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RESUMO 

 

 

Paiva, T. B. de. (2001). Implantação e implementação do CAPS de Campanha: um estudo 

crítico na perspectiva psicanalítica. Dissertação de Mestrado, Programa de Pós-Graduação 

em Psicologia, Universidade Federal de São João del-Rei, São João del-Rei. 

 

No presente estudo coloca-se em relevo o que pode a psicanálise ofertar a um dispositivo de 

média complexidade de saúde mental, o Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), implantado 

e implementado no município de Campanha, Minas Gerais, no início de 2013. Observa-se 

que, para chegar a tal questionamento, foi necessário partir dos pressupostos Basaglianos. 

Levantados os aspectos fundamentais da Psiquiatria Democrática Italiana, passou-se à 

descrição do surgimento do CAPS no Brasil para, enfim, ser abordada a especificidade do 

equipamento da pequena cidade do Sul de Minas. A compreensão desses aspectos deu 

embasamento para a sustentação de uma narrativa cujo enfoque pontuou os pontos singulares 

que levaram este pesquisador a participar da implantação do serviço de saúde mental no 

município. Entre os pontos, destaca-se a participação do autor em serviços anteriores ao 

CAPS, onde se pôde apostar em uma escuta orientada pela psicanálise. Observa-se que a 

narrativa da inclusão/exclusão, característica da Psiquiatria Democrática Italiana, suscitou 

questões fundamentais para a retirada dos loucos do manicômio, levando ao reconhecimento 

da importância desse trabalho. Contudo, o desenrolar do quotidiano do CAPS deixou evidente 

que o serviço carecia de coordenadas clínicas que tratassem a loucura a partir de uma leitura 

singular, cujo enfoque abordasse o mecanismo da foraclusão e o conceito de sujeito. Assim, 

utilizou-se a psicanálise como eixo condutor para que uma leitura da psicose abrisse espaço 

para a presença do discurso da psicanálise e sua especificidade no que toca ao campo 

institucional. A partir dos conceitos viabilizados pela psicanálise freudo-lacaniana, entre eles 

sujeito e psicose, foi aventada a possibilidade de se pensar a forma como o discurso da 

psicanálise poderia operar, a fim de que se propiciasse uma intervenção na loucura e cujo 

enfoque incluísse o sujeito no tratamento, o mecanismo da foraclusão, a estrutura no 

diagnóstico e os aspectos singulares cujos fragmentos de caso - Sérgio e Fernanda - se 

tornaram emblemáticos quanto a uma outra perspectiva de intervenção. 

 

Palavras-chave: Psicose. CAPS. Reforma Psiquiátrica. Saúde mental e Psicanálise. 
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ABSTRACT 

 

 

Paiva, T. B. de. (2001). Implantation and implementation of CAPS in Campanha: a critical 

study based on the psychoanalytic perspective. Dissertação de Mestrado, Programa de Pós-

Graduação em Psicologia, Universidade Federal de São João del-Rei, São João del-Rei. 

 

This study emphasizes what psychoanalysis can offer to a medium complexity mental health 

institution, the Psychosocial Care Center (CAPS), implemented in Campanha, Minas Gerais, 

in the beginning of 2013. It is known that in order to get at such questioning, it was necessary 

to rely on the Basaglia assumptions. After the fundamental aspects of the Italian Democratic 

Psychiatry were obtained, it started the description of the emergence of CAPS in Brazil, so 

that the equipment specificity of the small city in the South of Minas Gerais could be 

approached. The understanding of these aspects provided a background for the narrative 

whose focus showed the unique characteristics that led this researcher to participate in the 

implementation of the mental health service in the city. Among these characteristics, the 

author’s participation in previous services to the CAPS stands out, where one could believe 

that it’s possible a guided listening by psychoanalysis. It is possible to observe that the 

narrative of inclusion/exclusion, which is a characteristic of the Italian Democratic Psychiatry, 

raised fundamental questions for the withdrawal of people from the mental hospital, leading 

to the recognition of the importance of this work. However, the routine of the CAPS clearly 

showed a lack of clinical commands in the service that dealt with insanity from a unique 

understanding, whose focus approached the mechanism of foreclosure and the concept of 

subject. Thus, psychoanalysis was used as a guide so that a psychosis reading could allow the 

psychoanalysis knowledge and its specificity in what concerns the institutional field. From the 

concepts provided by Freud-Lacan psychoanalysis, including subject and psychosis, the 

possibility of thinking about how the psychoanalysis could operate was suggested, in order to 

promote an intervention in insanity and whose approach included the person in the treatment, 

the mechanism of foreclosure, the structure in the diagnosis and the unique aspects whose 

case fragments – Sérgio and Fernanda – have become emblematic of another perspective of 

intervention.  

 

Key words: Psychosis. CAPS. Psychiatric Reform. Mental health and Psychoanalysis. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

O presente trabalho nasce a partir da prática clínica deste pesquisador, na condição de 

psicólogo e psicanalista, no município de Campanha, Minas Gerais. A atuação se deu na área 

de saúde pública, em especial na saúde mental, por meio do Núcleo de Apoio à Saúde da 

Família (NASF) e, posteriormente, por meio do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS). É 

importante destacar que o percurso teve início em meados de 2011 e se encerrou no final de 

2014. 

Trata-se de uma pesquisa em psicanálise, cujo objeto é a implantação e a 

implementação do CAPS na cidade de Campanha, em Minas Gerais. Contudo, deve-se levar 

em conta que o autor participara de forma contundente da implantação e dos atendimentos 

realizados no dispositivo, o que justifica a inclusão do fenômeno da transferência neste 

trabalho, dado o entrelaçamento entre pesquisador e seu objeto de pesquisa. Indaga-se o que 

pode a psicanálise ofertar a um dispositivo de saúde mental no que diz respeito à maneira 

como se propõe a acolher e tratar a loucura. 

No que concerne a uma metodologia de pesquisa em psicanálise, Elia (1994) ressalta 

que “ela deve incluir a transferência entre as condições estruturantes (e estruturais) da 

pesquisa” (p. 4). O autor, ao se perguntar sobre de que transferência se trata, afirma: “trata-se 

da transferência do sujeito ao analista pesquisador” (Elia, 1999, p. 4).  

