loco, torna-se 

possível acompanhar um delírio ou alguma outra forma de produção no momento e local 

em que ocorrem.  

É nesse sentido que, posteriormente, abordaremos as contribuições da psicanálise 

para uma clínica da psicose. Tal discussão será levantada com o fim de entender como essa 

proposta pode ir ao encontro da prática de um AT, aqui apresentada como possibilidade de 

escuta clínica, por vezes ainda ausente nos serviços públicos de saúde mental.  
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2 A PSICOSE NA PERSPECTIVA PSICANALÍTICA 

 

2.1 A acepção freudiana das psicoses 

 

 Freud, embora mantivesse um interesse teórico pela psicose, considerava que ela 

não era acessível à psicanálise, chegando, inclusive, a contraindicar uma prática de 

tratamento para esta condição (Freud,1905 [1904]/1996). Tanto é o afastamento do autor 

em relação a um tratamento para a psicose que sua mais importante obra a respeito do tema 

se deu a partir da análise de uma memória autobiográfica escrita por um juiz de direito que 

passou por uma internação de longos anos. Em O caso Schreber, Freud (1911/2010) 

analisa um caso clínico de paranoia redigido pelo próprio ex-presidente da corte de 

apelação da Saxônia, Dr. Daniel Paul Schreber, em Memória de um doente dos nervos, de 

1903.  

 Schreber, em suas memórias, relata ter estado “doente dos nervos” duas vezes: 

primeiro, durante sua candidatura ao parlamento, e, depois, por uma sobrecarga de trabalho 

quando era presidente da Corte de Apelação de Chemnitz. Na primeira vez, em 1884, ficou 

internado por seis meses em uma clínica devido a um severo ataque de hipocondria, como 

diagnosticou seu médico Flechsig. Após esse período, passou oito anos sem qualquer tipo 

de adoecimento, alegando sofrer apenas frustações por não conseguir ter filhos. O segundo 

adoecimento se deu em 1893, quando foi nomeado presidente da corte de apelação. Neste 

momento, o do segundo adoecimento, teve dois sonhos marcantes: no primeiro, sua doença 

inicial retornara; no segundo, alternado com o estado de vigília, passou por ele a ideia do 

quanto deveria ser bom se submeter ao coito no corpo de uma mulher – pensamento este 

que rejeitou com indignação. Alguns meses após esses sonhos procurou a clínica em que 

estivera internado anteriormente devido a uma insistente insônia, tendo, a partir daí, uma 

piora em seu quadro (Freud, 1911/2010). 

Neste segundo momento, Schreber passou a apresentar ideias persecutórias 

derivadas de alucinações, em conjunto com uma hiperestesia (sensibilidade à luz e a 

barulho). Mais tarde, segundo Freud (1911/2010), as alucinações auditivas se tornaram 

mais frequentes, “considerava-se morto e apodrecido, doente de peste, supunha que seu 

corpo fosse objeto de horríveis manipulações de todo tipo e, como afirma ainda hoje, sofria 

as coisas mais terríveis que se possam imaginar - e tudo isso em nome de uma causa 

sagrada” (p. 14). As ideias o incomodavam a tal ponto que ele chegou a tentar se afogar no 
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banho e a pedir medicamentos que causassem a morte. Posteriormente, essas ideias 

assumiram um caráter religioso e místico, nas quais ele via fenômenos milagrosos, ouvia 

músicas sacras, dizia estar vivendo em outro mundo e chegava, até mesmo, a se comunicar 

diretamente com Deus.  

Freud relata ainda que Schreber passou a se sentir prejudicado e perseguido por 

diversas pessoas, em especial por seu médico, Flechsig. Foi removido de Leipzig, onde 

estava internado, e passou a se estabelecer em outra instituição, na qual seu adoecimento 

tomou forma definitiva. Após algum tempo, Schreber conseguiu alta da instituição em que 

estava e, no ano seguinte, lançou seu livro Memória de um doente dos nervos, alegando 

que essa produção possuía grande importância para a religião.  

É nessa produção escrita que Schreber constrói seu delírio, conseguindo, por meio 

dele, uma estabilização em sua condição. Ele se considerava capaz de salvar o mundo e 

devolvê-lo sua beatitude, mas, para isso, precisaria antes se transformar em mulher. 

Schreber alegava que, embora preferisse manter sua masculinidade, era necessária a 

transformação para que pudesse cumprir sua missão redentora. Os seus nervos excitados 

teriam, segundo relata em suas memórias, a capacidade de exercer uma atração sobre Deus. 

Acreditava, ainda, que nos anos iniciais de sua doença havia sofrido distúrbios em 

determinadas partes do corpo que levariam qualquer indivíduo à morte, como ter vivido 

por um tempo sem estômago, sem intestino, pulmões etc.. Porém, os raios divinos enviados 

por Deus restauravam o que tinha sido destruído, fazendo dele um homem imortal (Freud, 

1911/2010). 

 Esse delírio, o de redentor da humanidade por meio da ligação com Deus, veio após 

um delírio de perseguição. O primeiro perseguidor havia sido seu médico, Flechsig, e, 

posteriormente, Deus. Para Schreber, Deus e o médico haviam armado uma conspiração 

contra ele, na qual ambos o tomavam como objeto de abuso sexual quando seu corpo se 

transformava no corpo de uma mulher. Apenas depois esse delírio de perseguição foi 

transformado em um delírio de grandeza – comum nesses casos, como argumenta Freud –, 

em que ele serviria de receptáculo de Deus para dar origem a uma nova raça de homens.   

 A questão da grandeza fica clara em Schreber quando ele invoca que Deus só se 

comunica com os seres mais elevados, pois, após o ato de criação, ele se retirou e 

abandonou o mundo às próprias leis. Schreber mantinha uma relação de adoração e revolta 

com Deus, assim como com seu médico, Flechsig, que, por vezes, é apontado como aliado 

de Deus. Se antes os raios de Deus eram enviados para ele com hostilidade e constante 

invasão, posteriormente acontece uma reconciliação com Deus que pode desembocar no 
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término de seus sofrimentos. Para isso, bastava que, como lhe exigia Deus, os raios 

enviados fossem recebidos com uma volúpia da alma. Assim, para Schreber, cultivar a 

volúpia era uma obrigação. 

 Fica visível, segundo Freud (1911/2010), que no delírio construído por Schreber as 

figuras que antes eram idolatradas e que possuíam influência afetiva positiva – Flechsig e 

Deus – foram as mesmas que se transformaram em rivais durante o delírio persecutório:  

 

A importância afetiva é projetada para fora, como poder externo, e o tom 
afetivo é transformado no oposto; aquele agora odiado e temido, por sua 
perseguição, seria alguém amado e venerado anteriormente. A 
perseguição registrada no delírio serviria, antes de tudo, para justificar a 
mudança afetiva no doente. (Freud, 1911/2010, p. 37). 

 

 Outra característica da paranoia é a projeção, na qual, segundo Freud (1911/2010), 

“uma percepção interna é suprimida e, em substituição, seu conteúdo vem à consciência, 

após sofrer certa deformação, como percepção de fora.” (p. 57). Em um delírio 

persecutório, essa transformação se dá no afeto, em que o que é sentido internamente como 

amor é tratado como se fosse um ódio vindo do exterior. Basta lembrar que Schreber, antes 

de se ver perseguido pelo médico e abusador Flechsig, possuía total admiração por sua 

pessoa.  

 O delírio de Schreber pode ainda ser visto como a realização de um desejo. O 

presidente, apesar de se posicionar como feliz no casamento, não se sentia completamente 

realizado por não possuir filhos. Era desejo dele dar continuidade à família Schreber, 

principalmente porque o pai e o irmão já se encontravam mortos e só restava ele para 

cumprir tal missão. Freud argumenta que Flechsig ocupava, nos delírios de Schreber, o 

papel do irmão mais velho, enquanto seu pai, grande homem que foi, era comparado por 

ele a ninguém menos que o próprio Deus. Assim, ao dar origem a uma nova raça de 

homens com Deus, Schreber, além de salvar a humanidade, deixaria o mundo povoado de 

sua linhagem familiar.  

 Freud (1911/2010), ao fazer a análise do delírio das Memórias de Schreber, 

argumenta que o psicótico consegue revelar, embora de maneira distorcida, aquilo que na 

neurose é posto em segredo pela condição do recalque. Nesse momento, ainda não trabalha 

outra forma de defesa para a psicose que não esse mecanismo. Situa, assim, os sintomas 

surgidos como fruto do fracasso do recalque, o qual, consequentemente, desemboca em um 

retorno do recalcado, realidade também presente na neurose.    
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 Freud trata, ainda, em seu trabalho acerca das memórias de Schreber, do papel do 

narcisismo no mecanismo da paranoia. Nessa condição, a libido que é retirada do objeto se 

volta para o Eu e é colocada a serviço de seu engrandecimento, fazendo do próprio Eu o 

único objeto sexual. A tentativa de cura, ou seja, o delírio é uma forma de tentar dirigir a 

libido novamente aos objetos. 

Na tentativa de reaver sua vida social, Schreber dirigiu às autoridades civis os 

relatos de sua produção delirante.  Ele acreditava que assim poderia ser capaz de retomar o 

cargo de presidente da corte de apelação, do qual tinha se afastado devido à manifestação 

de sua doença. O paranoico reconstrói a ordem de seu mundo por meio do delírio. Assim, 

esta forma de trabalho, a produção delirante, não é um sintoma da doença que deve ser 

extirpardo, como se considera na Psiquiatria, mas sim uma tentativa de cura. O delírio vem 

desempenhar o papel de um remendo no lugar em que originalmente se revelou a fenda na 

relação do sujeito com o mundo externo. Essa fenda, realidade presente na psicose, é 

preenchida pelo delírio, que permite reconstruir a ordem de seu mundo. Tanto é que 

Schereber se estabiliza durante a criação do delírio que faz essa ordenação, conseguindo, 

ao construir suas memórias, alta do hospital no qual se encontrava internado (Freud, 1911/ 

2010).  

A respeito do delírio, na condição de manifestação sintomática da psicose, é 

interessante notar que Freud, em sua análise, não elege como ponto de referência a 

interpretabilidade do sintoma, mas sim o mecanismo que leva ao adoecimento psíquico, 

pois, para ele, “só se deve escutar aquilo que se fez sintoma desde o modo como se 

constituiu para seu sujeito. Isto é, escutar seus ditos, e não procurar elevá-los a categorias 

englobantes e integradoras” (Katz, 1991, p. 20-21).   

 Embora seja de grande importância em sua obra, não é com o caso Schreber que 

Freud dá entrada nos estudos sobre a psicose. Os primeiros trabalhos significativos sobre 

alucinação, ainda olhados pela lente da clínica das neuroses, se deram nos Estudos sobre a 

histeria, escritos de 1893 a 1895. Nesse trabalho, o autor chega a falar de psicose histérica, 

postulando, em acordo com Charcot, que alguns ataques histéricos possuem a fase 

alucinatória. Essa fase é tratada como reprodução alucinatória de uma lembrança 

significativa para o surgimento da histeria (Freud, 1893-1895/ 2016). 

Simanke (1994) nos lembra de que, nesse momento, o pensamento de Freud ainda 

não comportava outra perspectiva de defesa além da ideia de recalque, embasada na 

proposta de dissociação da consciência. Assim, a alucinação, tomada, nos casos clínicos 
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freudianos, como resultado da conversão existente no aparelho sensorial, é apenas mais um 

item presente nos sintomas histéricos, e não algo novo que possui alcance teórico próprio.  

No seu Projeto para uma psicologia científica (Freud, 1895[1950]/1996), a 

alucinação aparece como uma estratégia para satisfazer o desejo, o qual, por sua vez, não 

tem a possibilidade de se apresentar de maneira clara à consciência. De qualquer forma, é 

certo, para Freud, nesse momento de sua obra, que a alucinação também está totalmente 

ligada ao mecanismo do recalque. Assim, embora não seja colocada como exclusiva dessa 

condição, a alucinação é apontada no Projeto como uma possibilidade da histeria.  

 Uma das maiores realizações teóricas de Freud antes de 1900 foi a elaboração de 

uma teoria da defesa, que desembocou, posteriormente, no conceito de recalque. Nesse 

momento, embora as ideias de neurose e psicose apareçam em seus escritos, não há 

nenhum esforço de Freud para estabelecer uma distinção precisa entre essas categorias. 

Elas parecem ter, em Freud, apenas a distinção que se encontrava na época, “entre uma 

afecção que resulta de uma alteração neurológica conhecida e aquela cuja determinação é 

tão somente psicológica” (Simanke, 1994, p. 71). Assim, o autor englobava todos estes 

temas – psicose, paranóia, neurose histérica e obsessiva, – dentro das neuroses de defesa.   

 Em As neuropsicoses de defesa, Freud marca a conexão entre neurose e psicose a 

partir do mecanismo de defesa. Apesar de, nesse momento, ainda não fazer uma 

diferenciação substancial entre as duas, situa a defesa, no caso da neurose, como uma 

representação que foi isolada de seu afeto, o qual, por sua vez, permanece livre para 

encontrar outros destinos (como criar sintomas histéricos ou se ligar a representações 

obsessivas). Já a defesa no caso da psicose é marcada como mais poderosa e eficaz, pois a 

representação incompatível é rejeitada pelo Eu juntamente com seu afeto, comportando-se 

como se nunca tivesse existido. Assim, “O eu rompe com a representação incompatível; 

esta, porém, fica inseparavelmente ligada a um fragmento da realidade, de modo que, à 

medida que o eu obtém esse resultado, também ele se desliga, total e parcialmente, da 

realidade” (Freud, 1894/ 1996, p.34). 

 Mantendo a lógica da defesa enquanto recalcamento de um conteúdo incompatível, 

Freud (1896/1996), em Observações adicionais sobre as neuropsicoses de defesa, situa a 

paranoia como uma psicose de defesa. Assim como ocorre na histeria e nas obsessões, o 

sintoma na paranoia também seria determinado pelo recalcamento de lembranças aflitivas; 

porém, aquelas efetuam o recalque pela conversão e pela substituição, consecutivamente, 

enquanto esta possui uma característica psíquica especial: a tendência à projeção. A 

questão, agora, é: por que a defesa dá origem à projeção e não à conversão ou à ideia 
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obsessiva como ocorre nas neuroses histérica e obsessiva? Na paranoia, para Freud, ao 

contrário das duas outras situações em que a ideia recalcada sofre uma alteração, o 

conteúdo incompatível que é repelido faz seu retorno de maneira intacta, mas é percebido 

como algo que vem do exterior. A projeção passa a ser, então, um critério nosográfico para 

paranoia, o que é uma novidade freudiana em relação à Psiquiatria vigente em sua época. 

Mesmo que, em um primeiro momento, essas formas de adoecimento sejam 

colocadas como resultado do mecanismo de defesa do recalque, é naquilo que distingue as 

variações dessa defesa, para Simanke (1994), que Freud irá estabelecer, mais tarde, a 

distinção entre neurose e psicose. Mesmo que as três neuroses de defesa principais, 

histeria, neurose obsessiva e paranoia, tenham sido abordadas como fruto de um mesmo 

princípio – o do recalque –, a paranoia sempre foi colocada como algo em oposição à 

histeria e à obsessão, o que, posteriormente, permitiu que ela fosse incluída como uma 

categoria nosográfica distinta das outras.  

 Ainda tentando tatear essas distinções, Freud (1914/2010), ao falar sobre o 

narcisismo, que nesse momento de sua obra sai do campo puramente psicopatológico para 

ser tomado como algo constitutivo do desenvolvimento de qualquer psiquismo, mostra a 

importância desse conceito para se abordar a psicose. Ele postula que na neurose também 

pode haver um abandono da realidade, como já tinha afirmado existir na psicose, mas não 

a perda do interesse erótico pelos objetos. Já no caso de outras afecções, como a parafrenia, 

a libido é retirada das pessoas e do mundo externo e se dirige ao Eu, culminando em uma 

conduta narcísica. Assim, em casos como a esquizofrenia, Freud reitera a perda de 

interesse pelo mundo externo, reforçando, com esse argumento, como já havia dito 

anteriormente, que esse sujeito não pode ser influenciado pela psicanálise, pois, ao retirar a 

libido do objeto e jogá-la para o Eu, acaba limitando seu próprio acesso à realidade 

exterior.    

 Em seu artigo sobre O inconsciente, Freud (1915b/2010), ao fazer uma descrição 

metapsicológica de como se dá o processo de recalque dentro dos sistemas inconsciente, 

pré-consciente e consciente, aborda como as psiconeuroses narcísicas, no momento o que 

havia de próximo das psicoses, poderiam se situar nessa divisão topológica. O autor 

argumenta que, na neurose, a libido que é subtraída do objeto real se destina ao objeto 

fantasiado. Nesta condição, a transferência é uma possibilidade porque, mesmo com a 

migração do investimento, no final das contas, o objeto nunca deixa de ser investido. Já na 

esquizofrenia, o caminho tomado é um pouco diferente: a libido retirada do objeto, que 

Freud ainda vê sob a lente do mecanismo do recalque, não busca um novo objeto para se 
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satisfazer, mas, de outro modo, recua para o Eu, reestabelecendo, assim, um estado 

primitivo de narcisismo sem objeto. A rejeição do mundo externo pelo esquizofrênico, 

vista por Freud como uma espécie de apatia, faz com que o autor reitere a 

inacassecibilidade desse sujeito para a psicoterapia.  