Compreende-se, portanto, a escolha por tal método, já que permite levar em conta as 

experiências vivenciadas pelo pesquisador no dispositivo CAPS. Há uma condição favorável 

à “construção de evidências clínicas” (Dunker, 2013, p. 71) que, por sua vez, viabilizam 

circunscrever o espaço da psicanálise aplicada como discurso marcado pela recordação, um 

discurso que possa se guiar pela história e pelas filiações e contingências que ela implica, pela 

implicação, um discurso que possa se interrogar eticamente sobre as formações de 

estranhamento com as quais se depara e pela transferência, um discurso que se articule em 

relação a uma suposição de saber, que se faça, portanto, pelo menos intenção de diálogo 

(Dunker, 2013, p. 71). 

Acrescenta-se, além dos fatores mencionados acima, a transferência do pesquisador 

com o percurso freudiano e lacaniano, “tidos como portadores da verdade a ser 

incessantemente evocada a cada iniciativa de elaboração teórica sobre a experiência (clínica-

e-de-pesquisa)” (Elia, 1999, p. 4). 
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Justifica-se o termo saúde mental nos atendimentos e capacitações realizadas pelo 

NASF, pelo fato de que a entrada em tal dispositivo fora suscitada por uma demanda de 

trabalho que não deixasse de lado os aspectos pertinentes à referida política pública. Afinal, o 

município se encontrava, segundo palavras de sua secretária de saúde, “órfão” no que toca a 

tais ações. Para se ter uma ideia do que isso representava, em conversa com outros 

profissionais de saúde, foi relatado que Campanha havia sido considerada a cidade em Minas 

Gerais com os mais altos índices de uso de Clonazepam (Rivotril). Os dados provêm de 

profissionais de saúde de um evento de saúde mental ocorrido em Divinópolis, região oeste de 

Minas Gerais, em meados do ano 2000.  

O Clonazepam, popularmente conhecido como Rivotril, é um depressor do sistema 

nervoso central, geralmente indicado para tratamento de quadros associados a crises 

epilépticas, transtornos de ansiedade, transtornos de humor, além de ser empregado para 

atenuar as síndromes psicóticas e das pernas inquietas. Os atendimentos psicológicos 

realizados nos Programas de Saúde da Família (PSF) permitiram observar que o Clonazepam 

era administrado para uma variedade de sintomas que nem sempre condiziam com suas 

prescrições farmacológicas. A administração do medicamento era, em muitos casos, efetuada 

pelos próprios pacientes, o que remetia a uma banalização do uso do psicotrópico. 

O fato evidencia o uso indiscriminado de psicotrópicos pela população, em virtude da 

ausência de tratamentos alternativos. A rede contava com poucos psicólogos e psiquiatras e 

um escasso trabalho de conscientização quanto aos efeitos colaterais provocados pelo uso 

exacerbado dessas substâncias.  

Havia, portanto, um processo instalado de cronificação do uso do ansiolítico, cujo 

resultado era a busca contínua por receitas na Policlínica ou no PSF de cada região do 

município de Campanha. Esses aspectos evidenciam os danos trazidos à população em virtude 

da ausência de um trabalho que lhe propiciasse campos de subjetivação no que concerne ao 

sofrimento psíquico.  

Entende-se por campos de subjetivação um espaço propício para o desenvolvimento 

de uma variedade de ações de saúde para a comunidade atendida pelo município. As ações 

possibilitam integrar, socializar, movimentar, planejar e avaliar elementos que contribuam 

para a mudança de postura diante dos determinantes culturais e coletivos que instituem um 

único paradigma no que concerne ao modo como o sofrimento psíquico é tratado. No caso de 

Campanha, seria uma prática que rompesse com o modelo de tratamento cujo desfecho era a 

consulta médica e a consequente prescrição de medicamentos. 
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No segundo capítulo deste trabalho aborda-se a luta antimanicomial, o percurso 

Basagliano e o CAPS como alternativa ao manicômio. Pretende-se compreender os aspectos 

ideológicos dessas propostas, a fim de esclarecer seus fundamentos e perspectivas de 

intervenção. Faz-se necessário considerar o percurso Basagliano pelo fato de sua experiência 

em Gorizia ter lhe proporcionado uma nova maneira de compreender e tratar a loucura. 

Além disso, serão destacados aspectos vinculados à Reforma Psiquiátrica Italiana e 

seu impacto sobre a Reforma Psiquiátrica Brasileira. A leitura do movimento italiano 

fornecerá os elementos necessários para se contextualizar a realidade brasileira; esse exercício 

colocará em evidência a releitura epistemológica de Basaglia, que se propõe a negar a 

psiquiatria como ideologia para elaborar um projeto de desinstitucionalização que se efetivará 

no combate ao manicômio. 

Abordar tais questões permitirá ao leitor verificar que há, com Basaglia, uma busca 

pela transformação da loucura nos campos políticos e sociais, ou seja, não basta retirá-la da 

condição de doença mental, mas sim efetuar uma transformação que passe também pelo 

campo da inclusão social. Ficará nítido, no desenrolar do capítulo, que aspectos como 

inclusão social, cidadania e obtenção de direitos se tornam os principais vetores das ações 

articuladas, em especial, pela Reforma Psiquiátrica Brasileira.  

Justifica-se, portanto, chegar até o CAPS como serviço substitutivo ao manicômio, ao 

final do capítulo. Serão trabalhados também alguns aspectos que dizem respeito às atribuições 

e regulamentações do dispositivo. Será também contada um pouco da história do surgimento 

do primeiro CAPS do Brasil, afinal, pressupõe-se que essa informação ajudará na 

familiarização do leitor com o CAPS de Campanha. 

No terceiro capítulo dessa pesquisa, traça-se a trajetória do estabelecimento do NASF 

até a criação do CAPS em Campanha. A descrição desse percurso é necessária para esclarecer 

ao leitor o motivo pelo qual o CAPS fora implantado no município. Será descrito um pouco 

da história de Campanha, a fim de contextualizar o CAPS no que tange à realidade do 

município. Será apresentada, também, a configuração do setor de saúde da cidade, com o 

intuito de esclarecer as articulações feitas pelo NASF e pelo CAPS para, enfim, discorrer 

sobre a equipe do NASF, as atribuições do dispositivo e a proposta de intervenção do setor de 

psicologia.  

Ao longo do capítulo será esclarecido que as intervenções do setor de psicologia foram 

baseadas em dois pilares: a escuta da população e a capacitação dos técnicos de saúde da 

atenção primária e terciária. Desta maneira, faz-se importante delimitar o que se entende por 
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escuta para deixar estabelecido que seu eixo de orientação se efetuará pela psicanálise e seus 

princípios. 