Nesse texto de 1915, mesmo ainda não tendo postulado uma ideia de defesa própria 

para a esquizofrenia, Freud questiona: “temos de nos perguntar se o processo aqui 

denominado repressão ainda tem algo em comum com a repressão nas neuroses de 

transferência” (Freud, 1915b/2010, p. 148). Embora ainda não consiga estabelecer uma 

diferença mais radical, fator que só ganha relevância em sua segunda tópica, ele postula a 

tentativa de fuga do Eu por meio da retirada de investimento. Dessa forma, já faz a aposta 

de que nas neuroses narcísicas a tentativa de fuga do Eu é muito mais radical e profunda do 

que nas neuroses de transferência.  

 Para Freud (1915b/2010), na esquizofrenia, ao contrário da neurose, que esconde 

muita coisa no insconsciente, o sujeito pode exprimir muito mais de si, ocorrendo, nesse 

processo, algumas mudanças na linguagem. As frases podem adquirir um caráter peculiar, 

às vezes não tão comum ao cotidiano da fala neurótica, de modo que somente o falante 

pode dar explicações e sentido para aquilo que diz. Nessa situação, as palavras, que podem 

ser tratadas como coisas, são:  

 

Condensadas e transfererem umas para as outras seus investimentos por 
inteiro, através do deslocamento. O processo pode ir tão longe que uma 
única palavra, tornada apta para isso mediante mútiplas relações, assume 
a representação de toda uma cadeia de pensamentos (Freud, 1915b/2010, 
p. 143).   

  

 Assim, quando palavra e coisa não coincidem, não se trata dos mesmos tipos de 

formações substitutivas que são feitas pelas neuroses de transferência. Portanto, retomando 

a proposta anterior de um abandono dos objetos por parte da esquizofrenia, percebe-se que 

a diferença entre a representação e a coisa é apagada (Freud, 1915b/2010).  

 Essas ideias podem ser comparadas a uma situação que Freud aborda em 1920, em 

seu texto Além do princípio do prazer, no qual resgata uma brincadeira realizada por seu 

neto, um menino de um ano e meio. O garoto era muito apegado à mãe, mas, mesmo 

assim, nunca reclamava sua ausência quando ela saía de perto. Tinha como hábito a 

brincadeira de jogar pequenos objetos para longe de si, proferindo a expresão fort (ir 

embora, em alemão), de modo que tais objetos fossem parar em locais onde era difícil 

reuni-los novamente depois. Em um segundo momento, após praticar por um tempo essas 
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brincadeiras iniciais de apenas deixar os brinquedos irem embora, Freud observa uma nova 

forma de jogo: o garoto pega o carretel de madeira que já fazia parte de sua brincadeira do 

fort, mas acrescenta algo novo. Ele passa a segurar o cordão que empurrava o carretel e, 

após pronunciar o costumeiro fort, traz o brinquedo para si dizendo da (está aqui). Assim, 

o jogo que contava apenas com um ato, o do desaparecimento, passa a se valer de um 

segundo que lhe dava mais prazer – a reaparição (Freud, 1920/ 2010). 

 Essa brincadeira observada por Freud (1920/2010), repetida incansavelmente pelo 

menino, era o que permitia a ausência da mãe sem o protesto do filho. O jogo era uma 

forma de encenar, com os objetos que estavam ao alcance da criança, o desaparecimento e 

a reaparição, o fort da daquele afastamento da mãe que era tão desagradável para o garoto. 

Freud coloca, então, que a brincadeira, uma forma de harmonização do princípio do prazer, 

tinha como pré-condição lidar com o desaparecimento do objeto para que o objetivo 

principal fosse alcançado: controlar quando a mãe iria reaparecer, transformando, assim, 

uma situação passiva em uma vivência ativa.  

 Quinet (2006a) nos lembra da importância desse jogo na obra de Freud, mostrando 

que, através desse episódio, é possível observar a elaboração psíquica que a criança fazia 

do processo de entrada/saída da mãe, o que é visto como inauguração da simbolização. A 

mãe, quando pode ser simbolizada por uma palavra, deixa de ter com a criança uma relação 

que é imediata, pois entre elas existe a linguagem. Nessa situação, que inaugura o recalque 

origináro, temos o caso de uma neurose. Já numa situação em que a entrada da 

simbolização não tivesse ocorrido e a relação com a mãe continuasse sendo imediata, 

caberia, então, pensar que estaríamos no campo da psicose.  

É em sua segunda tópica, com a proposta da divisão do aparelho psíquico em Eu, 

Supereu e Isso, no qual o Eu perde o posto de senhor em sua própria casa, que Freud vem 

pensar de maneira determinante uma distinção entre os termos neurose e psicose (Freud, 

1917/2010). No momento anterior de sua obra, esta categoria não porta uma análise 

própria que sustente seu desenvolvimento teórico, fazendo com que o conceito se 

apresentasse de maneira um tanto quanto vaga. Dessa forma, antes da reorganização de 

suas classificações motivada pela segunda tópica, as categorias nosográficas se dividiam, 

segundo Simanke, (1994) em: 

  

Neuroses atuais (neurose de angústia, neurastania) e neuroses de defesa 
(histeria, neurose obsessiva, paranóia), num primeiro momento; depois, 
dentro das neuroses de defesa ou psiconeuroses, neuroses de transferência 
(histeria de conversão, histeria de angústia, neurose obsessiva) e neuroses 
narcísicas (paranóia, esquizofrenia, melancolia). Cada uma dessas 



46 
 

divisões se impôs por uma exigência teórica bem delimitada: teoria da 
defesa, no primeiro caso; teoria do narcisismo, no segundo (p. 165).  

 

Com o desenvolvimento de seu trabalho, Freud vai deixando de lado o fundamento 

neurofisiológico para suas teorias, abrindo mão da distinção entre neurose e psicose feita 

pelo pensamento psiquiátrico tradicional. Em sua reconceitualização, como demonstra 

Simanke (1994), passa a se dedicar à construção de uma teoria específica voltada para a 

psicose, colocando-a como uma possibilidade para além do recalque – única forma de 

defesa sobre a qual vinha se debruçando. Se antes a paranoia era tida como um absoluto 

fracasso do recalque, agora passa a ser trabalhada como uma formação sintomática que 

foge da universalidade dessa forma de defesa.  

 Na neurose, segundo Freud (1923/2011), o Eu se defende de uma satisfação 

pulsional pretendida pelo Isso, para que possa, assim, se submeter à realidade. Essa defesa 

se dá por meio do mecanismo do recalque, pois o sujeito precisa contestar o objeto no qual 

a pulsão quer se realizar. Aquilo que foi recalcado volta, então, sob a forma de sintomas 

neuróticos. Se, na neurose, o conflito está entre o Eu e o Isso, na psicose, ele ocorre entre o 

Eu e o mundo externo. Nesta condição, o mundo é edificado em conformidade aos desejos 

do Isso, sendo que o motivo da ruptura com o mundo externo está na frustração do desejo 

imposta pela realidade. Assim, diferentemente da neurose, que restringe somente uma parte 

da realidade, na psicose ocorre uma rejeição mais radical, uma vez que o mundo externo 

deixa sofrer investimentos.  

É em 1924, no artigo Neurose e psicose, que Freud situa a psicose como uma 

proposta de categoria nosográfica própria de sua obra. A modalidade do recalque como 

única forma de defesa passa a sofrer uma desconfiança e surge uma nova questão: qual 

mecanismo pode estar presente na origem da psicose de forma que equivalha ao papel que 

o recalque tem para a neurose? Dessa forma, a modalidade de defesa do recalque é 

abandonada no que se refere à psicose, e o mecanismo passa, então, a ser definido como 

rejeição (Verwerfung) (Freud, 1924a/2011). 

Com base nas ideias que foram desenvolvidas em O eu e o isso, de 1923, Freud 

(1924b/2011), em A perda da realidade na neurose e na psicose, aponta que, 

diferentemente da neurose, na psicose, a perda da realidade está presente desde o início, 

uma vez que ela é predominantemente influenciada pelo Isso. Assim, neste trabalho, Freud 

propõe uma nova marca que irá redefinir sua abordagem do conceito: em ambas há uma 

perda na relação do sujeito com a realidade, mas o mecanismo e os efeitos desse 

afastamento são diferentes. A rejeição, agora marcada como uma especificidade da 
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psicose, será a modalidade própria que esse sujeito encontra para lidar com o conteúdo 

insuportável, de modo a 

 

Compensar a perda da realidade, mas não à custa de uma restrição do Isso 
– como, na neurose, a custa da relação com o real -, e sim por uma via 
mais autônoma, pela criação de uma nova realidade, que não desperte a 
mesma objeção que aquela abandonada (Freud, 1924b/2011, p. 217).  

 

 Assim, podemos perceber, a partir de Freud (1924b/2011), com a proposição da 

ideia de rejeição, que, enquanto na neurose uma parte da realidade é evitada por meio de 

uma fuga, na psicose ela é remodelada. A neurose, nesse sentido, não abandona totalmente 

a realidade, mas apenas não quer saber dela. Já na psicose, a realidade é anulada, fazendo 

com que o sujeito trabalhe em uma busca por sua substituição.  

 Vimos, então, que Freud desenvolve, ao longo de sua obra, uma concepção de 

psicose baseada nos conceitos e acúmulos de conhecimento das elaborações que possuía no 

momento de sua teorização, passando da ideia de recalque, característica que traz da clínica 

das neuroses, até chegar a uma defesa própria para a psicose - a rejeição (Verwerfung). 

Porém, a proposta de fundamentar um mecanismo de defesa para a psicose que seja 

análago ao que o recalque oferece para a neurose acaba não possuindo um fechamento 

definitivo em Freud, sendo, esse tema, retomado posteriormente por alguns autores. A 

seguir, será tratado como Lacan, que se apropria de elementos da teoria freudiana para 

também falar sobre o tema da psicose, trabalha a questão. O autor faz uso das ideias de 

defesa trabalhadas por Freud e, mantendo a dissemetria estrutural existente entre neurose e 

psicose, acrescenta algumas elaborações próprias, construídas a partir de suas experiências.  

 

2.2 Alguns elementos conceituais da releitura de Lacan sobre a psicose 

 

 É num cenário de receptividade em relação às psicoterapias, seja nos consultórios, 

na área jurídica, na psiquiatria ou nas artes, que se dá a formação de Lacan. Há, nesse 

contexto, uma abertura para a psicanálise no que diz respeito à sua recepção e absorção 

pela cultura. Lacan, em suas teorizações, adota os principais operadores clínicos da 

psicanálise freudiana, porém, traz uma revisão mais radical na forma de ser lida e 

praticada. O autor é uma importante referência no que concerne às produções psicanalíticas 

depois de Freud, trazendo inovações para a clínica no que diz respeito ao objetivo, com as 

questões da ética e do final de análise; à técnica, abordando o manejo do tempo e das 
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palavras; e ao próprio alcance da psicanálise. Sobre este último aspecto, ao incluir uma 

nova perspectiva para a psicose, Lacan amplia a psicanálise para que possa oferecer um 

tratamento para essa condição – uma novidade em relação a Freud, que, apesar do 

desenvolvimento de sua teoria, ainda contraindicava esse tipo de tratamento, por acreditar 

que o psicótico não seria capaz de investir libidinalmente na análise (Dunker, 2010).  

 Existe a proposta, por parte de Lacan, de que a psicanálise possa contar com uma 

psicopatologia própria, para além daquelas descritas pela Medicina e pela Psiquiatria. 

Nesse sentido, para Dunker (2010), quando se fala de uma clínica de orientação lacaniana, 

existe também um diagnóstico – um diagnóstico psicanalítico – situado não pela ideia de 

doença orgânica ou desvio, mas sim pela forma que o sujeito se coloca perante o outro e 

pela sua relação com a linguagem. Desse modo, Lacan desenvolveu uma clínica estrutural, 

na qual o diagnóstico passa a ser totalmente congruente com a lógica de intervenção ao 

longo do tratamento e com a própria ética da psicanálise.  

 É interesssante, ainda, notar que nem todos que procuram por análise pretendem ser 

futuros analisantes. Sendo assim, desde Freud (1913/2010), é necessário que, antes de dar 

início a uma análise propriamente dita, sejam feitos alguns encontros, ou seja, que 

aconteçam entrevistas preliminares. Esse tratamento de ensaio não é arbitrário, mas possui, 

na verdade, diversas funções: examinar o estado das queixas trazidas e a posição que o 

sujeito mantém em relação a seu sofrimento; favorecer a fala livre, de modo que a 

transferência possa ser desencadeada; fornecer possibilidades para que o sujeito elabore 

uma questão sobre seu sofrimento, entre outras. Porém, talvez a mais importante função do 

ensaio seja perceber a estrutura do sujeito, de modo a identificar como ele se posiciona 

frente à linguagem para que, daí em diante, seja possível situar uma condução para seu 

tratamento – proposição esta que é muito cara a Lacan quando coloca a psicose em questão 

(Dunker, 2010).  

 Lacan possuía formação em psiquiatria e sempre teve um grande interesse pela 

questão da psicose. Recebeu, em seu consultório, pacientes psicóticos e atuou como 

psiquiatra no hospital Saint-Anne, em Paris. Tanto foi seu interesse pelo tema que sua tese 

de doutorado, defendida em 1932, intitulada Da psicose paranoica e suas relações com a 

personalidade, traz uma conversa sobre a psicose, evidenciando a paranoia como 

fenômeno de estudo. Nesse novo estudo que propõe para a paranoia, ele se aproxima da 

doutrina psicanalítica, rompendo com o estudo das psicoses feito pela psiquiatria 

tradicional.  
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Lacan (1932/1987) retoma, para dar início à sua tese, o tratamento e a definição que 

a psiquiatria vinha destinando à psicose. Essa concepção, pautada numa explicação 

orgânica e, por vezes, até amparada na ideia de déficit, servia a um interesse específico da 

ciência e possuía, portanto, valor parcial. Não é que Lacan tenha deixado de lado os fatores 

orgânicos aí imbricados, mas passou a defender que nessa colocação também há algo que 

faz parte das condutas humanas, pois o sujeito psicótico sempre irá escapar das definições 

dadas pelo discurso científico por não se tratar de qualquer distúrbio, mas sim de um 

específico, o psíquico. Assim, partindo do pressuposto de que o olhar organicista não 

consegue abranger a complexidade do que é um delírio ou mesmo do que é a psicose, 

Lacan passa a abordá-la em relação à problemática da personalidade, escolhendo, para isso, 

a especificidade da psicose paranoica. 

 Em sua teorização a respeito da personalidade, retoma duas tradições psiquiátricas 

que, segundo ele, tiveram problemas nosológicos ao tentar conceituar a paranoia: a alemã e 

a francesa. Na psiquiatria alemã, grosso modo, era trabalhada a noção de aparecimento de 

algo externo que fazia com que o sujeito adoecesse. Faltava, nessa concepção, segundo 

Lacan, uma teoria do sujeito. Por outro lado, a psiquiatria francesa, que trazia consigo a 

preocupação acerca do tema da subjetividade e da personalidade, defendia que o meio 

apenas fazia desenvolver aquilo que já existia de mórbido no sujeito. Essa concepção, 

baseada na ideia de hereditariedade e degenerescência, trazia como aspecto um ponto de 

vista de cunho moral. Dessa maneira, antes de propor uma nova concepção de 

personalidade para descrever os mecanismos da paranoia, Lacan faz uma crítica às 

concepções existentes anteriormente a esse respeito no campo científico, argumentando 

que faltava à psiquiatria uma teoria consistente da personalidade. Ele propõe, então, uma 

nova concepção que passa pela diferenciação entre aquilo que se pode constatar 

objetivamente nas relações de compreensão e aquilo que é experimentado de maneira 

subjetiva. Aqui a psicose passa a ser considerada como um “fenômeno total, reacional às 

vivências experimentadas pelo sujeito, cuja descrição inclui os pontos de vista individual, 

estrutural e social” (Aires, 2016, p. 40-41).  

São vários os fatores que, para Lacan (1932/1987), podem fazer com que o 

distúrbio evolutivo seja atribuído à gênese da psicose. Existiam, na psiquiatria tradicional, 

posições divergentes sobre o tema da psicose e até mesmo a respeito do que seria a 

personalidade. Lacan não nega a base biológica do conceito de personalidade, mas se opõe 

à relação que o pensamento tradicional faz entre uma lesão orgânica e o déficit capacitário 

por acreditar que existe algo que essa aposta deixa de fora, pois existem fenômenos da 
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linguagem que perpassam essa questão. Para sustentar sua defesa, Lacan pretende incluir 

na psiquiatria uma nova ideia de personalidade que passa por três dimensões: 

desenvolvimento biográfico, concepção de si mesmo e certa tensão das relações sociais.  

Lacan opera um avanço teórico ao fazer a distinção entre aquilo que no sujeito é da 

ordem de sua própria gênese e aquilo que é da ordem do conhecimento humano. Se, então, 

o problema da psiquiatria tradicional era situar a paranoia como um fenômeno genético, 

seria mais verdadeiro, na perspectiva lacaniana, perceber que se trata de um problema 

ligado ao conhecimento humano. Nesse sentido, a novidade que Lacan traz em sua tese a 

respeito da paranoia diz de uma ligação direta entre personalidade e síntese psíquica: 

 

Na ausência de qualquer déficit detectável pelas provas de capacidade (de 
memória, de motricidade, de percepção, de orientação e de discurso), e na 
ausência de qualquer lesão orgânica apenas provável, existem distúrbios 
mentais que relacionados, segundo as doutrinas, à "afetividade", ao 
"juízo", à "conduta", são todos eles distúrbios específicos da síntese 
psíquica. (Lacan, 1932/ 1987, p. 1) 

 

 

Embora seja somente no seminário sobre as psicoses que Lacan anuncia que dará 

início aos estudos sobre o tema, Aires (2016) nos lembra de que esse percurso já estava 

sendo trilhado antes. A questão das psicoses já estava em sua obra desde o início, quando, 

na Tese de 32, ainda que falando de um lugar de psiquiatra, Lacan já marca sua entrada no 

campo da psicanálise. Além de estar presente nesse início das teorizações lacanianas, a 

psicose também era tomada como um horizonte último em sua obra. A produção lacaniana 

passou pela aprimoração do modelo metodológico, que foi se afastando cada vez mais da 

psiquiatria de seu tempo e se apoiando em uma leitura freudiana.  

Optamos, aqui, por fazer um recorte da produção lacaniana das psicoses desde a 

Tese de 32 (Lacan, 1932/1987), até De uma questão preliminar a todo tratamento possível 

da psicose (Lacan, 1957-1958/1998), passando pelo Seminário sobre As psicoses (Lacan, 

1955-1956/1988). Nesse período, como lembra Aires (2016), existe uma passagem da 

investigação psiquiátrica, a partir de uma reflexão crítica do pensamento vigente, para uma 

formulação própria a partir do campo da psicanálise, levando em conta os registros 

Imaginário, Simbólico e Real. Um exemplo disso, que será central nesse momento da 

primeira clínica de Lacan a respeito da psicose, é o conceito de Verwerfung, resgatado da 

teoria freudiana e amplamente desenvolvido n’O seminário livro 3 As psicoses.  
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 Lacan (1955-1956/1988) inicia o seminário sobre as psicoses dizendo que, antes de 

falar de seu tratamento, é preciso tomá-la como questão, uma vez que ainda é necessária 

certa compreensão acerca do tema. É a partir da doutrina freudiana que pretende fazer uma 

releitura da psicose, sem deixar de lado, contudo, os problemas que lhe são 

contemporâneos. Ele parte da tentativa de fazer uma explanação sobre as dimensões clínica 

e nosográfica que cerca a temática da psicose para chegar, então, no que aposta ser o 

objetivo principal desse seminário: seu tratamento. Tentando resgatar o que seria a psicose 

no campo psiquiátrico, acaba se afastando da ideia de demência e a situa, assim como fez 

Freud, no campo das loucuras.  

Lacan dirá que já está superada a discussão acerca de a  psicose ser orgânica ou 

não, resgatando a famosa frase que havia afixado em sua sala de plantão: não se torna 

louco quem quer. Argumenta que, para a loucura, é necessária uma predisposição ou 

alguma condição prévia. Isso pode ser observado, por exemplo, no conhecido fato de que a 

análise pode desencadear uma psicose, pois algo dela já estava presente no sujeito.  

Se estamos tentando alcançar o que seria o sujeito da psicose, é preciso entender 

como ele se situa perante a linguagem. A tentativa de Lacan (1955-1956/1988) é, então, 

situar a psicose em relação aos três registros do Simbólico, Real e Imaginário, pois só 

assim se poderá falar de uma cura própria do sujeito. É necessário, para isso, manejar a 

relação analítica de maneira a autenticar o Imaginário, substituindo o reconhecimento que 

está no plano Simbólico por aquele que está no plano Imaginário, pois 

 

O manejo atual da relação de objeto, no quadro de uma relação analítica 
concebida como dual, está fundado no desconhecimento da autonomia da 
ordem simbólica, que acarreta automaticamente uma confusão do plano 
imaginário e do plano real. A relação simbólica não é nem por isso 
eliminada, pois que se continua falando (e mesmo que só se faça isso), 
mas resulta desse desconhecimento que aquilo que demanda fazer-se 
reconhecer no sujeito no próprio plano da troca simbólica autêntica – que 
não é tão fácil de 24514er atingida uma vez que ela é perpetuamente 
interferida – é substituído por um reconhecimento do imaginário, da 
fantasia (Lacan, 1955-1956/1988, p. 23). 

 

Para isso, Lacan faz a releitura de Freud, situando o inconsciente como uma 

linguagem e retomando as duas formas de defesa tratadas pelo autor: o recalque e a 

Verwerfung. O recalque, conceito clássico trabalhado pela psicanálise, está sempre 

operando por meio de sintomas e outros fenômenos que dão prova de sua existência, assim 

como ocorre com seu avesso, que faz o retorno no campo Simbólico. Porém, a outra forma 

de defesa, a Verwerfung, é de outra ordem e possui um modo um tanto quanto diferente de 
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irrupção, pois, nela, o que é recusado no Simbólico faz seu reaparecimento no Real (Lacan, 

1955-1956/1988).   

O delírio ocupa nessa construção um tema central, sendo tomado por Lacan como 

algo relacional que está diretamente ligado às experiências e emoções, pois é a partir dele 

que o sujeito construirá algo que dê ordem a seu mundo. Existe, na estruturação desse 

delírio, um fenômeno elementar, ou seja, uma motivação ou composição que é comum a 

todos os delírios. Ao mesmo tempo, porém, cada delírio é diferente por existir uma força 

própria que o constitui. O delírio tem, para o sujeito paranoico que o produz, um sentido e 

uma significação lógica. Essa forma de ordenação, tão difícil para o discernimento de 

terceiros, nos mostra que a falha na abordagem do paranoico está na tentativa de 

interpretação desse delírio. Essa composição teórica é de suma importância, pois, diante de 

um sujeito delirante, é preciso partir de um mal-entendido fundamental – ideia esta na qual 

Lacan irá se aprofundar ao propor uma forma de tratamento para a psicose. 

A comunicação com o psicótico não se dá simplesmente porque partilhamos uma 

língua comum. No caso de um delírio, nos diz Lacan (1955-1956/1988), é o próprio 

sistema delirante que fornece os elementos para sua compreensão. Se o fenômeno aparece 

no registro da fala, é nela que devemos focar. A fala é sempre direcionada a um outro, que 

passa a ser grafado por Lacan em maiúsculo – o Outro.  Esse Outro da psicose é um Outro 

absoluto, uma vez que ele “é reconhecido, mas que ele não é conhecido. [...] É 

essencialmente essa incógnita na alteridade do Outro que caracteriza a ligação da palavra 

no nível em que ela é falada ao outro” (Lacan, 1955-1956/1988, p. 49).  

É a partir de uma nova posição dentro da comunicação que Lacan tentará situar o 

lugar que cabe a esse Outro absoluto. Assim, a relação com o Outro no delírio passa a ser 

objeto de investigação lacaniana, pois o autor tenta entender como se dá o encontro do 

sujeito psicótico com aquele no qual ele está preso numa relação imaginária. 

Tal investigação é o que permitirá caracterizar de maneira decisiva a neurose e a 

psicose. Para isso, Lacan retoma algumas concepções básicas de Freud a respeito dessas 

classificações em dois textos centrais de sua obra a respeito da psicose: Neurose e psicose 

(Freud, 1924a/2011) e A perda da realidade na neurose e na psicose (Freud, 1924b/2011). 

O psicanalista francês resgata a proposição freudiana de que o sujeito possui relações 

diferentes com a realidade na neurose e na psicose, pois a relação do psicótico será, de 

alguma maneira, delirante. A diferença entre as duas, como aponta Freud, possui uma 

razão estrutural, já que na neurose existe a tentativa de desempenhar uma fuga daquela 

situação conflitante, sacrificando uma parte da realidade psíquica e suprimindo um aspecto 
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do Isso. É aí que Lacan faz sua releitura, situando que a parte esquecida na neurose ainda 

se faz ouvir, uma vez que ela está contida no campo Simbólico, e é dentro dele que o 

sujeito irá elaborar uma significação particular para fazer ressurgir a parte da realidade que 

foi eliminada. 

Já na psicose, como mostra Freud (1924b/2011), esse afastamento se dará de 

maneira mais radical, pois o sujeito coloca à parte a própria realidade em vez de fazer 

apenas uma fuga parcial, ou seja, aqui o buraco ou a ruptura se dá com a própria realidade 

exterior, e não com a instância do Isso. Embora Freud percebesse que na psicose a 

realidade rejeitada deixa em seu lugar um buraco que, posteriormente, se tentará preencher 

com um delírio psicótico, faltou, segundo Lacan (1955-1956/1988), que ele trabalhasse um 

pouco mais a ideia da existência de um campo Simbólico, pois, como o próprio Freud 

argumentava, ao se estudar a psicose, é preciso perceber não só como se dão os sintomas, 

mas também descobrir qual é o mecanismo pelo qual eles se formam.  

É por meio do mecanismo de projeção que Lacan dará o passo a mais que pretende 

em relação à obra freudiana a respeito da psicose. Os conteúdos que se interpreta em uma 

projeção estão no nível do real, pois não se trata, como diz Freud a respeito das neuroses, 

de algo recalcado que está fazendo seu retorno por meio de uma simbolização. Aqui, Lacan 

relê a proposta freudiana a respeito da projeção, de que algo de dentro é projetado para o 

exterior, e propõe a máxima de que "o que foi rejeitado no simbólico reaparece no real" 

(Lacan, 1955-1956/1988, p. 57). 

É somente a partir da categoria de Real que Lacan consegue apreender o fenômeno 

psicótico, pois ele percebe a necessidade de trabalhar algo que está além do campo 

Simbólico. Lacan deixa claro que o sistema de linguagem não abrange tudo que existe e 

que, “quanto mais o significante nada significa, mais indestrutível ele é” (p. 212). E é isso 

que sobra, que escapa à significação, que encontramos no Real. Este, tomado como uma 

característica própria da psicose, diz daquilo que é impossível de simbolizar. Essa 

dimensão do Real marca um lugar para a loucura e pode ser expressa em delírios ou 

alucinações que fogem ao controle do sujeito. Diferente da neurose, em que a simbolização 

é articulada e dá origem ao recalque, na psicose ocorre uma etapa em que a simbolização 

não se faz. Nesta última, para Lacan, em vez do recalque existe uma rejeição como forma 

de defesa, uma vez que algo primordial no sujeito escapa à simbolização. Assim, quando 

propõe que o que é rejeitado no Simbólico faz o retorno pelo Real é porque “na relação do 

sujeito com o símbolo, há a possibilidade de uma Verwerfug primitiva, ou seja, que alguma 

coisa não seja simbolizada, que vai se manifestar no real” (Lacan, 1955-1956/1988, p. 98). 
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Essa defesa, para Guerra (2010), dita a relação do sujeito com a linguagem no 

momento de sua constituição. Esse algo primordial que não ganha simbolização e que é 

rejeitado se manifesta no registro irrepresentável. Dessa maneira, onde o Nome-do-Pai 

deveria estar inscrito, no lugar do furo da significação, se situa a carência que retorna como 

gozo no Real, pois 

 

A operação alteraria a própria maneira como as marcas se inscrevem, 
tornando-as reais e fazendo coincidir o real com o inconsciente. Daí o 
psicótico recorrer a palavras em vez de coisas, como vimos, pois são elas 
que, ainda que esvaziadas de sentido, encontram-se à sua disposição, 
como na construção delirante em que se dá a tentativa de lhes conferir 
uma significação inventada e originalmente ausente (Guerra, 2010, p. 32). 

 

É interessante notar, na proposta lacaniana, que o que falta ao sujeito, a capacidade 

para a simbolização, é o que o estrutura, pois aquilo que se submete a uma foraclusão 

(Verwerfung) e não à simbolização (Bejahung) primitiva gera efeitos no modo pelo qual 

ele se colocará na linguagem. Dessa maneira, para Lacan, só se pode estabelecer um 

diagnóstico de psicose sob a observação de que existe, no sujeito, um distúrbio na ordem 

da linguagem. Se é verdade que a simbolização desempenha um papel primordial na vida 

do sujeito, o que acontece quando o elemento não simbolizado faz sua reaparição no real? 

A isso se pode somar, de acordo com os questionamentos de Lacan, outra questão: como se 

dá o início de uma psicose?   

Para entendermos o papel da ausência de simbolização que leva à psicose, temos 

que voltar a um conceito chave que Lacan resgata de Freud. Embora não tenha sido muito 

desenvolvido por este autor, ele é decisivo na sua teorização: a Verwerfung. Quinet 

(2006a) nos conta que Lacan propõe a tradução do termo Verwerfung, adotado por Freud, 

para foraclusão, tomando-o emprestado do vocabulário jurídico por haver uma 

proximidade com a forma de defesa que diz existir na psicose. Na linguagem jurídica, o 

termo faz referência a um direito ou faculdade perdidos pela não apresentação do recurso 

no prazo adequado, sem que haja a possibilidade de recorrer. Fazendo uma analogia dessa 

lógica com o tema da psicose, Lacan diz que o sujeito psicótico foi incluído fora da lei 

simbólica e terá que construir suas relações a partir disso, pois a possibilidade da 

simbolização prescreveu. Para Lacan (1955-1956/1988), dizer de uma foraclusão é falar da 

rejeição de um significante primordial, o que colocorá em cheque todo o sistema de 

significantes do sujeito. Mas o que é esse significante primordial que entra em um processo 

de exclusão? 
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Lacan se utiliza da ideia de uma estrada para discutir o que seria esse significante. 

Ele nos diz da existência de dois tipos de estradas. A primeira delas é a estrada principal, 

aquela que se liga a várias vias e, por isso mesmo, é facilmente reconhecida por todos. Em 

volta dessa estrada principal se aglomeram pessoas, habitações e também se produzem 

significações. Existem, por outro lado, as vias laterais, aquelas que não são as principais. 

Nessas pequenas vias é mais provável que o sujeito se coloque sozinho e vá passando por 

elas, construindo seu caminho. Na estrada principal, há a potência de se saber qual 

caminho seguir, existindo o norteamento de uma significação compartilhada por aqueles 

que ali passam, ou seja, um significante comum. A essa estrada principal, Lacan nomeia 

significante do Nome-do-Pai, apresentando-a como uma referência compartilhada por 

várias pessoas, um significante que determina o que é do campo das significações. Essa 

estrada principal é o significante primordial incontestável que marca todos aqueles que 

construíram uma vida à sua volta, fazendo com que a castração atue como lei. O psicótico, 

por sua vez, não transita nessa estrada principal, mas sim pelas vias laterias, onde precisa 

inventar, sozinho, uma solução para o problema do norteamento não compartilhado, 

criando um saber original. Assim, a alucinação e o delírio servem como letreiros à beira do 

caminho para que o sujeito psicótico possa se orientar:  

 

Como fazem eles, aqueles que a gente chama os usuários da estrada, 
quando não há estrada principal e que se trata de passar por pequenas 
estradas para ir de um ponto ao outro? Eles seguem os letreiros postos na 
beira da estrada. Isso quer dizer que, ali onde o significante não funciona, 
isso me põe a falar sozinho à beira da estrada principal (Lacan, 1955-
1956/1988, p. 330). 

 

 É a partir do significante que o sujeito se reconhece como sendo ou não algo, pois 

esse significante significa algo para alguém. Aqui reside a importância do Complexo de 

Édipo lacaniano, como sendo algo pelo qual há – ou não – a introdução de um significante 

que afeta e estrutura o ser. Para que a realidade se apreenda da maneira que é na psicose, 

existe a condição de que o Complexo de Édipo não tenha sido vivido. Se o campo que 

tomamos como Édipo na psicanálise não tiver uma estrutura simbólica, todo o sistema de 

significantes do sujeito será colocado em xeque. Sendo assim, não existe neurose sem 

Édipo e só há psicose porque algo no Édipo não se completou, fazendo com que a psicose 

se constitua numa falta do significante. Quando Lacan aborda a temática do Édipo, o 

responsável pela estruturação da cadeia significante, diz que a relação imaginária e 

incestuosa está destinada à ruína e, para que isso aconteça, cabe a intervenção de um 
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terceiro, pois  

 

É preciso aí uma lei, uma cadeia, uma ordem simbólica, a intervenção da 
ordem da palavra, isto é, do pai. Não o pai natural, mas do que se chama 
pai. A ordem que impede a colisão e o rebentar da situação no conjunto 
está fundada na existência desse nome do Pai (Lacan, 1955-1956/1988, p. 
118).   