A partir daí, será elaborada uma formalização dos conceitos básicos da psicanálise: 

associação livre, transferência, interpretação, sujeito suposto saber e desejo do analista. As 

formalizações darão fundamentos a uma escuta cuja oferta comportará uma série de 

constatações que servirão de justificativas para a implantação do CAPS; entre as principais, o 

uso indiscriminado de psicotrópicos e o elevado índice de internações. 

Abordadas tais questões, o capítulo encontrará na implantação do CAPS e suas ações 

um desfecho que permita levantar a hipótese da construção do caso clínico como ferramenta 

de trabalho para situações cujos impasses evidenciam o quanto a loucura pode ser embaraçosa 

e de difícil manejo. A partir dessa conclusão, será buscada, no capítulo seguinte, a 

fundamentação teórica da psicose quanto às considerações freudianas e lacanianas. Por fim, 

esclarece-se que algo revelado no campo da lida com a loucura motivou a realização desta 

pesquisa. As experiências vivenciadas no CAPS, por sua equipe técnica, possibilitaram 

reconhecer que há algo na loucura que não se deixa aprisionar sob os grilhões do discurso 

humanitário; portanto, uma formalização teórica pede passagem.  

No quarto capítulo buscar-se-á em Freud, Lacan e outros psicanalistas com 

experiência em saúde mental uma compreensão mais apurada dos conceitos estabelecidos pela 

psicanálise freudo-lacaniana no que diz respeito ao funcionamento da psicose.  

Serão abordados a teoria do narcisismo, o autoerotismo, o laço social, a teoria dos 

discursos, a Verwerfung, a foraclusão do Nome-do-Pai, as psiconeuroses de defesa, o delírio, 

a metáfora delirante, o Nome-do-Pai, a paranoia, a tese da incidência do significante quanto 

ao sujeito, o sujeito, entre outros. Esses conceitos serão encontrados em Freud e Lacan, e o 

percurso freudiano em relação à psicose dará os elementos necessários à Lacan para uma 

formalização mais estruturalista e lógica. 

O desenrolar do capítulo será sugestivo para se abrir um parêntese, a fim de destacar a 

leitura que Freud e Lacan fizeram do caso Schreber, em virtude de seu valor paradigmático no 

que concerne à positividade do delírio como função estabilizadora, ou seja, a tentativa de 

cura. Será levada em conta a tese da incidência do significante ao sujeito. Quanto à tese, Soler 

(2007) ressalta: 

      Ao decifrar Schreber, Freud reconheceu no delírio uma tentativa de cura, 

a qual confundimos, no dizer dele com a doença. Daí a necessidade de 

distinguir, no próprio seio da psicose, os fenômenos primários da doença e a 

elaboração que se acrescentam a eles, e pelas quais o sujeito reage aos 

fenômenos de que padece. Dizer “trabalho da psicose”, tal como se diz 

“trabalho da transferência” no caso da neurose, é também marcar uma 
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diferença fundamental entre neurose e psicose. Essa diferença é consequência 

de uma outra, entre o recalcamento, mecanismo linguageiro que Freud 

reconheceu na base do sintoma neurótico, e a foraclusão, promovida por 

Lacan como a causa significante da psicose. (p. 185) 

  

Constata-se, ainda, que a leitura do caso Schreber levará a refletir sobre a posição do 

sujeito no Édipo, haja vista a importância de se situar a função simbólica como operador da 

castração. No que diz respeito ao Édipo, buscar-se-á compreender seu papel na constituição 

do sujeito e a maneira como ele se defende diante da castração. Serão colocadas em relevo as 

diferentes fases de sua constituição, a fim de que se estabeleça uma conexão entre o mito 

edípico utilizado por Freud e a concepção estruturalista, elemento da linguística proposta por 

Lacan no que diz respeito à psicose. 

Tais questões permitirão caminhar para um desfecho que reflita sobre as estruturas 

trabalhadas pela psicanálise – neuróticas, psicóticas e perversas –, o que possibilitará elucidar 

o conceito de sujeito na psicose. Pontuar esse conceito abrirá margens para se pensar em uma 

perspectiva de tratamento que inclua a singularidade do paciente diante dos fenômenos 

psicóticos que lhe causam tamanha perturbação, dado o quanto ele, na psicose, fica à mercê 

do Outro. 

Serão citados dois casos atendidos pelo CAPS de Campanha: o caso Sérgio e o caso 

Fernanda. Visa-se, com a escolha deles (considerados paradigmáticos das dificuldades 

cotidianas do serviço), elucidar e problematizar os modos de inserção do usuário no CAPS. 

Enquanto o primeiro buscará refletir sobre as consequências para o sujeito no que 

concerne a um dispositivo que funciona apenas a partir dos ideais da inclusão, no segundo se 

constatará que há algo do sujeito que vai na contramão da missão institucional e seus 

respectivos ideais de inclusão e cidadania, o que, por sua vez, abrirá margens para uma clínica 

que inclua a dimensão do sujeito como operador. A discussão dos casos se mostrará relevante 

na medida em que seus avanços só foram possíveis a partir de relativos fracassos 

institucionais. 

Contudo, não se entende como fracasso a ausência de uma experiência exitosa cujo 

fim seria a cura ou a adequação dos sujeitos nos preceitos elaborados pela Organização 

Mundial de Saúde (OMS) no que diz respeito à saúde, ou seja, uma perfeita harmonia física, 

psicológica e social; em última instância, estar em acordo com a ordem pública.  

Compreende-se como fracasso aquilo que diz do sujeito e seus impasses, a dificuldade 

da equipe do CAPS de Campanha em elaborar uma intervenção que, ao zelar pelo sujeito, 

viabilizaria uma maneira mais eficaz, porém singular, de lidar com isso que, em primeiro 

momento, se lhe apresenta tão perturbador e invasivo.  
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No quinto capítulo discorre-se sobre o que pode a psicanálise ofertar ao campo 

institucional, justificado pelo fato de que o discurso da psicanálise, ao promover o 

deslocamento do sujeito pela equivocidade, viabiliza um basculamento dos significantes 

mestres que ordenam a experiência dos usuários.  