 

 Lacan ressalta, então, a intervenção de um terceiro no Édipo, a intervenção de um 

pai – um pai Simbólico – que possui a função de ser um significante primordial, chamado 

por ele de significante do Nome-do-Pai. Este intervém na relação direta entre a mãe e a 

criança. Na psicose, esse significante primordial sofre foraclusão, que é resultado de uma 

não travessia do Édipo, fazendo com que essa metáfora paterna fracasse. Nisso é 

interessante notar a questão da estrutura, pois, uma vez estruturado dentro de uma psicose 

ou de uma neurose, tendo sofrido ou não a introdução da metáfora paterna, não é possível a 

passagem de uma estrutura para outra, porque o sujeito já tem seu modo de inscrição na 

linguagem. O Nome-do-Pai é, portanto, aquilo que vem garantir um não – um não do pai12 

– fundamental à inauguração da cadeia significante neurótica. A carência não é do pai real, 

mas do próprio significante, o que, por sua vez, provoca uma ausência na significação 

fálica pela não simbolização do falo. Uma das consequências disso é o vazio na 

referenciação sexual que se vê no surgimento das ideias delirantes relacionadas à 

sexualidade e ao corpo, pois o sujeito não introduzido na lógica fálica acaba por não se 

situar na partilha dos sexos. 

 É na falta do significante primordial, o Nome-do-Pai, que, para Lacan, será 

estruturada a psicose. A não entrada do Nome-do-Pai na relação da criança com o Outro 

materno implica em um não complemento do Édipo, fazendo com que o sujeito seja 

incluído fora da lei simbólica, o que irá colocar em cheque o sistema de significantes. 

Sendo assim, as relações desse sujeito serão construídas na ausência desse mediador 

Simbólico essencial. 

É aí que entra o importante papel que o Outro possui para o psicótico. Se não há 

entrada do sujeito na metáfora paterna, ele não percebe que esse Outro também é faltante e 

o toma por absoluto. O Outro do psicótico, aquele que carece de uma inscrição da lei e que 

não contém o significante da castração, faz com que o sujeito se submeta a ele, tornando-se 

seu objeto de gozo. Ainda, de acordo com Quinet (2006a), 
 

12 Lacan brinca com a homofonia existente na língua francesa entre as palavras non (não) e nom (nome). Por 
meio disso, associa o Nom-du-Pére (Nome-do-Pai) ao Non-du-Pére (Não-do-Pai) para falar do não que o pai 
coloca na relação direta da mãe com a criança, introduzindo aí uma separação.  
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É pela operação da metáfora paterna que a criança é arrancada dessa 
posição de ser objeto de gozo da mãe e que o Nome-do-Pai 
“significantiza” o desejo do Outro. Não havendo esta operação, a questão 
do Desejo da Mãe permanece uma incógnita e volta ao sujeito como gozo 
enigmático do Outro, situando-o como seu objeto (p. 18).  

 

 É por faltar essa forte referência no campo Simbólico que a relação do psicótico 

com o outro se dará pelo campo Imaginário em uma relação dual, na qual outro é tomado 

como espelho e modelo. O sujeito sai da inscrição do campo Simbólico para estabelecer 

suas relações no plano Imaginário, pois “resta-lhe a imagem a que se reduz a função 

paterna. É uma imagem que não se inscreve em nenhuma dialética triangular, mas cuja 

função de modelo, de alienação especular, dá ainda assim ao sujeito um ponto de 

enganchamento” (Lacan, 1955-1956/1988, p. 233).   

 Lacan faz uma interessante analogia entre a condição psicótica e um banquinho de 

três pernas. Nem todos os bancos possuem quatro pernas, alguns têm apenas três e mesmo 

assim conseguem se manter de pé. De qualquer forma, é certo que não ter uma quarta 

perna pode trazer instabilidade, fazendo com que o banquinho possa acabar desmoronando 

se uma dessas pernas falhar. Quando não percebe que não existem pés suficentes, o sujeito 

pode ficar firme até certo momento, mas quando ele se confronta, em uma determinada 

época de sua história, com um defeito que sempre existiu, pode, assim como o banquinho, 

não se sustentar de pé.  

 Mas qual é o mecanismo pelo qual o sujeito consegue se sustentar por tanto tempo 

sem perceber a ausência de apoio desse seu banquinho de três pernas? Lacan nos diz que 

essa situação pode se manter em certos psicóticos por causa das bengalas imaginárias que 

permitem compensar a ausência do significante para lidar com a realidade. Nelas, existe 

uma série de identificações conformistas nas quais o sujeito encontra um modo de ser e o 

que é preciso fazer. São esses apoios Imaginários, então, que permitem a sustenção desse 

frágil banquinho de três pernas.  

 É exatamente no momento em que essas bengalas falham e deixam o sujeito à 

deriva que pode surgir a crise psicótica. Nesse sentido, Lacan argumenta que a pré-psicose 

é um momento na vida do sujeito no qual ele aparenta uma vida neurótica, pois ainda não 

teve que tentar se apoiar no significante primordial que lhe falta. Isso entra novamente na 

noção lacaniana de estrutura, uma vez que a psicose sempre esteve ali, e somente agora foi 

desencadeada por haver uma dissolução imaginária. Pensar, então, a psicose como 

estrutura implica em dizer que ela, enquanto falta da inscrição do Nome-do-Pai, já estava 
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lá antes mesmo da crise se manifestar. Uma amostra disso é o risco de se receber pré-

psicóticos em análise, pois existe a possibilidade de que a psicose que já estava ali se 

declare, uma vez que esse sujeito terá que fazer apoio naquela lei simbólica que lhe falta 

(Lacan, 1955-1956/1988).  

Embora Freud não tenha delimitado a noção de estrutura com a mesma clareza de 

Lacan, segundo Guerra (2010), identificamos em sua obra traços dessa solução subjetiva 

que o sujeito encontra para lidar com a linguagem. Já podemos perceber, voltando a Freud, 

a questão de que a psicose se dá no rompimento com aquele fragmento da realidade que 

havia sido rejeitada, ou seja, de que essa psicose já estava lá. Assim, fica claro que ela se 

difere de uma neurose no momento em que o sujeito procura um caminho para restaurar 

essa realidade, o que se dará pela via do delírio, e não pela da fantasia. 

Com isso, Lacan propõe que o que sustenta o sujeito até que a crise se torne óbvia 

em seu desencadeamento são as bengalas imaginárias, criadas ali onde está a fissura de sua 

relação com o Simbólico. Porém, em algum momento elas podem se dissolver. Uma vez 

cessada a identificação imaginária, a estabilidade que se mantinha até então é de alguma 

forma abalada, fazendo surgir os clássicos sintomas conhecidos na psicose: os delírios e 

alucinações.  

Quando chamado a se apoiar na lei simbólica, o sujeito psicótico, segundo Quinet 

(2006a), pode dar provas de sua estrutura, geralmente pelos distúrbios da linguagem, 

tratando-se, assim, “da alucinação do verbo e não de um distúrbio ligado aos órgãos do 

sentido” (p. 16). Nesse momento, o Nome-do-Pai que foi foracluído no Simbólico pode ser 

suprido pela produção delirante. No caso de Schreber, estudado por Freud, quando ele é 

chamado a uma posição fálica, a de ocupar a cadeira de presidente de um tribunal, inicia 

seus delírios. A invocação feita por Schreber ao Nome-do-Pai que havia sido foracluído 

possibilita que ele faça seu retorno ao real, por meio de uma construção delirante – a de 

que procriaria uma nova raça de homens. 

É nesse contexto que entra uma concepção chave no ensino lacaniano das psicoses: 

a ideia de metáfora. Na metáfora, existe a substituição de um significante por outro e isso 

faz com que algo novo seja produzido, algo que é possível nomear. Na psicose, existe uma 

forma muito específica de metáfora – a metáfora delirante. Essa é uma forma única que o 

psicótico possui de estabelecer ferramentas sem que seja pela via neurótica. A metáfora 

delirante, consequência da foraclusão do significante primordial, vem para fazer uma 

suplência pela via do Imaginário. É a partir da construção da metáfora delirante de que 

daria origem a uma nova raça de homens por meio de seu relacionamento com Deus, 
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momento em que o delírio ocupa o lugar do Nome-do-Pai foracluído, que Schreber se 

estabiliza. A partir de então, ele passa a ter acesso à significação por meio da metáfora 

delirante, e não por meio de uma significação fálica, como ocorre na neurose (Lacan, 1955-

1956/1988).  

Existem, para Guerra (2010), três condições que permitem a construção de uma 

metáfora delirante: “a) a presença da atividade delirante; b) o trabalho de localização 

delirante do gozo do Outro, através de uma operação de redução significante; c) o 

consentimento com a experiência de gozo aí nomeada” (p. 58). Os profissionais que 

acolhem sujeitos psicóticos devem atentar para a importância do discurso desses sujeitos 

para a produção da metáfora delirante. É por meio dela que o psicótico encontrará a 

solução e construirá sentidos para a sua produção subjetiva. O delírio alcançaria, então, o 

status de metáfora para ter o efeito de uma organização.  

 O derírio acaba por ser, nesse momento do ensino de Lacan, uma solução na 

psicose, justamente por ter a função de suplência ao Nome-do-Pai que foi foracluído. 

Porém, não basta que seja um delírio qualquer; é preciso que seja uma metáfora delirante, 

uma vez que 

  

Por não poder restabelecer de maneira alguma o pacto do sujeito com o outro, 
por não poder fazer uma mediação simbólica qualquer entre o que é o novo e ele 
próprio, entra em outro modo de mediação, completamente diferente do 
primeiro, substituindo a mediação simbólica por um formigamento, por uma 
ploriferação imaginária, nos quais se introduz, de maneira deformada, e 
profundamente a-simbólica, o sinal central de uma mediação possível (Lacan, 
1955-1956/1988, p. 104).  

 

O delírio, para Freud (1911/2010), desempenha o papel de um remendo no lugar 

em que, originalmente, se revelou a fenda na relação do sujeito com o mundo externo. Essa 

fenda, realidade do sujeito psicótico, é preenchida pelo delírio, que permite reconstruir a 

ordem em seu mundo. Nesse sentido, para Lacan (1955-1956/1988), o sintoma do sujeito 

psicótico, incomum e delirante, é de fundamental importância para que sua estrutura seja 

descoberta e compreendida. A fala e os códigos utilizados são organizados segundo as 

próprias regras desses sujeitos.  

Sendo assim, para Castro (2012), ao tentar educar, instruir ou socializar o sujeito 

presente na psicose, suas manifestações são barradas. O discurso de querer incluir a 

loucura no que é comum, nos padrões normatizantes e produtivos da sociedade, não abre 

espaço para a escuta das produções delirantes. Como nos diz Quinet (2006a), não se injeta 

o Édipo no sujeito psicótico e muito menos se fabrica um recalque primário, pois ele 
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buscará uma solução que lhe é própria e que não passa pela ordem edipiana. Cabe, então, 

ao analista, subsidiar esse delírio para que haja uma estabilização. O delírio não é, 

portanto, algo que se combate, mas sim algo que se sustenta. É ele que permite a produção 

de sentido ali onde o sujeito se perdeu em sua dissolução imaginária. Assim, a 

recomendação lacaniana para uma escuta da psicose é que se deve partir, antes de mais 

nada, de um mal-entendido fundamental. Não cabe ao psicanalista tentar interpretar o que 

esse sujeito diz, sendo necessária uma escuta desprovida do gozo do sentido. Tal 

proposição é concretizada no que a psicanálise toma como clínica da psicose.  

 No que se refere à questão de uma clínica para a psicose, Lacan (1955-1956/1988) 

passa a abordar como se daria a posição de um analista frente a essa condição. Ele nos diz 

que o analista tem que se contentar em ser secretário do alienado. Nesse trabalho, quem 

produz é o próprio sujeito, caminhando no sentido de uma estabilização ao longo da 

organização dos conteúdos delirantes. Cabe, ao secretário, acompanhá-lo nessas 

produções, tomando o que diz ao pé da letra, sem tentar se valer de interpretações. É a 

partir desse testemunho do sujeito que ele nos oferece uma mostra do que é sua experiência 

e do que se coloca como realidade para ele. Nesse sentido, sua fala será o centro de 

referência enquanto ele narra ao psicanalista aquilo que dá testemunho como vindo do 

Outro.  

 A exemplo do que acontece com Schreber, o sujeito psicótico possui uma relação 

muito única com a linguagem no momento em que manifesta seu delírio. Cabe a nós 

escutar esse delírio enquanto organização única que o sujeito faz perante a linguagem, 

ajudando-o a constituir um sentido para aquilo que somente ele pode testemunhar. Este é o 

legado que Schreber nos deixa em suas memórias, o testemunho de uma construção em 

que nos cabe, enquanto analistas, o “direito de aceitar o testemunho do alienado em sua 

posição em relação à linguagem, e devemos tê-lo em conta na análise de conjunto das 

relações do sujeito com a linguagem” (Lacan, 1955-1956/1988, p. 238).   

 Lacan atribui grande importância ao delírio enquanto solução psicótica para tentar 

fazer a suplência do Nome-do-Pai que se encontra ausente. Para Guerra (2010), isso mostra 

que, nesse momento da obra lacaniana a respeito das psicoses, é dada uma grande 

importância à estrutura da linguagem, ao poder do significante e à primazia do Simbólico, 

embora Lacan já evidenciasse o efeito do Real nas estruturas clínicas.  

 Lacan (1957-1958/1998), em De uma questão preliminar a todo tratamento 

possível da psicose, deixa clara a discordância que possuía em relação ao modo como a 

psicose estava sendo abordada e ao tratamento que vinha recebendo. Argumenta, nesse 
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sentido, que, mesmo tendo se passado meio século das obras de Freud, a situação da 

psicose continuava a mesma, pois os autores pós-freudianos tratavam a temática em termos 

anteriores à sua produção, sob uma lógica biologicista. Assim, em sua proposta de um 

retorno a Freud, resgataretoma alguns trabalhos do autor para repensar a psicose.  

 Lacan retoma a questão da metáfora paterna que havia trabalhado no seminário 

sobre as psicoses para dizer da separação que o pai, enquanto elemento Simbólico, realiza 

na relação entre o Outro absoluto e o sujeito a ele alienado. A partir disso, a ausência desse 

Outro, a mãe, pode ser simbolizada, fazendo com que a linguagem passe a ocupar o lugar 

de mediação onde antes existia uma relação direta.  

A carência deste significante essencial, o Nome-do-Pai, acaba por provocar um furo 

na função da significação fálica. É isso que Lacan traz como questão preliminar a todo 

tratamento possível para a psicose, questão que é colocada pela própria existência do louco 

e que o constitui como tal, não sendo possível pensar numa abordagem desse sujeito sem 

levar em consideração que  

 

É num acidente desse registro e do que nele se realiza, a saber, a foraclusão do 
Nome-do-Pai no lugar do Outro, e no fracasso da metáfora paterna, que 
apontamos a falha que confere a psicose sua condição, com a estrutura que a 
separa da neurose. (Lacan, 1957-1958/1998, p. 582) 
 

Apesar de já ter falado anteriormente, em suas obras, sobre foraclusão e sobre o 

Nome-do-Pai, é em De uma questão preliminar a todo tratamento possível da psicose que 

Lacan junta esses dois conceitos tão caros à sua teoria e usa, pela primeira vez, a expressão 

completa: foraclusão do Nome-do-Pai. Essa expressão diz do buraco existente no campo 

Simbólico devido a não introdução do significante primordial. Assim, é possível entender 

que o desencadeamento da psicose, efeito da evocação de uma posição simbólica que não 

está presente no sujeito, “dá início à cascata de remanejamento do significante de onde 

provém o desastre crescente do imaginário, até que seja alcançado o nível em que 

significante e significado se estabilizam na metáfora delirante” (Lacan, 1957-1958/1998, p. 

584).  
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3 O PERCURSO DE UMA PSICANÁLISE AMPLIADA: QUANDO A CIDADE SE 

TORNA O SETTING ANALÍTICO 

 

3.1 Por que um AT orientado pela psicanálise? 

 

Levando em conta as discussões feitas anteriormente sobre o AT, sua história e 

inserção nas políticas de saúde, como também as explanações a respeito da psicose na 

perspectiva psicanalítica, podemos, a partir de agora, trabalhar algumas construções a 

respeito da implicação social e subjetiva da loucura, especificamente o louco em trânsito 

pela cidade e pelo espaço social. Existe, na perspectiva de Viganò (1999), uma nova forma 

de se pensar a loucura, pois ele desloca o status de doença para o de saúde mental. O 

desafio, para o autor, está relacionado àquilo que viemos discutindo nos capítulos 

anteriores deste trabalho: o cuidado para que essa passagem não se torne uma nova forma 

de cronicidade. Para Viganò (2006b, p. 39), “A cronicidade é uma adesão a um programa 

de vida imposto, decidido fora de qualquer expressão subjetiva.”. Ela cria o problema de 

que a segregação passe a ocupar o espaço que antes era da exclusão. Nesse sentido, a 

abertura dos manicômios não acaba com a segregação, o que só será possível se 

possibilitarmos que a aposta na inclusão social, feita pelas novas formas de cuidado que 

surgem no campo da saúde mental, se encontre com a dimensão clínica. Tal proposta, em 

nossa pesquisa, é instrumentalizada quando defendemos um AT feito pelo balizamento 

teórico da psicanálise. 

Simanke (2006), ao dizer que a psicanálise ainda conserva algumas afinidades com 

o campo da saúde mental, argumenta que, embora a ideia de loucura geralmente venha 

atrelada a uma conotação patológica, no sentido estritamente psicanalítico, tanto o termo 

“loucura” quanto o termo “psicose” não contêm, por si mesmos, algo que os remeta 

obrigatoriamente à ideia de patologia. Para fazer a passagem da loucura para a psicose no 

sentido psicanalítico, Simanke resgata um terceiro termo presente nesse campo: “doença 

mental”. É certo que esses não são termos excludentes, mas existem consequências a nível 

teórico e prático decorrentes da opção por um deles.  

A loucura está presente no discurso comum e não pertence exclusivamente a 

nenhuma área de atuação ou disciplina. Dela participam desde discursos mais 

formalizados, que trazem uma conotação mais restrita, até sentidos metafóricos e 

abrangentes atribuídos pelos leigos. Quando apropriada por formas de conhecimento mais 

organizadas, adquire um sentido próprio conjugado com uma terminologia mais 



63 
 

padronizada. De qualquer forma, trata-se de uma circunscrição mais ampla dada a 

fenômenos humanos e sociais. A loucura, seja qual for a sua forma de apresentação, é 

sempre percebida pela comunidade que a cerca, fazendo surgir práticas para abordá-la que 

vão desde a correção do desvio até o empoderamento político do louco. 

 A loucura foi alvo de uma diversidade muito grande de discursos ao longo da 

história: moral, político, religioso, filosófico, sociológico, psicológico, médico, jurídico e 

também psicanalítico. Seja como for a abordagem, da repressão às medidas mais 

progressistas, essas práticas sempre tendem a ser rapidamente institucionalizadas. Se, na 

medicina, a loucura está sob a rubrica da doença mental e, na psicanálise, sob a da psicose, 

ela não se encaixa necessariamente em nenhuma das duas categorias, pois “se trata de duas 

formas discursivas que emanam de práticas diferentes e que, no sentido inverso, produzem 

clínicas diferentes, que só se tornam compreensíveis se analisadas a partir das exigências 

internas do discurso que as determina” (Simanke, 2006, p. 130). 

No campo da medicina, a concepção de doença foi sofrendo algumas mudanças, 

deixando de ser uma entidade e passando a ser vista como um processo no qual a 

complexidade da realidade que está à volta do sujeito é levada em conta. Porém, de 

qualquer forma, na psiquiatria, a loucura ainda está inseparavelmente atrelada à ideia de 

doença.  

Também os primeiros estudos freudianos a respeito do que mais tarde veio a 

chamar em sua obra de psicose surgiram em torno dos debates neurológicos de sua época. 

Posteriormente, os pressupostos anatomistas foram dando lugar ao conflito psíquico 

enquanto determinante etiológico de certas condições. O dano orgânico, embora não tenha 

sido abandonado, passa a ter caráter secundário na obra de Freud, o qual se afasta da 

perspectiva psiquiátrica que creditava essa causa ao conflito psíquico. Já na teoria 

lacaniana, construída com base em Freud, a psicose passa a ser entendida como uma forma 

de manifestação peculiar do encontro com o Outro. A partir da perspectiva psicanalítica, 

podemos perceber que, se é no encontro com a linguagem que se estrutura uma psicose, 

será também neste campo que será feita sua abordagem e tratamento.  

Os serviços de saúde mental, por contarem com uma perspectiva interdisciplinar, 

podem contemplar os mais diversos tipos de abordagem da loucura: desde aquelas que a 

tratam no âmbito puramente orgânico, sob o nome de doença mental, até as concepções 

mais democráticas, que trabalham os direitos políticos e sociais que vieram como fruto dos 

movimentos sociais e de uma ampla história reformista. Em ambos os casos, embora em 

níveis diferentes, devemos nos atentar aos perigos que Viganò (2006b) nos alerta: de que a 
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instituição ou alguma disciplina de saber crie um projeto de vida, cabendo ao sujeito, 

posteriormente, se adequar a ele. Se, então, fazemos, em nossa pesquisa, a aproximação do 

tema do AT com a psicose, tomada em sua perspectiva psicanalítica, é por acreditarmos 

que o processo democrático dos direitos a políticas de saúde não pode ser feito sem que se 

leve em conta o modo tão peculiar de inserção do psicótico no campo da linguagem e das 

próprias políticas.  

Como viemos discutindo nos capítulos anteriores deste trabalho, é necessário 

colocar-se diante da psicose como alguém que não se valha de uma necessidade de sentido 

a qualquer custo, o que permite que o sujeito crie suas próprias metáforas e amarrações. O 

AT, ao tomar as construções imediatas que são feitas enquanto o acompanhado se desloca 

por seu espaço social, permite que o sujeito caminhe rumo à estabilização e à criação de 

um projeto de vida que lhe faça sentido.  

O analista precisa ser alguém que entenda seu papel na democracia, estabelecendo 

uma comunicação entre ela e o discurso analítico. Este novo tipo de analista, o analista 

cidadão, como nomeia Laurent (1999, p. 8), “há que se passar do analista fechado em sua 

reserva, crítico, a um analista que participa; um analista sensível às formas de segregação; 

um analista capaz de entender qual foi sua função e qual lhe corresponde agora”. Nesse 

sentido, o analista pode ser aquele que faz a articulação entre o sujeito e as normas. Cabe a 

ele, então, não deixar que um discurso universal, ainda que seja o mais progressista 

possível, se efetive sem que se olhe para o desejo de cada sujeito. O analista cidadão deve 

ser, portanto, um analista que se insere no debate democrático sem perder de vista o 

sujeito.   

Para que possamos continuar defendendo nossa aposta, precisamos questionar a 

ideia existente no campo da saúde mental que traz o significante clínica atrelado à 

concepção de doença. É comum, por exemplo, como argumentam Turriani et al. (2018), 

que o tratamento seja finalizado e tomado como um sucesso quando o paciente consegue se 

adequar ao trabalho e ao meio social. Nesse sentido, a ideia de cura é diretamente 

relacionada à adaptação social. O sofrimento não aparece nessas situações como um mal-

estar, mas sim como uma inadequação em relação às expectativas sociais criadas. Essa 

lógica, que parece soberana entre os psiquiatras, pode ter como efeito o empobrecimento 

da escuta por parte dos profissionais. Assim, ausência de preocupação com a narrativa do 

sujeito, marcante no discurso psiquiátrico e no próprio DSM, o encaixa em uma apuração 

diagnóstica para se obter um resultado rápido, o que faz com que a relação médico-

paciente seja reduzida a um aspecto técnico, um contrato. O DSM se propõe a fazer uma 
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narrativa “ateórica”, baseada na objetividade, para classificar o que é patológico e o que 

não é. Nessa concepção normativa, os objetivos do tratamento e a própria concepção de 

cura não partem de amarrações próprias feitas pelos sujeitos em questão, pois um caso 

clínico pode ser comparado a qualquer outro que se encontre na mesma categoria 

diagnóstica. Temos, então, “como produto o caso enquanto emulação de um tipo de 

discurso científico, cuja particularidade está restrita à sequencialização de acontecimentos 

no decurso do tratamento” (Turriani et al., 2018, p. 76).    

Apostamos, nesta pesquisa, que, para fugir dessa lógica, é necessário que a 

condução do tratamento não se dê dentro de uma perspectiva pré-concebida de adaptação, 

mas que vá se moldando pela escuta do que é singular em cada sujeito. Isso não quer dizer 

que o campo social será deixado de lado, mas sim que ele não pode ser visto como um 

mecanismo de controle. Ele deve ser tomado como algo que constitui o sujeito. Dessa 

forma, um caso clínico não pode ser senão um caso social (Turriani et al., 2018).  

Podemos pensar que o laço social se faz presente na clínica por intermédio do 

discurso do sujeito. Para Freud (1895[1905]/1996), a ferramenta principal do tratamento 

psíquico é a palavra. Ao provocar modificações anímicas, elas podem eliminar sintomas 

patológicos, principalmente aqueles que se baseiam em estados psíquicos. Dunker (2011), 

amparado nos trabalhos de Freud, resgata que a figura do clínico, aquele que faz o 

tratamento anímico, descende do cirurgião, do médico de família e até mesmo das práticas 

místicas. Dessa maneira, antes do que conhecemos como dispositivo clínico moderno, 

antes mesmo de ocupar os hospitais, universidades e consultórios, a atuação do clínico se 

dava nas casas e nas ruas. Para o autor, a clínica se refere  

 

Ao paciente e metódico exercício de observação, descrição e comparação dos 
fenômenos. O clínico é, sobretudo, um leitor dos signos que formam o campo da 
semiologia e organizam uma diagnóstica de forma a justificar as escolhas de 
tratamento (a terapêutica) (Dunker, 2011, p. 20-21). 

 

 Na clínica, para Viganò (2006a), não se trata apenas de escutar. Existe diferença 

entre escutar uma neurose e uma psicose, por exemplo – diferença esta nem sempre 

considerada nos serviços como o CAPS. Não basta que nos disponhamos a uma escuta do 

ato da palavra para fazer emergir um sujeito e para que ele nos fale. A escuta é o momento 

em que a singularidade do sujeito é ressaltada, e isso se faz por meio da palavra. Na 

associação livre, o sujeito faz uso das palavras para falar de suas formulações conscientes e 
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inconscientes, possibilitando a construção de um sentido e também de uma questão para 

aquilo que diz e que é, muitas vezes, desconhecido.  

Quando pensamos, em nossa pesquisa, em fazer essa escuta nos serviços públicos 

de saúde, temos que levar em conta que, hoje, há novas formas de apresentação do mal-

estar, que não é mais aquela da imposição que faz com que o sujeito se cale diante de sua 

vida pulsional. Ao contrário, na atualidade, o imperativo é de que se fale tudo. Na nova 

forma de apresentação do mal-estar, a relação entre sujeito e instituição se altera. Nessa 

perspectiva, a política da psicanálise não precisa de um consenso majoritário, pois age no 

caso a caso e procura dar lugar ao excesso. Assim, “não é o sujeito que deve respeitar as 

instituições, mas é a instituição que será respeitada só se tiver vontade de dar ao sujeito 

uma representação, um lugar no vínculo social” (Viganò, 2006a, p. 30).   

 Enquanto o antigo sistema asilar promovia exclusão e desintegração social, a 

reestruturação da saúde mental centrada na comunidade e em sua rede social deve garantir 

a dignidade pessoal e os direitos humanos e civis, permitindo a permanência do sujeito em 

seu meio de origem. Assim, os novos serviços substitutivos passam a responder à demanda 

de inclusão feita por pacientes e familiares. Como a patologia é definida pela exclusão 

social e não pelo sofrimento psíquico individualizado, o usuário do serviço tem sua 

demanda de cura revertida em demanda de inclusão, o que reforça a oposição entre clínica 

e política (Dunker & Kyrillos Neto, 2015). 

 Herdeira das propostas da Psiquiatria Democrática Italiana, a ideia da inclusão 

social existente nos nossos serviços substitutivos se baseia em uma política compensatória 

que tenta suplementar as práticas clínicas. Assim, os trabalhadores do campo da saúde 

mental fazem valer a premissa basagliana de que o ato terapêutico deve ser negado, 

preconizando a inclusão da loucura nos meios produtivos, pois “alienar-se ao significante 

‘trabalhador’ é politicamente preferível a alienar-se ao significante ‘doente mental’” 

(Dunker & Kyrillos Neto, 2015, p. 125). Aqui, trabalho e subjetividade possuem caráter de 

oposição, com a separação entre o que é social e o que é subjetivo.  

Interessa-nos perceber que, se o AT é fruto da Reforma Psiquiátrica, as 

transformações históricas que essa prática vivencia, desde sua saída das instituições de 

cunho asilar até a entrada no serviço da rede pública de saúde, são inseparáveis das 

características do processo reformista. Vimos, nos capítulos anteriores13, que o AT nasce 

como uma prática que se pretende leiga devido à sua própria forma de surgimento no 

 
13 No primeiro capítulo desta dissertação, intitulado Acompanhamento Terapêutico, foi feito um resgate 
histórico acerca dessa prática. 
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interior das Comunidades Terapêuticas. Naquele momento, a loucura começou a ser 

tomada como fruto da exclusão social, e não somente como uma consequência de algum 

desvio biológico; logo, houve uma negação da singularidade da loucura em prol da aposta 

na dimensão social atrelada a ela. No entanto, a história do AT vem mudando com o 

desenvolvimento da própria história reformista: ele passa a ser feito em cargas horárias 

menores e a ter outro propósito além da simples extensão do alcance psiquiátrico. Nessa 

perspectiva, hoje pensamos que o AT não é uma prática exclusivamente leiga e não porta 

mais os mesmos significantes de seu surgimento. Uma das consequências disso, a mudança 

da nomenclatura de auxiliar psiquiátrico e amigo qualificado para acompanhante 

terapêutico, marca também a mudança de posição que esse profissional ocupa, pois o AT 

se afasta da condição de prática de caráter leigo. Dessa forma, é necessária a mudança de 

posição por parte do acompanhante para que aconteça a escuta do sujeito, tão importante 

na psicose, e para que esse profissional possa oferecer, de maneira mais efetiva, a nova 

contingência que surge a partir da mudança de nomenclatura – a contingência terapêutica.   

 Se estamos propondo uma clínica para o AT – aposta que ocupa lugar central nesta 

pesquisa –, precisamos falar de onde surge essa clínica na qual estamos nos lançando. 

Embora a palavra clínica, etimologicamente, venha da ideia de dedicar um cuidado ao 

doente sobre o leito, hoje ela não porta mais esse setting restrito de atuação. Passa a ser 

uma clínica que pode ir e vir nos espaços públicos, que atua de acordo com a realidade 

territorial de cada sujeito atendido (Lancetti, 2009). A psicanálise se insere nesses variados 

espaços sociais, podendo ser aplicada em diversos segmentos, tais como: sujeitos em 

privação de liberdade em uma instituição designada por APAC (Associação de Proteção e 

Assistência aos Condenados) (Rodrigues, Kyrillos Neto & Rosário, 2019), política de 

atenção oferecida ao louco infrator (Barros-Brisset, 2010), articulações entre a composição 

do sujeito e a condição de cidadania (Garcia, 2000), discussões a respeito da Política 

Nacional de Humanização (PNH) do SUS (Pacheco Filho, 2015), toxicomania (Pacheco 

Filho, 2007), assistência social (Scarparo, 2008), adolescentes abrigados em instituições 

públicas (Poli, 2005), entre outros.  

Viganò (2006b) também nos mostra outro aspecto interessante sobre a origem do 

termo clínica. O autor relembra que os ensinamentos presentes na clínica, desde seu início, 

não partem de um saber universal, mas se faz a partir do particular de cada sujeito. Quando 

abordamos essa perspectiva clínica, podemos pensar que existem algumas maneiras de se 

ver o sintoma que irrompe na psicose. É essa forma de percepção que, para o autor, vai 

decidir se o tratamento será um fracasso ou não. Se pensarmos que quando o sujeito 
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psicótico não fala do objeto permanece ligado a ele, teremos que o sintoma é a tentativa de 

se libertar da dependência criada pela foraclusão. Se ouvirmos essa manifestação, 

estaremos fazendo clínica. Essa é a perspectiva de clínica psicanalítica que pretendemos 

tomar como balizamento teórico em nossa proposta de AT.  

É a exclusão da clínica que, em nosso trabalho, percebemos que está sendo 

constantemente repetida pelos trabalhadores de saúde mental e, consequentemente, levando 

à cronificação nos serviços. Se propomos, aqui, um AT que foge dessa lógica, de um fazer 

que se afasta da escuta da subjetividade, temos uma modalidade de dispositivo que 

pretende escapar desse viés da cronicidade dos sujeitos nos serviços e na própria pessoa do 

acompanhante terapêutico. Se o sujeito psicótico está sempre na posição de se colar ao 

Outro materno, o discurso da reabilitação continuará dando a ele, ao ocupar o lugar de 

mestria, esses objetos que nunca o deixam sair de sua dependência. Assim sendo, “uma 

reabilitação só pode ter sucesso na condição de seguir o estilo que é sugerido pela estrutura 

subjetiva do psicótico, por seus sintomas. Poderíamos dizer de sua espontânea reabilitação 

ou, mais precisamente, de sua espontânea habilitação” (Viganò, 2006b, p. 41).   

Diante da ideia de clínica na qual apostamos para orientar nosso trabalho, partimos, 

aqui, da crítica exposta nos capítulos anteriores de que os serviços de saúde mental 

propõem um modelo de tratamento universal, um projeto de vida ao qual o sujeito deve se 

adequar. Quando entramos na discussão de uma clínica psicanalítica que oriente o AT, de 

modo que o acompanhante possa ocupar o lugar do secretário do psicótico – distanciando-

se do gozo do sentido a qualquer custo e de uma inclusão no discurso normativo –, 

ampliamos também esse debate para o modelo que os serviços de saúde mental vêm 

adotando para tratar a loucura. Desse modo, um AT orientado pela clínica psicanalítica das 

psicoses, a qual não deixa de lado a implicação social desse modo de estar no mundo, pode 

ser uma possibilidade de romper com essa dicotomia entre o que é social e o que é 

subjetivo, entre a política e a clínica no contexto dos serviços públicos da Reforma 

Psiquiátrica. 