Constata-se que a psicanálise, ao propor tratar o sujeito, cria uma esfera em que o 

desejo inconsciente e a possibilidade de construção de um saber singular inauguram uma nova 

possibilidade ante o saber institucional. Configura-se, assim, uma radical novidade em virtude 

de um ato subversivo que cria condições propícias à retirada do louco da posição de objeto a 

ser tutelado. 

No decorrer do capítulo, surgirão indagações sobre uma perspectiva de intervenção 

cuja orientação ética possibilite uma nomeação e inscrição subjetiva por parte do louco no 

laço social. Tal questão viabilizará pensar a experiência singular do louco no que diz respeito 

ao laço social, visto que o louco, para a psicanálise, apresenta-se como mestre do discurso. 

Inclui-se, portanto, uma compreensão do modo como se efetiva o funcionamento dos 

discursos, entre eles, o da psicanálise e do mestre. 

Abordadas tais questões, passa-se a refletir sobre o papel do psicanalista no mundo 

contemporâneo, em especial nas instituições. Observa-se que sua posição se difere do 

especialista, já que a psicanálise presta contas não aos ideais contemporâneos de saúde 

mental, mas aos aspectos subversivos, cuja singularidade possibilita uma forma inédita ao 

louco de lidar com sua estranheza e ocupar um lugar na comunidade em que habita.  

No fim do capítulo será cogitada a interlocução de uma proposta micropolítica, a 

psicanálise, capaz de viabilizar ao psicótico o resgate de sua cidadania pela inventividade de 

um saber singular, e uma proposta macropolítica cuja rede é o paradigma da 

intersetorialidade, necessária aos diversos atores institucionais que lidam com a loucura e 

militam pelo fim dos manicômios. 

Nas considerações finais, constata-se a viabilidade de inserção da clínica da 

psicanálise no CAPS com vistas a possibilitar a efetivação de uma abordagem da psicose. 

Intervir na psicose com o aporte da psicanálise poderá constituir uma profícua possibilidade 

de intervenções pelo fato de que podem incluir o sintoma no diagnóstico, o sujeito no 

tratamento, o mecanismo da foraclusão e o conceito de sujeito. 
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2 NOTAS SOBRE A LUTA ANTIMANICOMIAL NO BRASIL 

 

 

Uma compreensão mais apurada dos serviços substitutivos ao modelo tradicional de 

tratamento da loucura e seus propósitos exige o conhecimento dos discursos que os 

atravessam e o anteparam a fim de que seja possível refletir sobre os elementos propícios a 

sua implantação.  

No início deste capítulo, pontuam-se alguns fatos referentes à saúde mental em solo 

brasileiro. Eles permitirão ao leitor concluir que um dos discursos que norteiam esse campo 

institucional é o que propõe a integração social e familiar ao louco, ou seja, a retórica da 

exclusão. Dunker e Kyrillos Neto (2004) afirmam que se trata de um “aspecto de formação 

discursiva que apreende e localiza os transtornos mentais em uma superfície formada pela 

antinomia entre inclusão e exclusão” (p. 117). 

Ressalta-se que no Brasil uma contundente Reforma Psiquiátrica só fora possível a 

partir da ação articulada entre os três níveis gestores que compõem o Sistema Único de Saúde 

(SUS). Entre eles encontram-se os trabalhadores de saúde mental que, ao se depararem com 

um contexto fecundo para o questionamento da situação política e institucional do país, 

colocaram em xeque a estrutura falida à qual estavam submetidos. 

Esse momento, meados da década de 70, é marcado por uma série de críticas que vão 

desde a ineficiência da assistência pública em saúde até denúncias de maus tratos aos 

pacientes internados em manicômios do Brasil. Portanto, em 1978, surge o Movimento dos 

Trabalhadores em Saúde Mental (MTSM) no Rio de Janeiro e, segundo Amarante (1995), 

buscou: 

     Entender a função social da psiquiatria e suas instituições, para além de 

seu papel explicitamente médico-terapêutico, o MTSM constrói um 

pensamento crítico no campo da saúde mental que permite visualizar uma 

possibilidade de inversão deste modelo a partir do conceito de 

desinstitucionalização. (p. 492) 

 

Ressalta-se que a insatisfação dos trabalhadores de saúde mental encontra na proposta 

de Basaglia um conjunto de elementos passíveis de viabilizar o desmantelamento do 

paradigma asilar, principalmente no que corresponde a sua estrutura basal: o manicômio. É a 

partir desses elementos que os trabalhadores, em 1987, na cidade de Bauru (SP), iniciam um 

movimento intitulado Por uma sociedade sem manicômios, influenciado pelos ideais da 

Psiquiatria Democrática Italiana. 
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Portanto, não há como pensar na Reforma Psiquiátrica Brasileira sem levar em conta 

os acontecimentos relativos à Itália, mesmo com uma evidente série de diferenças contextuais 

entre os países. A repercussão das ideias de Basaglia teve profundo impacto sobre o MTSM 

em decorrência do contexto de redemocratização vivenciado pelo movimento.  

No Brasil, a Reforma Psiquiátrica tomou corpo a partir da década de 90 e, para que 

ocorresse, foi necessário também um conjunto de modificações em suas formas jurídicas. 

Encontra-se um exemplo no Projeto de Lei n. 3.657/89, conhecido como Lei Paulo Delgado. 

Aprovado em março de 2001, o projeto preconizou a proibição da construção de novos leitos 

em instituições de saúde mental pelo poder público, além de prever o redirecionamento dos 

recursos públicos para dispositivos que sustentassem uma lógica contrária ao que se via no 

cotidiano dos manicômios. 

 O intuito da Lei Paulo Delgado era propor gradativamente o fechamento dos 

manicômios e criar um campo fértil para o florescimento de novos paradigmas que 

colocassem em xeque o paradigma da psiquiatria clássica. Portanto, se a Reforma Psiquiátrica 

no Brasil foi inspirada na Reforma Psiquiátrica Italiana, torna-se importante compreender o 

que esta tem a dizer para, assim, mapear e entender as novas coordenadas que regem a 

maneira como a loucura é compreendida e narrada. 

A Reforma Psiquiátrica Italiana tem como precursor o médico e psiquiatra italiano 

Franco Basaglia. Foi a partir de sua experiência no Hospital Psiquiátrico de Gorizia, que 

vislumbrou a necessidade de um conjunto de modificações no modelo da assistência 

psiquiátrica.  