Enfim, embora a história reformista tenha origem no questionamento da clínica, ela 

não pode recalcar a discussão sobre a escuta individualizada dada ao sujeito considerado 

louco, pois o resultado disso pode ser a não adesão do sujeito frente ao discurso das 

instituições, a cronificação nesses serviços ou até mesmo o sujeito tomar o discurso 

institucional como um projeto de vida. O AT, na nossa perspectiva de trabalho, pode ser 

colocado como uma prática de territorialização, que vai contra o desmonte da Rede de 

Atenção Psicossocial, a qual vem se reaproximando cada vez mais do modelo asilar. A 
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ideia de territorialização, contudo, não exclui a escuta clínica indispensável desse sujeito 

tão incomum e, por vezes, até delirante que está presente na psicose. 

 

3.2 Contribuições da psicanálise para a clínica do AT 

 

Tendo visto as implicações sociais que envolvem o campo da psicanálise, 

levantaremos, a partir de agora, a discussão a respeito do encontro da psicose com o espaço 

público e como isso pode se tornar uma possibilidade de laço social. O AT, por fazer uma 

aposta na contingência enquanto algo que viabiliza o surgimento das cenas mais diversas e 

estranhas que irão compor o setting, é uma forma de encontro com a alteridade que traz 

efeitos tanto para o sujeito quanto para a própria organização social.  

Nosso percurso de pesquisa nos permite afirmar que o mal-estar na saúde mental 

não se resolverá por meio de um retorno à clínica, mas que sem ele nenhuma política em 

saúde mental passará de uma educação generalizada ou militante de sujeitos, indivíduos e 

pessoas, ainda assim recusados em sua experiência e demanda de reconhecimento (Dunker 

& Kyrillos Neto, 2015). Esse mal-estar na saúde mental pode ser percebido, como 

argumenta Fernandes (2013), nos corredores dos serviços, para além dos encontros 

instituídos formalmente, como as assembleias com usuários, reuniões entre profissionais, 

conselhos municipais de saúde etc. Esta denúncia, os “desabafos de corredor” que se 

concretizam nas conversas informais durante a jornada de trabalho, sejam eles entre os 

profissionais ou entre os usuários do serviço, vem dizer que há algo no funcionamento 

desses dispositivos que não vai muito bem. Para a autora, esses desabafos de corredor 

mostram as entrelinhas de um discurso que revela que algo da singularidade dos sujeitos 

atendidos está para além do instituído. Ou seja, existe aí um sintoma que denuncia que o 

sujeito do inconsciente está em cena e que há a necessidade de mudar a forma como o laço 

social se estabeleceu.  

Como dissemos, o mal-estar presente na saúde mental não pode ser resolvido com 

um retorno à clínica, mas sem esse retorno temos um entrave no projeto de inclusão que 

não pensa o sujeito a partir de sua foraclusão, caindo assim, nesse modelo de inclusão 

generalista e educativa que não considera a subjetividade. Precisamos pensar, então, em 

uma possiblidade de clínica para a psicose que consiga adentrar os serviços de saúde e 

valorize o encontro com a alteridade. 

Esse encontro com a alteridade durante um AT se dá in loco, enquanto 

acompanhado e acompanhante caminham pelo espaço que pode vir a ser uma 



70 
 

potencialidade de laço para o sujeito. O encontro da psicose com a alteridade, como 

veremos mais adiante, é visto, neste trabalho, como um dos principais ganhos da Reforma 

Psiquiátrica, pois é o que permite ao sujeito construções a partir do encontro com a 

diferença. É a partir da suposição de que existe um Outro que o sujeio pode formular 

questões em torno da sua própria existência. A estruturação de um delírio, por exemplo, 

“dá existência ao sujeito por meio de uma construção de linguagem que define seu lugar, 

do sujeio – como objeto [de gozo] do Outro (Aires, 2016, p. 147)”. Sendo assim, vamos 

trabalhar mais adiante algumas discussões psicanalíticas a respeito do encontro com a 

alteridade. 

 Drawin e Moreira (2019) falam da dificuldade presente em nossos discursos ao se 

passar da primeira para a terceira pessoa. Só podemos perceber a alteridade por via 

analógica, ou seja, quando passamos da expressão “eu estou triste” para “você está triste”. 

Segundo os autores, “Freud aplicou o procedimento analógico para inferir outro domínio 

psíquico na interioridade do próprio sujeito. Somente assim podemos compreender por 

analogia o que pensam as outras mentes; caso contrário seria impossível interagir na vida 

social” (p. 12).  

 É necessário inferir também, por analogia, a existência de um domínio que está para 

além da consciência, fora do controle do eu – um domínio no qual o Eu não é senhor em 

sua própria casa (Freud 1917/2010). Assim, Drawin e Moreira (2019) resgatam no 

desenvolvimento da obra freudiana o reconhecimento da alteridade subjetiva por meio de 

três momentos conceituais: Inconsciente, Supereu e Isso.  

 Comecemos, então, pela ideia de inconsciente. Quando inicia os estudos sobre o que 

veio a chamar de psiconeuroses de defesa, Freud lança a tese de que elas são fruto de um 

mecanismo de defesa contra angústia que provém dos conflitos psíquicos. As experiências 

não conciliáveis com o Eu são desalojadas da consciência e passam a se inscrever em outro 

lugar psíquico. Dessa maneira, a ideia de psiconeurose não é algo de um domínio 

puramente psicopatológico, mas sim uma lógica de funcionamento do psiquismo. Em 

1915, em O Inconsciente, Freud diz que essa é uma concepção indispensável para 

compreender os fenômenos da clínica que estão além da noção meramente 

consciencialista. A consciência é caracterizada pela intencionalidade, sendo capaz de 

focalizar aspectos do campo cognitivo, perceptivo ou mnêmico. Porém, esses controles 

intencionais não são tão simples assim. Podemos reconhecer, por exemplo, a existência de 

outra cena por meio dos sintomas, sonhos e atos falhos. Ou seja, existe na teoria freudiana 
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uma inteligibilidade dos fenômenos que rejeita explicações de ordem puramente somática 

ou reduzidas a descrições conscientes.  

 As lacunas e distorções dos processos conscientes nos fazem perceber que existe 

algo que é incognoscível. Para Drawin e Moreira (2019), podemos pensar o conceito de 

Inconsciente “como uma espécie de outro atravessando o Eu” (p. 17). Dessa maneira, os 

fenômenos que são ilegíveis à consciência exigem o reconhecimento de uma alteridade. É 

nesse ponto que voltamos à questão da analogia levantada anteriormente: todas as 

manifestações que observo em mim, e que não fazem sentido nesse momento, são julgadas 

como se pertencessem a outras pessoas. Se estamos relacionando o inconsciente com a 

alteridade, podemos dizer que, assim como o inconsciente possui uma atribuição universal, 

a alteridade também se faz presente em todos os sujeitos, possuindo uma importante 

implicação prática.  

Para Drawin e Moreira (2019, p. 19), “se o outro não tem acesso direto a si mesmo, 

ele também, do mesmo modo que ocorre em mim mesmo, só pode se conhecer por meio da 

interpretação dos signos que circulam nas interações simbólicas”. Desse modo, é possível 

dizer que só podemos nos conhecer através da mediação dos outros. O sistema 

inconsciente demarca, então, o princípio da alteridade em nós.   

Só tomamos conhecimento de algo por meio da consciência. Ainda que o fenômeno 

esteja presente na outra cena inconsciente, é na consciência que ele irá se manifestar. Aqui, 

entramos no segundo conceito que pretendemos trabalhar para ressaltar a ideia de 

alteridade: o Eu. Quando começa a se aprofundar em seus estudos sobre a psicose, Freud 

(1914/2010) retira a ideia de narcisismo do campo puramente patológico e o situa como 

algo primário e normal. Desse modo, o Eu não pode ser tomado como uma instância 

segura e dotada de pleno conhecimento, sendo marcado por um não saber e pela ilusão. Se, 

para Freud, o Eu é capaz de julgar e fazer críticas a si mesmo, uma parte do Eu se 

contrapõe a outra, tornando-o cindido em sua constituição. Existe aí outra instância que 

provém parcialmente do próprio Eu: o Supereu. Considerado um duplo moral do Eu, o 

Supereu pode ser muito severo e rigoroso com o Eu. Para Drawin e Moreira (2019), essa 

elaboração mostra a alteridade que está inscrita no interior do Eu, como se existisse um 

outro dentro de nós. Mas, de qualquer forma, esse papel de recriminação que é 

posteriormente assumido pelo Supereu, como nos mostra Freud (1930/2010), é incialmente 

estabelecido pela cultura, por meio da instância parental. Existe, então, nessa noção de 

alteridade, uma articulação entre o que é interno e o que é externo, ou seja, entre o psíquico 

e o cultural. 
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Essa articulação entre o que é psiquico e o que é cultural, na nossa perspectiva, 

pode ser pensada também no AT. Fica claro, ao longo do processo histórico da Reforma 

Psiquiátrica, o movimento que existe na passagem da loucura do isolamento para a 

ocupação do espaço público. Vemos em Goffman (1987) que a organização das 

instituições se dava de modo a obter o controle e a vigilância. Nessas instituições que já 

traçam uma carreira definitiva para o “doente mental”, as instituições totais, predomina a 

semelhança entre todos que estão ali, seja nas roupas, no corte de cabelo, na alimentação 

ou nos objetos que são utilizados pelos internos. Esse tipo de organização não permite o 

contato com a diferença. Se, para Drawin e Moreira (2019), aquilo com que o sujeito não 

consegue lidar e perceber em si mesmo aparece como sendo algo de outra pessoa, temos 

um entrave ao se pensar a possibilidade de clínica – e consequentemente do tipo de 

inclusão que estamos defendendo nesta pesquisa – dentro de uma instituição totalizante.  

Por outro lado, ainda que com suas limitações no interior do cenário político e 

social atual, a Reforma Psiquiátrica tem como grande ganho, como defende Quinet 

(2006b), o encontro com a diferença. A existência de um retorno daquilo que vem do 

Outro é, então, algo definitivo para pensarmos o processo reformista ainda em construção.  

Lembro-me de uma experiência no CAPS, em que eu sempre era abordada por um 

dos usuários que estava constantemente explicando como seria a sua vida quando se 

tornasse prefeito da cidade vizinha. Ele melhoraria a vida de todos aqueles que eram como 

ele: pobres e normais. Um dia chego para o estágio de bicicleta e ele me promete, gritando 

para todos ali presentes, que quando se tornasse prefeito dessa cidade me daria uma 

caminhonete vermelha, pois aqui no CAPS só médico chega de carro, as enfermeiras, 

psicólogas e o porteiro só chegam a pé.  

O encontro do sujeito com outras cenas e com as diversas contingências permite 

que ele faça sua construção delirante ao mesmo tempo em que traz uma crítica – uma 

crítica sem ironias, como faz a psicose – da condição na qual se estrutura o serviço do 

CAPS e também da própria organização social. Nesse sentido, podemos pensar que esse 

encontro se faz importante tanto no nível do sujeito quanto no nível do contexto político 

em que vivemos.  

Dentre as possibilidades de promover esse encontro da ocupação da loucura com a 

alteridade, temos no AT um grande  potencial pela própria forma de organização desse 

dispositivo. Destacamos, aqui, uma ideia central na realização de um AT: a contingência. 

A ocupação do espaço público pode levar ao encontro das cenas mais inesperadas, 

colocando em destaque o embate do sujeito com a diferença que lhe possibilita uma 
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construção subjetiva, assim como colocando em xeque a organização social que não quer 

abrir espaço para a denúncia que a própria loucura traz. O AT conta com a cena do espaço 

móvel para que esse encontro se realize, fazendo da cidade o setting no qual ocorre o 

enodamento entre a política e a subjetividade da loucura. Sendo assim, é a mediação do 

outro que fornece material de trabalho para o AT. 

 Entramos, então, no terceiro conceito freudiano que estamos usando para abordar a 

questão da alteridade. O Isso, instância psíquica trabalhada na segunda tópica, é o que não 

obedece à lógica e ao tempo presentes no pensamento consciente, desconhecendo também 

os princípios morais da sociedade. O Isso vem dizer daquilo que é irredutível à razão, um 

imperativo pulsional que, indiferente à autoconservação, caminha na direção contrária à 

conservação da vida. A ideia de Isso possibilita a discussão em torno da herança 

filogenética existente na constituição da subjetividade e permite refletir a respeito da 

pulsão de morte e suas implicações. Como aqui nos interessa a psicose, não podemos 

deixar de ressaltar a importância de se pensar esse conceito numa estrutura em que a 

rejeição da realidade se dá de forma diferente da neurose: se a neurose nega apenas uma 

parte da realidade, a psicose faz com que essa rejeição seja mais radical, e a realidade 

acaba deixando de sofrer investimentos. É esse pensamento que, mais tarde, permite que 

Freud perceba que a reconstrução delirante da realidade na psicose não pode ser feita pelo 

mecanismo de retorno do recalcado.  (Freud, 1923/2011; 1924a/2011).  

 No mecanismo de retorno do recalcado – realidade neurótica –, o próprio retorno 

pressupõe a manutenção de uma barreira. Outra prova da existência dessas fronteiras é a 

divisão topológica do aparelho psíquico, feita na primeira tópica, entre os sistemas 

consciente, pré-consciente e inconsciente (Freud, 1915b/2010).  Já na psicose, embora não 

haja um desaparecimento total de limites com a introdução do Outro irredutível, a 

realidade é rejeitada e dá lugar a uma realidade delirante (Drawin & Moreira, 2019).  

 Quinet (2006b) diz que, quando falamos de psicose, é preciso situar a foraclusão 

em relação à inclusão. A foraclusão14 – mecanismo que estrutura a psicose – diz do modo 

singular por meio do qual o sujeito se insere na linguagem e, a partir daí, constrói seu 

sistema de significantes. O não complemento do Édipo é o que estrutura o sujeito, e este 

dará provas dessa estruturação por meio do retorno do que foi foracluído. Esse retorno 

pode acontecer na casa, na rua, no trabalho, nos parentes, nos vizinhos, ou seja, ele se faz 

 
14 A discussão a respeito do modo de defesa feita pela psicose – foraclusão – foi abordada no segundo 
capítulo deste trabalho.  
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presente na polis de modo a desarranjar os costumes e a ordem social. Nesse sentido, a 

interferência do inconsciente está a céu aberto.  

 Sabemos que a organização social não tolera aquilo que é diferente e que denuncia 

sua ordem. A saída do louco do asilo para ocupar a cidade não se dá de forma simples para 

nenhum dos lados. A sociedade tem que lidar com a denúncia que é apontada no discurso 

do louco de uma ordem que não está funcionando bem, e o louco se vê diante de um Outro 

hostil e ameaçador. Como, então, pensar um ideal de inclusão que respeite a singularidade 

da loucura e, ao mesmo tempo, implique o sujeito dentro de algumas normas sociais que 

são fundamentais ao pacto social? E, ainda mais, como pensar essa inclusão fora da lógica 

produtiva de mercado na qual o louco seria apenas mais um explorado? Tivemos, em um 

momento da história reformista, que nos preocupar com a indústria da internação da 

loucura, mas, neste momento, as discussões precisam se deter nas consequências e no 

modo de ocupação da loucura espaço público.  

 Para pensarmos o encontro da psicose com o campo social sem que a inclusão seja 

feita nos moldes de um imperativo15, retomamos algumas alternativas apontadas por 

Quinet (2006b): em primeiro lugar, devemos incluir o sintoma no diagnóstico, pois cabe, 

na psicose, sustentá-lo enquanto uma tentativa de cura que trará amarração para o sujeito – 

tentativa de cura esta que não pode ser alcançada pela medicação. Outro ponto é a inclusão 

do sujeito no tratamento. É esse sujeito quem deve responder e ditar o caminho do 

tratamento com sua história, singularidade e possibilidade, pois só assim é possível afastar 

o discurso de mestria que tenta dar ao louco um lugar que não passa por sua escolha. Nesse 

ponto (1958/1998), ao refletir sobre os princípios do poder envolvidos no processo 

analítico, Lacan deixa claro que cabe ao analista dirigir o tratamento, e não a pessoa, afinal, 

a posição do analista não é dissociada de uma política que se expressa na clínica enquanto 

estratégia de manejo transferencial e tática de intervenção. Por último, para Quinet 

(2006b), é incontornável pensar numa inclusão que não seja pela foraclusão. O pacto social 

da psicose é diferente, pois ela recusa a renúncia pulsional que está presente na regra da 

castração neurótica. Por isso,  

 

incluir o psicótico na sociedade não equivale a adaptá-lo e nem a tentar fazê-lo 
um igual, denegando sua diferença. A inclusão de que se trata é a inclusão da 
diferença radical no seio da sociedade de supostos iguais – por exemplo, a 
sociedade de cidadãos. (Quinet, 2006b, p. 49).  

 

 
15  Referimos-nos, aqui, à ideia de imperativo da inclusão trabalhada no primeiro capítulo deste trabalho.   
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 Quando pensamos, neste trabalho, um AT que é balizado pela psicanálise, estamos 

dizendo de um dispositivo que leva em conta a inclusão do sujeito sem perder de vista a 

peculiaridade de sua foraclusão. A ocupação da cidade, dos espaços públicos e da própria 

rede de saúde não pode ser movida pelo furor sanandi (Freud, 1915a/2010), pois, no 

contexto reformista, podemos pensar esse furor como uma tentativa de neurotização da 

psicose para que ela se adeque ao pacto social e também às normas capitalistas de 

produção. Quinet (2006b) diz que, nesse contexto, devemos nos atentar a uma nova forma 

de manifestação dessa condição: o furor includenti.  

 Podemos pensar no AT como uma possibilidade de inclusão efetiva a partir da 

perspectiva do psicótico enquanto um sujeito da foraclusão. A título de exemplo, podemos 

pensar numa cena de AT que experenciei durante minha trajetória. Elias16, um rapaz de 21 

anos que acompanhei, trazia na sua construção delirante o desejo de ter um caixão no 

quarto. Morava com toda sua família e dividia quarto com o pai. A família, e 

principalmente o pai, não permitia que ele realizasse seu maior desejo: pintar o quarto de 

preto e dormir em um caixão, assim como fazia um amigo que tinha conhecido na sua 

adolescência. Em um dos ATs, enquanto caminhávamos pela rua, passamos em frente a um 

cemitério e Elias quis entrar. Quando chegamos lá, encontramos um caixão, bastante 

deteriorado, em um canto do cemitério. Ele disse que gostaria muito de entrar no caixão e 

logo começou a limpá-lo para que pudesse ter a primeira experiência de se deitar em um. 

Porém, no mesmo momento, entrou no cemitério um grupo de pessoas que estavam 

acompanhando um enterro. Elias, que já estava prestes a se deitar no caixão, sentiu um 

incômodo com a entrada das pessoas e perguntou o que devia fazer. Conversei com ele 

sobre a importância do enterro enquanto um ritual mantido pela sociedade. Fizemos o 

acordo, então, de que ele esperaria as pessoas se dispersarem para que pudesse finalmente 

se deitar. Quando as pessoas se foram, Elias se deitou no caixão e, a partir daí, foram feitas 

algumas construções a respeito do significado disso para ele.  

 É interessante que o encontro do sujeito psicótico com um ritual de tamanha 

importância para a sociedade pode ser algo que gere incômodo em ambas as partes. As 

pessoas ficaram olhando por um tempo enquanto limpávamos o caixão. Elias, a partir do 

seu modo peculiar de lidar com as leis, entende que há uma regra social que precisa ser 

respeitada, mas, mesmo assim, consegue realizar aquele ato tão importante para a sua 

construção subjetiva. 

 
16 Nome fictício.  
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 Nesse sentido, precisamos estar atentos para que a inclusão social e a ocupação do 

espaço público não se torne uma forma de normatização (o que aconteceria, por exemplo, 

com a proibição de entrar no caixão), mas sim uma espécie de pacto social. O AT permitiu, 

então, que a inclusão em um espaço público que lhe era tão caro – o cemitério – fosse 

muito mais que a ocupação física do espaço, ou seja, não se tratava de uma recreação. 

Entreter o sujeito e fazê-lo se ocupar de atividades que não fazem sentido para ele, como 

pode ocorrer quando se propõe um projeto de vida aos moldes de um discurso de mestria, 

pode não passar de uma ocupação.  

Infelizmente, pode acontecer de o trabalho de elaboração que o psicótico faz por 

meio do delírio ser recusado por aquele que o ouve, levando a um empobrecimento da 

metáfora delirante. Pode ocorrer ainda que a pessoa que ouve permita uma elaboração 

mínima, de maneira que o psicótico se adeque ao serviço, o qual funciona, então, de 

maneira normal, mantendoseu status de um dispositivo efetivo. Nisso temos um terapeuta 

movido por sua “paixão normalizante até o ponto que a conformidade com ela apareça ao 

sujeito como o preço necessário para negociar uma filiação ao terapeuta do qual espera 

uma significação” (Calligaris, 1989, p. 70). Nesse caso, temos o usuário ocupando um 

lugar de conformidade no serviço e nos seus ideais fálicos. Isso pode ser notado na pobreza 

da metáfora construída ou mesmo no silenciamento dos delírios. 

 Por isso, defendemos, nesta pesquisa, que a inclusão não se faça aos moldes de um 

furor includenti, mas sim por um modelo de clínica em que as amarrações sejam feitas pelo 

próprio sujeito psicótico, de acordo com aquilo que se apresenta como realidade no seu 

universo de significantes. Quando pensamos, então, em um AT que aposta na clínica da 

psicose balizada pela psicanálise, podemos afirmar que inclusão não é recreação e nem 

mesmo posição moral ou salvacionista. Eis a clínica do AT proposta aqui: aquela na qual a 

inclusão se faz a partir da peculiaridade de cada sujeito no laço social.  

 

3.3 A direção de um AT 

 

 Vimos pensando até aqui como foi se constituindo o papel do acompanhante 

terapêutico ao longo da história reformista e como tem se colocado nos dias de hoje. 

Defendemos, nesse contexto, que o acompanhante se atente à especificidade da foraclusão 

que está presente na psicose quando se propõe a fazer um trabalho que liga esse sujeito 

incomum às diversas formas de produção e construção social. Para isso, apostamos que o 

acompanhante precisa sair do lugar do furor includenti para ocupar o papel de alguém que 
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não dirige a pessoa, mas sim o tratamento, tal como proposto na psicanálise de Lacan 

(1958/1998). Sendo assim, pensaremos, a partir daqui, um pouco mais sobre a formação do 

acompanhante quando seu papel se confunde com o de um analista.  

 Metzger (2017) vem nos dizer como o papel do acompanhante terapêutico surge e 

até é confundido com o dos enfermeiros, universitários e voluntários que participaram do 

processo de abertura das antigas instituições manicomiais. Nesse lento processo, seja na 

França (com a Psicoterapia Institucional), na Itália (com a Psiquiatria de Setor) ou na 

Inglaterra (com a Antipsiquiatria), cada movimento com suas particularidades, o AT 

promoveu pequenas saídas acompanhadas pelos trabalhadores das instituições que faziam a 

ligação do sujeito institucionalizado com a comunidade. O que diferencia, então, um 

agente recreacionista de um acompanhante terapêutico, já que ambos levam à ocupação de 

espaços dos quais o sujeito se encontra excluído?  

É óbvio que, naquele momento histórico do processo reformista, esse trabalho com 

um viés mais educativo foi essencial para chegarmos aos resultados que temos hoje no que 

concerne ao fechamento dos manicômios e à criação de políticas para substituir tal modelo 

de tratamento. Vimos, no primiero capítulo desta dissertação, que a Reforma Psiquiátrica 

tenta promover um ideal de inclusão social a qualquer custo e que, em determinado 

momento do processo, essa proposta foi necessária para dar fim à exclusão que reinava no 

modelo asilar. Propomos, então, que o AT, como fruto da história da Reforma Psiquiátrica, 

acaba carregando também este discurso – o que se mostra, por exemplo, na proposta inicial 

de que seja uma prática totalmente leiga com o objetivo de se desvencilhar do que era 

tomado como clínica naquele momento. Mas, hoje, um agente recreacionista basta quanto 

falamos em AT e mesmo em Reforma Psiquiátrica? O que poderia orientar o trabalho do 

acompanhante para que ele se torne mais do que alguém que ajuda o louco na ocupação de 

espaços públicos? Ou seja, o que é preciso para que o acompanhante não se torne um 

operador do discurso do Mestre? 

O tratamento, para Lacan, deve se fazer de acordo com uma ética precisa. Aqui não 

podemos deixar de tocar na grande questão desta pesquisa: que diferença faria apostarmos 

em um AT orientado pela psicanálise? Quais são as consequências de um acompanhante 

ser também um analista? Lacan (1958/1998), em A direção do tratamento, já nos alertava 

que a incapacidade de sustentar de maneira autêntica a práxis da psicanálise pode ter como 

resultado um exercício de poder. Se o psicanalista deve dirigir o tratamento e não o 

paciente, é verdade que seus princípios morais e educativos não devem ser o que 

predomina em uma análise. A direção do tratamento consiste, ao contrário, em fazer 
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prevalecer a situação analítica. No contexto das políticas públicas, podemos dizer que não 

se trata de seguir as recomendações e propostas institucionais para que o sujeito se adeque, 

mas, por outro lado, é óbvio também que não é possível ignorá-las. Devemos, então, ao 

fazer uma clínica enquanto acompanhantes, estarmos atentos à maneira como o discurso 

institucional afeta o sujeito e o que esse sujeito faz com tal discurso. Podemos pensar, a 

partir da ideia de cronificação trabalhada anteriormente, que o sujeito pode se colar aos 

significantes dados pela insituição e, a partir daí, não fazer mais que reproduzir seu 

discurso. Um exemplo disso pode ser percebido quando Metzger (2017) nos traz um caso 

de fracasso do AT em um paciente que já se encontrava cronificado no CAPS. Incomodada 

com a longa permanência desse sujeito na instituição, a equipe convoca acompanhantes 

terapêuticos para que ele possa circular pelos espaços extrainstitucionais. Ao ser chamado 

a participar desse novo modo de trabalho, esse sujeito, que se encontrava estabilizado, 

produz um surto diante da ideia de se distanciar do CAPS.  

É interessante notar que o acompanhante terapêutico, ao ocupar o lugar de borda 

dentro das instituições, já que raramente existe um quadro profissional próprio para 

desenvolver esse tipo de trabalho, pode colocar-se no papel de mais um, ou seja, daquele 

que vem para fazer o furo no discurso institucional. Metzger (2017) nos lembra de que 

trabalhar nessa perspectiva de AT dentro das instituições é o que  

 

permite escutar e intervir como ‘entre’. Não se trata apenas de um lugar externo 
às instituições, mas sim de uma posição que lhe permite alguma exterioridade. É 
desde esse lugar que o at [acompanhante terapêutico] pode fazer furo nos 
discursos institucionias hegemônicos, desde uma ética do sujeito (Metzger, 2017, 
p. 45).  

 

Não se pode, na nossa perspectiva, perder esse discurso da instituição, pois ele é 

necessário enquanto possibilidade de organização do Estado para fazer concretizar 

políticas públicas de qualidade no que concerne ao tratamento da loucura e de seus direitos 

político-socias. Porém, tal discurso não pode ser objeto de massificação e nem uma 

tentativa de calar o mal-estar por meio da adaptação social nos padrões produtivos da 

sociedade. Se já podemos pensar isso de maneira geral, a questão se agrava ainda mais no 

caso da psicose, em que a única possíbilidade de inclusão seria a partir da realidade da 

foraclusão na qual esse sujeito se encontra.  

Se o AT, como vimos, é uma prática plural que conta com diversas abordagens e 

campos de atuação (e longe de nós, nesta pesquisa, dizermos que queremos a mudança 

dessas características), temos que pensar nas consequências trazidas por essa constituição. 



79 
 

O AT não é oficialmente uma política pública de saúde e também não é uma profissão 

regulamentada no país, mas, mesmo assim, conta com inúmeros cursos de formação17. 

Além disso, não é necessária a vinculação a nenhuma insituição ou associação e nem ter 

formação específica para exercê-lo. Isso pode ter suas vantagens e desvantagens: se, por 

um lado, a ausência de regulamentação dificulta a sua situação no contexto das políticas 

públicas, tendo como consequência, por exemplo, a não contratação de acompanhantes 

terapêuticos, “por outro lado permite que o AT seja exercido eticamente, a partir do desejo 

daqueles que escolhem exercer essa prática, independentemente de sua formação anterior” 

(Metzger, 2017, p. 44). Tal situação chega a ser semelhante à própria situação da 

psicanálise no Brasil, pois não transformamos o desejo do analista em uma profissão 

regulamentada. Como pensaríamos, então, o desejo do analista que também é um 

acompanhante terapêutico? Nesta pesquisa, quando entramos no foco do AT que trabalha 

com a especificidade da psicose, podemos pensar que o desejo do analista se encontra com 

o desejo do acompanhante se partimos do princípio de que somente esse desejo é o que 

permite que o acompanhante não faça o psicótico caber dentro do discurso institucional de 

uma inclusão que cronifica e normatiza o sujeito. Defendemos, então, um desejo – e aqui 

podemos chamá-lo de desejo do analista-acompanhante – que seja aquele que permite que 

não se recue frente ao delírio e que possa, ao contrário, ser capaz de sustentá-lo, ainda que 

com os atravessamentos e seduções do discurso adaptativo.  

Para Castro e Ferrari (2013), o analista é aquele que nada deve desejar para seu 

analisando, ou seja, não deve trabalhar sob um ideal de curabilidade, civilizabilidade ou 

normalidade subjetiva. Assim,  

 

O psicanalista deixa o campo livre, porque vazio de respostas às demandas, para 
o desejo do sujeito-psicanalisante deslizar pela cadeia significante (associação de 
ideias) e, desse modo, realizar-se como caminho a ser feito. Por isso Lacan 
assinala, então, para algo além do desejo do Outro, para a vacuidade constitutiva 
do desejo como a verdadeira mola ética que sustenta a regra fundamental da 
psicanálise e que, por decorrência, move o processo psicanalítico (Castro & 
Ferrari, 2013, p. 55). 

 

 O psicanalista, para Castro e Ferrari (2013), não deve ser suporte de identificação 

para seus analisandos (proposta da psicologia do Eu). Uma ética sustentada no desejo não 

 
17 A formação do acompanhante terapêutico vem sofrendo constantes mudanças nas últimas décadas. Até 
1990, bastava que fosse qualquer pessoa que tivesse interesse pela prática. Atualmente, os cursos de 
formação, oferecidos de maneira independente, contam com profissionais que já possuem ou cursam alguma 
formação superior, como psicologia, medicina, enfermagem, terapia ocupacional, entre outros. De qualquer 
maneira, ter um curso superior não exclui a necessidade de uma formação teórica e também uma direção 
ética quando se aborda o AT.  
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passa pelo ideal de cura, felicidade ou bem-estar, ou seja, a análise não pode ser regida 

pelos ideais do Outro. Nesse sentido, podemos dizer que os princípios da direção de um 

tratamento psicanalítico podem estar de acordo com os do tipo de AT que estamos 

defendendo nesta pesquisa.   

A partir dessa perspectiva, podemos pensar que a inserção do AT nas políticas 

públicas se dá de duas maneiras: o AT enquanto profissão e o AT enquanto função. 

Regulamentar o Acompanhamento Terapêutico pode trazer as vantagens de uma profissão 

regularizada, que possui recursos para tal. Por outro lado, existe a desvantagem de se fazer 

com que a ética que move o desejo do acompanhante possa entrar em combate com outras 

éticas, como a da terapia ocupacional, da medicina, da cidadania e até das próprias 

instituições. Ou seja, a regulamentação pode trazer a dificuldade de preservar a liberdade 

do exercício que existe em torno dessa ética em prol de um pacto social que precisa atender 

a certas demandas. Dizer que o AT não é uma profissão regulamentada, na nossa 

perspectiva, não significa defender que esse trabalho se trata de qualquer saída 

acompanhada, ou seja, não estamos apostando numa recreação. Se pensamos um AT 

psicanaliticamente orientado, é necessário que ele tenha um enquadre, trabalhe com a 

transferência (do sujeito e também dos agentes institucionais), possua uma estratégia mais 

ampla e trabalhe com uma ética precisa (Metzger, 2017).  

 É obvio que a formação de um analista não é a mesma de um acompanhante 

terapêutico, mas podemos pensar aí algumas semelhanças. Além da questão do desejo 

tratada anteriormente, defendemos também que a formação de ambos não é totalizante nem 

tamponada por um saber que se encontra pronto, o que, por sua vez, leva este sujeito, o 

acompanhante-analista, a sempre se movimentar. Outro aspecto seria o momento em que 

esse sujeito pode, assim como se autoriza analista, se autorizar também acompanhante – o 

que, por sua vez, extravasa um curso formal ou tempo específico de formação. Além disso, 

podemos colocar que a formação desse acompanhante deve passar pelos pilares da 

formação do analista: formação teórica, supervisão e análise própria. Acrescenta-se, ainda, 

no caso do AT, o dispositivo grupal (que permite a prática do fazer entre vários).  

 Podemos pensar mais a fundo o papel desse analista-acompanhante quando nos 

deparamos clinicamente com a psicose. O delírio, por exemplo, que para Lacan é visto 

como algo que organiza um possível campo de significação para o sujeito, mostrará o 

modo particular que ele tem de se colocar e não pode sofrer um direcionamento de outra 

pessoa. O acompanhante que passa por esse desejo de analista tem que, ao contrário do que 

lhe pede o furor includendi, sustentá-lo, e não fazê-lo caber no discurso normativo. 
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Podemos pensar que a inclusão é algo que de fato pode mudar no decorrer da história do 

sujeito, o que será facilitado se pensarmos a cidade enquanto contingência para que o 

encontro com o campo de significação aconteça. Por outro lado, a foraclusão – realidade 

do sujeito psicótico segundo a psicanálise – não pode ser mudada.  

Sendo assim, nesta pesquisa, apontamos o AT como uma possibilidade clínica 

dentro das políticas públicas de saúde em que a inclusão se faça a partir da foraclusão. O 

AT é colocado aqui não como única possiblidade para que isso aconteça, mas sim como 

um ponto de partida – e um dispositivo estratégico, dado seu lugar de borda – para que esse 

modelo de clínica que se enoda à dimensão política possa ser pensado também de modo 

mais amplo nas demais possibilidades existentes na rede de saúde pública.  