Basaglia sofreu forte influência de um conjunto de pensadores e suas obras, entre eles, 

o existencialismo de Jean Paul Sartre, a filosofia de Michel Foucault, em especial sua obra A 

História da Loucura na Idade Clássica, o marxismo de cunho Gramsciano, os pesquisadores 

da Escola de Palo Alto, a psicanálise, entre outros que, sustentados em novos pilares, como o 

conceito de liberdade como condição humana, acabaram por estabelecer parâmetros para a 

compreensão da psicopatologia como um processo da interação entre o sujeito e seu contexto 

sócio- histórico. 

 Roudinesco, Canguilhem, Major, & Derrida (1994) afirmam que: 

     A crítica à noção de doença mental e a contestação de uma psiquiatria 

considerada patogênica haviam começado por volta de 1959, percorrendo 

caminhos totalmente diferentes dos seguidos pelo autor de História da 

loucura. Na Inglaterra, na Califórnia e na Itália, a contestação da psiquiatria 

surgira nos domínios do asilo e da prática, e ocupava o lugar que na França 

cabia ao dinamismo esclarecido de Henri Ey, à psicoterapia institucional e à 

renovação lacaniana. (p. 18) 
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Roudinesco et al. (1994) conclui que “todos os contestadores eram, aliás, marcados 

por uma trajetória que ia da luta antimanicomial ao transculturalismo, passando pelo 

engajamento militante” (p. 12). Desta forma, fica evidente a quantidade de autores e 

movimentos que inclusive permitiram a Basaglia sustentar uma perspectiva de tratamento que 

se contrapunha ao conceito de entidade mórbida, conjunto de manifestações patológicas 

caracterizadas por sua constância e composição que constituem um todo individualizado, 

proposta de cunho organicista que amparava a psiquiatria clássica.  

Se para a psiquiatria clássica não havia relação de determinação com as relações 

sociais, torna-se relativamente fácil concluir que suas práticas terapêuticas se diversificavam 

entre internações, acorrentamentos, tratamentos morais, banhos quentes e gelados, lobotomia, 

além da indiscriminada administração de psicofármacos, estes, em especial, a partir dos anos 

50. O que Basaglia perspicazmente observa é que tais práticas retiram da figura do louco sua 

cidadania, seu direito, além da perspectiva de construção de interações sociais que lhe 

outorguem espaço na comunidade em que se inserem.  

Para fazer frente a tais questões, a partir de 1970, surge, em Trieste, na Itália, com 

Franco Basaglia, a psiquiatria democrática, movimento que produz mudanças relevantes nas 

formas de atenção à loucura, visto que, ao promover a desinstitucionalização, propôs-se a 

desconstruir a lógica manicomial. O que se delineia, então, é um movimento de antítese diante 

de uma lógica que, anteparada no conceito de doença mental, acreditava que a loucura nada 

mais era do que um desarranjo neuroquímico ou uma disfunção mental, fruto de uma classe 

social desfavorecida. 

O movimento da psiquiatria democrática visou questionar o caráter higienista e de 

controle social presentes na psiquiatria clássica. Seu nascimento permitiu uma releitura 

epistemológica da loucura e alargou seu campo de reflexão ao questionar a linha tênue que se 

traça entre insanidade e normalidade ou, como queiram, entre o normal e o patológico. 

Segundo Amarante (1994), “Basaglia vai construindo uma permanente reflexão crítica sobre 

os conceitos de desvio, normalidade-anormalidade, desajustamento e personalidade 

psicopática, que contém não apenas uma análise epistemológica, mas uma crítica ao lidar 

social e político com os mesmos” (p. 66). 

A experiência de Basaglia em Gorizia foi de vital importância na medida em que lhe 

permitiu se defrontar com as condições miseráveis impostas aos internos pela própria lógica 

de funcionamento do hospital. “É em Gorizia que conhece a realidade dos hospitais 

psiquiátricos e da psiquiatria italiana, realidade que não contaminava os assépticos gabinetes 

universitários” (Amarante, 1994, p. 65). O fato levou-o a concluir que a simples humanização 
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no tratamento com os internos não seria o suficiente; era necessário um conjunto de ações 

que, ao se efetuar, retiraria a figura do louco da condição de objeto de uma prática 

hegemônica que o mantinha em posição de tutelado. 

Foi somente em Trieste, a partir de sua nomeação como diretor do Hospital Provincial 

da cidade, que Basaglia pôde substituir o tratamento hospitalar manicomial por uma rede 

territorial de atendimento da qual faziam parte os serviços de atenção comunitários, as 

emergências psiquiátricas em hospital geral, as cooperativas de trabalho protegido e os 

centros de convivência e moradias assistidas para os loucos. As ações tiveram reconhecimento 

da Organização Mundial da Saúde (OMS), que credenciou o trabalho realizado por Basaglia 

como referência no que toca ao quesito reformulação da assistência em saúde mental. A 

prática e o debate suscitados por Basaglia desembocaram na criação da Lei 180 ou Lei da 

Reforma Psiquiátrica Italiana, a conhecida Lei Basaglia.  

O período é caracterizado pelo encontro real de Basaglia com a prática psiquiátrica; 

suas ações visavam não só o desmantelamento das incrustações institucionais que cobriam a 

doença, mas também a condução de “uma luta política para a transformação no âmbito da 

sociedade na forma de lidar com loucura” (Amarante, 1994, p. 69). 

Vê-se, assim, configurar, a partir da Reforma Psiquiátrica Italiana, a instalação de um 

discurso cuja matriz ideológica traz como protagonistas o respeito aos direitos humanos, a 

crença na autonomia, a construção de direitos, a cidadania, a promoção de novas formas de 

cuidado do sofrimento, a dignidade pessoal, a opinião pública e a participação da família, bem 

como a dos próprios usuários. Tem-se com Basaglia um profundo impacto do discurso 

humanitário nas ações que visam o tratamento da loucura. 

Já no início de sua obra A instituição negada, fica evidente a veemência de Basaglia 

no que se refere ao seu desconforto com o enclausuramento da loucura e as propostas de 

tratamento. O psiquiatra italiano alerta que “o questionamento do sistema institucional 

transcende a esfera psiquiátrica e atinge as estruturas sociais que o sustentam, levando-nos a 

uma crítica da neutralidade científica – que atua como sustentáculo dos valores dominantes, - 

para depois tornar-se crítica e ação política” (Basaglia, 1985, p. 9). 

A entrada de Basaglia em cena permitiu que a experiência da loucura fosse 

compreendida como fenômeno vinculado à díade inclusão e exclusão, o que acabou por lhe 

outorgar uma conotação social ao preconizar que a abolição do manicômio somente seria 

possível a partir de uma transformação institucional que desvinculasse do louco a rotulação de 

doente mental. Para Basaglia (1985), o diagnóstico tinha o valor de juízo discriminatório que 

devia ser combatido a partir do que caracteriza como movimento de “despsiquiatrização”:  
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     A despsiquiatrização é, até certo ponto, o nosso leitmotiv. É a tentativa de 

colocar entre parênteses todos os esquemas para ter a possibilidade de agir 

em um território ainda não codificado ou definido. Para começar, torna-se 

necessário negar tudo o que está a nossa volta: a doença, o nosso mandato 

social, a nossa função. Negamos, assim, tudo que possa dar um sentido 

predefinido à nossa conduta. (p. 29) 

 

 Robert Castel, em A Ordem Psiquiátrica: a idade de Ouro do Alienismo, denuncia o 

quanto as montagens ideológicas da retórica da exclusão contêm um número de elementos 

cuja função mais parece estabelecer a manutenção de uma relação de dominação do que uma 

proposta efetiva de tratamento: 

     Tal política, quaisquer que sejam as racionalizações com que se recobre, 

articula um número finito de elementos: um código teórico (por exemplo, no 

século XIX, as nosografias clássicas), uma tecnologia de intervenção (por 

exemplo, o tratamento moral), um dispositivo institucional (por exemplo, o 

asilo), um corpo de profissionais (por exemplo, os médicos-chefes), um 

estatuto do usuário (por exemplo, o alienado definido como menor passível 

de assistência pela lei de 1838). (Castel, 1991, p. 12) 

 

Retornando a Basaglia, é interessante observar que sua escrita é marcada por uma 

virulência que demonstra nitidamente seu posicionamento de combate no que se refere ao 

escopo ideológico da psiquiatria clássica que denuncia. Constata-se que: 

     A condição do psiquiatra dentro de nossa realidade é, comparativamente, 

mais evidente, no sentido de que o contato direto com a eloquente condição 

de violências, afrontas e injustiças exige que um sistema que produz e 

permite tais condições seja tratado com violência: ou se é cúmplice ou se age 

e destrói. (Basaglia, 1985, p. 10) 

 

A proposta de combate declarada por Basaglia encontra sua razão de ser no 

movimento de desinstitucionalização, que se caracteriza como um trabalho prático de 

transformação cujo intuito é desmantelar a organização manicomial para, assim, reconstruir o 

problema. A proposta traz uma problematização que, ao descartar enfrentar a etiologia da 

doença, busca uma solução que reorienta, de maneira global, complexa e concreta, a ação 

terapêutica como ação de transformação institucional. 

Para Amarante (1995): 

     Desinstitucionalização significa tratar o sujeito em sua existência e em 

relação com suas condições concretas de vida. Isto significa não administrar-

lhe apenas fármacos ou psicoterapias, mas construir possibilidades. O 

tratamento deixa de ser a exclusão em espaços de violência e mortificação 

para tornar-se criação de possibilidades concretas de sociabilidade e 

subjetividade. (p. 494) 

 

Entretanto, é importante salientar que a desinstitucionalização não deve ser confundida 

com a desospitalização, visto que uma desinstitucionalização efetiva é aquela que promove 
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uma real desmontagem do hospital psiquiátrico e opera um reordenamento contundente na 

atenção em saúde mental, entrelaçando-a aos serviços substitutivos territoriais integrados. No 

que diz respeito à desospitalização, ressalta-se que é a partir da Segunda Guerra Mundial que 

ela se inicia “em resposta a uma convergência de fatores sociais e econômicos que 

contribuíram para preparar o terreno e desencadear, em vários países, um processo de 

construção de uma nova política de saúde mental” (Machado, Manço, & Santos, 2005, p. 2). 

Trazidas para a experiência deste pesquisador tais considerações, constata-se a 

importância de o CAPS possuir um projeto articulado a uma leitura mais consistente dos 

discursos que se propõem a explicar e a tratar a loucura. Compreende-se que a simples 

presença desse serviço não dá garantias de intervenções que tenham, como pano de fundo 

específico, a desconstrução de saberes, discursos e práticas psiquiátricas que sustentam a 

loucura reduzida ao signo da doença mental e da pobreza.  

Outro ponto a ser considerado mais adiante é o impacto que a retórica da exclusão teve 

sobre as atuações do CAPS de Campanha especificamente. No quarto capítulo deste trabalho, 

há a proposta de dialogar sobre dois casos cujas ações e resultados são frutos de impasses e 

pontos nebulosos, sendo necessário, portanto, problematizá-los. 

Os parágrafos anteriores permitiram um pequeno mergulho na experiência de Basaglia 

e na influência que a psiquiatria democrática exerceu sobre as novas maneiras de 

compreender e tratar a loucura. Pode-se, a partir disso, ressaltar o nascimento de um 

paradigma, a inclusão. Apesar de recente, tem ajudado a delinear formas novas de intervenção 

apoiadas em outros eixos epistemológicos que, ao colocar o conceito de doença mental em 

questão, permitem uma:  

     Ruptura que seria operada tanto em relação à psiquiatria tradicional (o 

dispositivo da alienação) quanto em relação à nova psiquiatria (o dispositivo 

da saúde mental), e demarcaria uma ruptura/descontinuidade aos níveis 

prático e teórico, tendo como ponto de referimento a negação da psiquiatria 

enquanto ideologia. (Amarante, 1994, p. 61) 

 

Para tanto, uma nova questão se impõe, visto que a experiência vivenciada no CAPS 

de Campanha permitiu vislumbrar que nem sempre a proposta Basagliana é capaz de recobrir 

inteiramente o campo da loucura. Roudinesco et al. (1994), ao escrever sobre os precursores 

dos movimentos antipsiquiátricos dos quais Basaglia fazia parte, ilustra que: 

     Para esses rebeldes, a loucura não era absolutamente uma doença, mas 

uma história: a história de uma viagem, de uma passagem ou de uma 

situação, das quais a esquizofrenia era a forma mais aperfeiçoada, porque 

traduzia em uma resposta delirante o desconforto de uma alienação social ou 

familiar. (p. 12) 
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 A citação acima indica que, para além do discurso da inclusão, faz-se necessário outro 

campo epistemológico que forneça elementos para a compreensão clínica da experiência da 

loucura. Não se pretende com isso descartar a importância que a psiquiatria democrática 

possui, visto que seus questionamentos e redirecionamentos foram essenciais para a 

compreensão e o trato da loucura, afinal, não há como se pensar em “sujeito” se nos hospitais 

psiquiátricos são encontradas pessoas encarceradas e acorrentadas física ou mentalmente. 