 Lacan já dizia que não é por mera satisfação de nosógrafos que a psicanálise se 

debruça na insistente distinção entre neurose e psicose, mas sim porque é necessário 

“arquitetar para a psicose uma estrutura aceitável” (Lacan, 1955-1956/1988, p. 163). Aqui, 

podemos voltar à importância do diagnóstico estrutural que foi trabalhada no segundo 

capítulo desta dissertação. No interior de um serviço de saúde é necessário perceber a 

diferença fundamental da estrutura ao se propor um tratamento. Essa diferença na psicose, 

para Lacan, é reconhecida na relação entre o sujeito e a ordem significante. Assim, fazer 

uma intervenção que desarticule uma construção imaginária, por exemplo, pode resultar 

em grande fracasso no tratamento daquele sujeito que já se encontrava estabilizado ou 

caminhava para isso. O grande questionamento de Lacan, aspecto em que ele se diferencia 

de Freud, é que, na psicose, o ponto no qual o questionamento clínico deve se deter são as 

falas que não parecem ocultar nada, aquelas que não se fazem pelos lapsos (realidade 

neurótica), mas sim pelos neologismos “que podem vir a construir sentidos plenos, porém 

não compartilháveis” (Aires, 2016, p. 146). 

 Para Aires (2016), se consideramos o lugar do significante do Nome-do-Pai como 

central no tratamento da psicose, estamos apostando em uma posição subjetiva das falas do 

sujeito psicótico, ou seja, temos aí uma clínica. E aqui, quando estamos apostando em uma 

clínica para o AT, estamos dizendo da possibilidade de inclusão que realmente faça sentido 

para o sujeito: ocupar a posição de testemunha da fala psicótica e secretário do alienado 

para que ele possa fazer o laço social a partir de sua foraclusão. Esta expressão, secretário 

do alienado, já vem denunciar a posição dos alienistas:  

 

O analista coloca-se numa posição de escuta que torna possível tomar o relato do 
paciente como testemunho de uma relação específica com a linguagem, dando 
ênfase à sua materialidade significante, de modo a possibilitar que o paciente 
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construa tanto uma via interpretativa que venha modalizar sua relação à 
realidade, quanto uma forma de relação com o Outro, na qual ele se faça agente 
(Aires, 2016, p. 143-144).  

  

Nesse sentido, se, ao acompanhado, cabe fazer suas construções a partir desse 

modo peculiar de relação com a linguagem, cabe, ao analista-acompanhante, o trabalho de 

organização e elaboração dessas construções. Podemos afirmar, a partir dessa proposta, 

que a inclusão na qual estamos apostando que o sujeito psicótico faça nas políticas 

públicas, assim como na sociedade, seja representativa do tipo de implicação que ele faz no 

campo da linguagem.  

Aqui, podemos cair em uma diferenciação que é de enorme relevância para Lacan: 

a de paciente e de sujeito. Se a sobreposição dos termos pode ser comum no universo 

cotidiano, na piscanálise ela ganha grande importância. O sujeito que se qualifica de 

paciente não é um sujeito implicado por sua demanda, mas sim o produto de algo que já 

está determinado para ele, ou seja, que tem uma existência prévia à sua demanda. Já o 

sujeito da perspectiva lacaniana é aquele que se apresenta enquanto produto do discurso 

analítico, que se coloca para além do encunciado e, nesse sentido, será aquele que irá 

sobrar frente a um discurso universalista (Aires, 2016).  

 Só assim se torna possível, na perspectiva lacaniana, construir uma prática clínica 

que realmente faça sentido para o sujeito da psicose. Se isso só pode ser feito se lervarmos 

em conta a forma como esse sujeito se posiciona dentro da linguagem, podemos pensar 

também que isso irá ditar a forma como ele se posiciona nas políticas públicas de saúde. 

Desse modo, pensar um avanço da política da Reforma não seria também pensar no avanço 

da sua clínica? 

 O dircurso reformista vem seguindo, até aqui, com ganhos incontáveis, ainda que 

as novas propostas e diretrizes, dada a atual situação política do país, façam uma frente 

conservadora a isso. De qualquer maneira, o avanço do discurso reformista precisa, na 

aposta de nossa pesquisa, avançar no que se refere também à escuta da subjetividade. O 

sujeito pode ser incluído segundo uma lógica recreacionista/ocupacional e não produzir 

tanto incômodo – não denunciar o mal estar – quando adaptado. É essa política que 

queremos defender? Em um determinado momento do processo reformista essa defesa era, 

de fato, primeira e fundamental. Porém, hoje, precisamos de uma mais além para não 

cairmos numa proposta ideológica que chegue ao outro polo, ao apartar a clínica da 

política.   
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Logo, a política que estamos defendendo aqui, enquanto uma política para a 

Reforma, só pode avançar quando operarmos também uma clínica para esse processo que 

vem se concretizando nas políticas de saúde. Ou seja, estamos trazendo aqui um 

dispositivo estratégico – o AT – que, ao permitir que a circulação e a inclusão pela cidade 

se façam a partir da visão clínica de um sujeito foracluído, possibilita também apostar que, 

na Reforma Psiquiátrica, só se avança politicamente quando se avança clinicamente. É 

preciso perceber que não se trata de um retorno à clínica, mas da compreensão de que sem 

ela não podemos operar grandes avanços na política da Reforma Psiquiátrica. 
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CONCLUSÃO  

 

A Psiquiatria Democrática Italiana pode ser percebida como a maior influência do 

nosso processo reformista, principalmene no que tange à negação do hospital psiquiátrico a 

partir da percepção de que não bastaria uma alteração no seu modo de funcionamento. 

Dessa forma, temos a concretização de um novo modelo – o modelo substitutivo – para 

ocupar o lugar dos tradicionais asilos. Basaglia (1985) previa também a negação do 

conceito individual de doença, situando-a a partir de um quadro ideológico social. Nesse 

modelo de negação de uma terapêutica adapatativa, como era vista a possibilidade clínica 

(psiquiátrica, psicológica e psicanalista) na época, o doente tomaria consciência de seu 

papel de excluído na sociedade e também perceberia quem ocupa o papel de excludente. 

Nos serviços de saúde brasileiros, os novos trabalhadores de saúde mental se valem dos 

ideiais basaglianos e tomam como foco principal a questão da cidadania. Dessa maneira, 

tais serviços trabalham sob um viés essencialmente psicossocial.  

A proposta basagliana, ao negar o aspecto individual da loucura, nega a psiquiatria, 

a psicologia e a própria psicanálise, vendo-as como instrumento do exercício de poder que 

as chamadas instituições da violência exerciam (Basaglia, 1985). Como viemos 

explanando ao longo dos capítulos anteriores, existe, na concretização da reforma feita 

pelos serviços públicos de saúde, uma dissociação entre a clínica e a política – dissociação 

esta que está presente no exercício cotidiano dos atuais trabalhadores da rede de saúde. Se 

a socialização assume um lugar privilegiado nas diretrizes das políticas e também nos 

discursos dos trabalhadores, a manifestação do sujeito pode aparecer como uma denúncia 

do mal-estar presente na ideologia dos serviços. Assim, apostamos que as ações de 

humanização e universalização do SUS precisam levar em conta os movimentos do desejo 

do sujeito, dando uma atenção ainda mais diferenciada ao sujeito da psicose, que apresenta 

um modo muito peculiar de laço social.  

Vimos, na introdução desta dissertação, como a questão estrutural da dicotomia 

clínico-política se apresentou durante o processo de supervisão de um grupo de AT que 

trabalhava em um programa proposto pelo governo e que pretendia a articulação entre as 

universidades brasileiras e os serviços municipais de saúde. O AT, realizado ao mesmo 

tempo dentro e na borda da rede de saúde, carregou, no momento da constituição desse 

grupo de estágio, essa polarização. Recordamos que o AT nasce do processo reformista e, 

consequentemente, acaba carregando consigo alguns aspectos ideológicos de sua 

concretização. Pensamos, a partir disso, uma clínica orientadada pela teoria psicanalítica 
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das psicoses para o AT, para que ele possa, por meio da posição estratégica que ocupa nas 

políticas públicas, fugir da dicotomia e se apresentar como um exemplo de possibilidade de 

rompimento do que em Dunker e Kyrillos Neto (2015) foi nomeado como imperativo da 

inclusão. 

Mantemos, aqui, nosso posicionamento ético sobre a necessidade de se levantar a 

bandeira de uma sociedade sem manicômios, assim como reforçamos a indignação contra 

as novas diretrizes reacionárias que vêm surgindo nas políticas de saúde no atual momento 

político brasileiro. Assim, nosso trabalho se posiciona a favor de uma clínica e de uma 

política contra os retrocessos que ameaçam as inúmeras conquistas. Mas, ao mesmo tempo, 

alertamos que a psicanálise não pode ficar presa no campo da militância, existindo a 

necessidade de uma aposta no sujeito que se encontra com essas novas formas discursivas. 

A partir de uma metapsicologia da psicose podemos pensar sua clínica, que aqui é tomada 

como uma possibilidade de se fazer avançar a política.  

 A psicanálise precisa ser reinventada para conseguir acompanhar as transformações 

do campo social. Retomamos, aqui, a orientação metodológica proposta por Domingues e 

Rosa (2010) de uma psicanálise aplicada ao social e que resgata seus operadores clínicos 

para dizer do contexto. Se, para Rosa (2004) e Domingues e Rosa (2010), a pesquisa 

psicanalítica para além do cenário clínico tradicional tem que levar em conta as 

implicações históricas e sociais do fenômeno estudado, é necessário o encontro de 

dispositivos que permitam a articulação entre sujeito e sociedade. Aqui, quando falamos de 

uma psicanálise aplicada ao AT, além da importância já discutida de se trabalhar uma 

clínica para esse dispositivo e para a própria Reforma, podemos pensar também em um 

ganho e um movimento para a própria psicanálise. Levar seus operadores clínicos e o 

analista a ocuparem a cidade é também uma forma de fazer com que a própria psicanálise 

caminhe pelo social e vá ao encontro da alteridade.  

 Não é muito reafirmar que, embora estejamos partindo de uma crítica ao modelo 

reformista que vem sendo implantado – o que gera certo risco no atual momento de 

regressão política do país –, apostamos nos dispositivos substitutivos como a grande 

possibilidade de emancipação e empoderamento político da loucura. Porém, acreditamos 

que é necessária também uma aposta na subjetividade que na psicose precisa ser percebida 

a partir da foraclusão do significante primordial. Assim, orientamo-nos pela grande 

questão desta dissertação: como pensar um dispositivo no interior da saúde mental que se 

faça pela política, porém sem deixar de lado o sujeito e sua aposta clínica?  
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 Vimos uma possibilidade de resposta no AT. Resgatamos, no primeiro capítulo, seu 

percurso histórico, mostrando como ele foi adentrando as novas modalidades que vinham 

se apresentando no campo da luta antimanicomial até a concretização da Reforma. O 

dispositivo nasce como uma prática leiga dentro das Comunidades Terapêuticas argentinas, 

e é com esse aspecto que chega ao Brasil quando surgem as figuras do Amigo Qualificado 

e do Auxiliar Psiquiátrico. Assim como a proposta reformista, o AT também vai ganhando 

novas abordagens teóricas e implicações práticas e passa a ser, cada vez mais, realizado 

pelos chamados trabalhadores em saúde mental. O AT não é oficialmente uma política 

pública de saúde, mas adentra esse campo por um lugar de borda. Contam-se muitas 

histórias sobre o AT; como qualquer fenômeno que carrega diversos questionamentos, 

existem, em torno dele, algumas controvérias. Uma delas, que ganha importância no nosso 

trabalho, é a quantidade de produções bibliográficas que não abordam o AT a partir de uma 

perspectiva clínica. Não queremos, em nosso trabalho, dizer que um AT tem que ser 

necessariamente clínico (pois podemos cair na antinomia que estamos criticando), mas é 

desse ponto que partimos para responder a nossa questão de pesquisa.  

 O AT também não é um dispositivo voltado puramente para a psicose, mas é nesse 

contexto que nasce e é onde, ainda hoje, aplicação é mais utilizado. Como fizemos um 

recorte do AT voltado para essa forma de colocação tão única perante a linguagem, 

abordamos, no momento posterior – o segundo capítulo desta dissertação –, como se deu a 

construção de uma teoria e de uma clínica da psicose para Freud e como Lacan retomou 

essas propostas para introduzir uma releitura a partir dos registros do Simbólico, Real e 

Imaginário. Lacan (1955-1956/1988) recuperou a ideia de Verwerfung trabalhada por 

Freud – o psicanalista francês passou a chamá-la de foraclusão – para situar que é somente 

a partir dessa condição que se opera uma possibilidade de tratamento e de laço social.  

  Já no terceiro capítulo, discutimos as implicações da loucura no laço social e as 

consequências de seu encontro com a alteridade. Vimos, então, que a negação da condição 

de foraclusão dentro das políticas de saúde, para Viganò (2006b), pode ter como 

consequência a cronificação. Isso cria uma nova forma de segregação, pois existe a adesão 

a um projeto de vida que é imposto fora da escolha subjetiva do sujeito. A segregação e a 

reprodução do discurso adaptativo passam a ocupar o lugar onde antes estava a exclusão. 

Não que dar fim à exclusão não seja muito, mas estamos apostando aqui que, no momento 

atual, ainda não é o suficiente. Assim, estamos dizendo de uma inclusão social que esteja 

para além do processo de socialização e que aposte também no modo como o sujeito se 

coloca perante a linguagem. Pensamos, então, que o AT, ao caminhar diretamente pelo 
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espaço social que o acompanhado ocupa, possui um lugar privilegiado para que a inclusão 

seja feita a partir de um projeto de vida que vá ao encontro de um projeto de subjetividade 

desse sujeito.  

 Se pensarmos que o psicótico tende a se colar em um discurso, devido à sua 

condição de não separação do Outro materno, é preciso atentar para que o discurso 

institucional não tome o lugar de mestria. Na psicanálise, acredita-se que a possibilidade de 

fugir disso se faz pelo caminho da clínica. Dessa maneira, propomos que recalcar a clínica 

nos serviços de saúde pode ter uma consequência fatal. Se todo recalcado faz seu retorno, 

podemos pensar que, nesse contexto, ele se faz em forma de cronificação.   

 Sendo assim, quando pensamos no analista-acompanhante, temos que propor algo 

que se distancie do furor includendi (Quinet, 2006b) para não corrermos o risco de incorrer 

na cronificação do sujeito frente ao discurso institucional. A direção de um tratamento que 

coincida com a direção do acompanhante, aquela que não se faz pelos princípios do poder, 

pode ser também uma direção para fugir desse furor que tenta levar o sujeito às práticas 

educativas e generalizantes. Dessa forma, apostamos que o desejo do analista-

acompanhante é aquele que permite sustentar um delírio ou qualquer construção particular 

do universo significante da psicose, ou seja, trata-se de uma clínica que leva à inclusão 

pela subjetividade de cada um, e não por meio de uma simples recreação.  

  A direção de um tratamento analítico que coincida com a direção de um AT 

permite, então, ao analista, fugir da sedução do discurso institucional normativo (ainda que 

ele não seja colocado de lado) pelo fato de o AT ocupar esse lugar de borda dentro das 

políticas de saúde. Por isso, nesta pesquisa, apostamos no AT como uma possibilidade de 

se pensar a inclusão por meio da realidade da foraclusão apresentada na psicose.  

 Nossa pesquisa não pretende encerrar esta possibilidade de enodamento – clínica e 

política – no AT. Apresentamos o dispositivo do AT como uma saída para se pensar na 

ampliação de uma possibilidade de inclusão que rompa com essa antinomia dentro das 

políticas públicas de saúde. A inexistência de um projeto de vida a priori deve ser 

sustentada pelo acompanhante-analista, o qual não pode fazer calar o mal-estar que traz 

uma crítica ao modo de funcionamento das políticas públicas e da sociedade. Esse mal-

estar, por sua vez, só pode ser percebido no encontro com a alteridade, aparecendo no dia a 

dia dos serviços, na relação entre profissionais e mesmo no proceso transferencial entre 

acompanhado e acompanhante. Concluímos, então, nesta pesquisa, que sustentar o delírio 

ou outra produção psicótica, movido pelo desejo do analista-acompanhante – pelo desejo 

que leva à sustenção de qualquer produção psicótica –, pode ser uma possibilidade de 
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rompimento da dicotomia entre clínica e política e, consequentemente, de rompimento do 

processo de cronificação nos serviços de saúde mental do SUS. 

 Se a psicanálise traz uma possibilidade de escuta daquilo que fracassa, do sujeito 

que está foracluído no discurso universalizante, a clínica da psicose instrumentalizada em 

um AT pode ser, então, uma maneira de dar um lugar para esse mal-estar que se apresenta. 

Isso porque, se pensamos em um sujeito embebido na linguagem, escutar um sintoma 

individual é também escutar um sintoma social. Eis aqui a proposta que temos para um AT 

e, consequentemente, para os serviços de saúde: uma política que possa avançar por 

intermédio da clínica.   
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