Contudo, busca-se dar um passo além e convidar a psicanálise, como perspectiva 

teórica de pesquisa, para dialogar com tais questões. Visa-se refletir sobre a implantação e a 

implementação do CAPS de Campanha e suas ações a fim de que se possa apostar na 

possibilidade de construção de uma intervenção cujo cunho clínico possibilite a estabilização 

do sujeito psicótico e sua consequente inserção no laço social.  

Antes, porém, torna-se fundamental entender como se deu o surgimento do dispositivo 

CAPS no Brasil como serviço substitutivo ao modelo tradicional de tratamento da loucura, ou 

seja, o hospital psiquiátrico, para que se possa passar à narrativa do surgimento do CAPS de 

Campanha. 

 

 

2.1 O CAPS como dispositivo substituto ao manicômio 

 

 

É de conhecimento geral que, entre os serviços de referência à saúde mental, os CAPS 

se apresentam como um dos principais dispositivos da Reforma Psiquiátrica no que concerne 

ao tratamento de transtornos mentais. Os CAPS, assim como os outros dispositivos, entre eles 

os leitos psiquiátricos em hospitais gerais e os chamados serviços de atenção diária, foram 

criados a partir da Portaria GM 224/92, sendo definidos como “unidades de saúde 

locais/regionalizadas que contam com uma população adscrita definida pelo nível local e que 

oferecem atendimento de cuidados intermediários entre o regime ambulatorial e a internação 

hospitalar” (Ministério da Saúde [MS], 2004, p. 12).  

 Compreender as atribuições desses equipamentos possibilita refletir sobre as ações 

efetuadas no CAPS de Campanha. No que diz respeito às intervenções, o Ministério da Saúde 

orienta: 

     Os CAPS são instituições destinadas a acolher os pacientes com 

transtornos mentais, estimular sua integração social e familiar, apoiá-los em 

sua iniciativa em busca de autonomia, oferecer-lhes atendimento médico e 

psicológico. Sua característica principal é buscar integrá-los a um ambiente 

social e cultural concreto, designado como seu território, o espaço da cidade 
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onde se desenvolve a vida quotidiana de usuários e familiares. Os CAPS 

constituem a principal estratégia da reforma psiquiátrica. (MS, 2004, p. 9) 

 

O primeiro CAPS do Brasil surgiu em março de 1986, na cidade de São Paulo, e 

recebeu o nome de Centro de Atenção Psicossocial Professor Luiz da Rocha Cerqueira. O 

dispositivo também era conhecido como CAPS da Rua Itapeva. O CAPS Itapeva, assim como 

os demais CAPS espalhados pelo Brasil, é resultado de uma árdua luta dos militantes de saúde 

mental que, influenciados pela Reforma Psiquiátrica Italiana, propunham um modelo 

alternativo de tratamento da loucura.  

     A criação desse CAPS e de tantos outros, com outros nomes e lugares, fez 

parte de um intenso movimento social, inicialmente de trabalhadores de 

saúde mental que buscavam a melhoria da assistência no Brasil e 

denunciavam a situação precária dos hospitais psiquiátricos, que ainda eram 

o único recurso destinado aos usuários portadores de transtornos mentais. 

(MS, 2004, p. 12) 

 

Dunker e Kyrillos Neto (2004) ressaltam que a insatisfação dos trabalhadores de saúde 

mental “sintetiza um ensejo de mudanças surgido na década de 70, no contexto da 

reformulação institucional e política do País” (p. 117).  Os autores enfatizam: “as denúncias 

da violência nos hospitais, alguns visitados por Basaglia, e o desrespeito aos direitos humanos 

provocaram grande impacto” (p. 117). Esses aspectos constituíram uma situação amplamente 

favorável para a adesão do paradigma da Reforma Psiquiátrica Italiana como modelo a ser 

seguido pelo Movimento Antimanicomial Brasileiro. Assim, a Reforma Psiquiátrica passou a 

reivindicar o resgate da cidadania e dos direitos como forma de se estabelecer o tratamento da 

loucura. Amâncio (2012) observa: 

     A Reforma ampliou seu campo, não ficando mais restrita apenas à 

psiquiatria, além de tornar-se um problema de cunho social e político, sendo 

que a assistência em saúde pública se tornou apenas um de seus aspectos. 

Houve consolidação da Luta Antimanicomial como movimento político 

organizado com a forte participação de usuários, familiares e profissionais 

engajados nas propostas radicais da Reforma, que vai tomando lugar sobre o 

Movimento dos Trabalhadores de Saúde Mental na cena política. (p. 33) 

 

Constata-se que o avanço da Luta Antimanicomial resultou em uma série de ganhos 

relevantes na assistência aos portadores de transtornos mentais. A desconstrução do modelo 

manicomial engendrou um serviço em rede que reconhece o CAPS como seu ordenador e 

como sua porta de entrada; observa-se que “os serviços criados inicialmente como 

alternativos são agora considerados substitutivos ao manicômio” (Amâncio, 2012, p. 37). Tais 

avanços permitem situar o CAPS como “um polo de encaminhamento de demandas 

psicossociais diversas, em determinado território, do qual provêm respostas a demandas e 

ações e intervenções dirigidas a diferentes instâncias e dispositivos desse território” 

(Amâncio, 2012, p. 37). 
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Ainda no que concerne aos CAPS e suas regulamentações, o Ministério da Saúde 

(2004) ressalta que: 

     Os CAPS – assim como o NAPS (Núcleos de Atenção Psicossocial), os 

CERSAM (Centro de Referência em Saúde Mental) e outros tipos de serviços 

substitutivos que têm surgido no país, são atualmente regulamentados pela 

Portaria n. 336/GM, de 19 de fevereiro de 2002 e integram a rede do Sistema 

Único de Saúde, o SUS. Essa portaria reconheceu e ampliou o funcionamento 

e a complexidade dos CAPS, que tem a missão de dar um atendimento 

diuturno aos que sofrem com transtornos mentais severos e persistentes, num 

dado território, oferecendo cuidados clínicos e de reabilitação psicossocial, 

com o objetivo de substituir o modelo hospitalocêntrico, evitando as 

internações e favorecendo o exercício da cidadania e da inclusão social dos 

usuários e de suas famílias. (p. 12) 

 

Abordados o surgimento dos CAPS e suas atribuições e regulamentações, faz-se 

necessário avançar nesta pesquisa a fim de se compreender o modo pelo qual o dispositivo foi 

estabelecido no município de Campanha. O enfoque do terceiro capítulo recairá sobre a 

trajetória vivenciada por este pesquisador na condição de psicólogo e psicanalista do NASF e, 

posteriormente, do CAPS.  
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3 PROJETO INSTITUCIONAL: DO NASF AO CAPS – CAMPANHA - 

MG 

 

 

Para contar a trajetória do CAPS de Campanha, torna-se necessário descrever alguns 

dados relevantes que ajudam a compor a história do município. Campanha é um pequeno 

município, situado ao sul de Minas de Gerais, que, segundo levantamento realizado pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em julho de 2014, possuía 

aproximadamente 16.325 habitantes (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística [IBGE], 

2014).  

A cidade, fundada em 2 de outubro de 1737, recebeu o nome de Campanha da 

Princesa da Beira, mas, em decorrência de sua idade, também se tornou conhecida como 

Berço do Sul de Minas. É porta de entrada para o Circuito das Águas de Minas Gerais e 

frequentemente recebe turistas em decorrência de seu caráter histórico. 

As principais atividades econômicas de Campanha são a agropecuária, com destaque 

para as culturas de café, milho, feijão, cítricos e batatas; a criação de gado leiteiro e a 

produção de laticínios; a metalurgia e o artesanato (fabricação de gaiolas e acessórios para 

pássaros). 

O setor de saúde de Campanha, segundo o site da prefeitura do município (Minas 

Gerais [MG], 2010), é composto por:  

 quatro equipes do Programa de Saúde da Família (PSF); 

 pronto atendimento; 

 local para marcação de exames e viagens; 

 serviço de raios X; 

 farmácia básica; 

 local para marcação e coleta de material para exames; 

 unidade de atenção à mulher e à criança; 

 unidade municipal de atenção especializada; 

 vigilância sanitária; 

 vigilância epidemiológica; 

 um Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF); 
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 um CAPS 1
1
. 

 

Entretanto, nem sempre foi assim. O CAPS de Campanha teve início a partir de um 

trabalho de escuta da população e de capacitação de profissionais da atenção primária 

realizado nos Programas Saúde da Família (PSF) do município, por intermédio do dispositivo 

NASF. É importante salientar, como destacado acima, que o município contava, no momento, 

com quatro PSFs (Programas Saúde da Família), localizados em distintas regiões.  

O trabalho com o NASF
2
, ao permitir contato com áreas tão singulares, seja nos 

aspectos econômicos, sociais ou culturais, proporcionou uma leitura mais aguçada dos 

diferentes tipos de demanda que a população endereçava aos profissionais que se propunham 

a trabalhar com saúde mental. É válido observar que o NASF é um dispositivo cuja razão de 

ser é o PSF, ou seja, seu campo de atuação envolve tanto os profissionais que compõem o 

Programa Saúde da Família quanto as famílias que buscam atendimento por meio dele.  

Outro fator importante a se evidenciar é que o campo das ações vinculadas à saúde 

mental ficava sob a responsabilidade dos Programas Saúde da Família e do pronto 

atendimento. Portanto, os atendimentos e as urgências vinculados à saúde mental no 

município eram sanados, na medida do possível, por meio desses dispositivos, uma vez que 

não havia um serviço de referência que se propusesse a tratar tais demandas diretamente com 

a população, fosse por intermédio de atendimento ou através de orientações e informações.  

As mudanças só começaram a se efetivar com a chegada do NASF ao município. 

Antes da experiência da coordenação do Centro de Atenção Psicossocial, houve a 

oportunidade de, conforme dito, participação deste pesquisador na equipe do NASF no 

trabalho vinculado à saúde mental. 

                                                           
1
No que diz respeito à portaria do CAPS (MS/GM nº 336 – 01 – 19 de fevereiro de 2002), fica definido que as 

modalidades de serviços estabelecidas pelo seu artigo 1º correspondem às características abaixo discriminadas: 

CAPS I – Serviço de atenção psicossocial com capacidade operacional para atendimento em municípios com 

população entre 20.000 e 70.000 habitantes, com as seguintes características: criar uma gestão local a fim de 

responsabilizar-se pela rede de cuidados em saúde mental no seu território, estabelecer um fluxo regulatório da 

porta de entrada na rede assistencial, por intermédio da Norma Operacional de Assistência à Saúde (NOAS), 

supervisionar as unidades hospitalares psiquiátricas que compõem seu território no que diz respeito as suas 

atividades, trabalhar com equipes de atenção básica por intermédio de supervisão e treinamento para 

intervenções voltadas à saúde mental e realizar e manter atualizado o cadastramento de pacientes que utilizam 

medicamentos fundamentais para o tratamento vinculado à saúde mental (MS, 2011a). 

 
2
Atualmente regulamentados pela Portaria nº 2.488, de 21 de outubro de 2011, configuram-se como equipes 

multiprofissionais que atuam de forma integrada com as Equipes de Saúde da Família (ESF) as equipes de 

atenção básica para populações específicas (consultórios na rua, equipes ribeirinhas e fluviais) e com o Programa 

Academia da Saúde (MS, 2011b).  

 

 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2011/prt2488_21_10_2011.html#_blank
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Entretanto, o que seria o NASF? Segundo o site do Ministério da Saúde (2011a),  

     os Núcleos de Apoio à Saúde da Família foram criados em 2008 com o 

objetivo de apoiar a consolidação da Atenção Básica no Brasil, ampliando as 

ofertas de saúde na rede de serviços, assim como a resolutividade, a 

abrangência e o alvo das ações. 

 

Ainda segundo informações do site, o NASF “atualmente se encontra regulamentado 

pela portaria n. 2.488, de 21 de outubro de 2011” (MS, 2011a). 

O NASF tem como uma de suas diversas funções oferecer suporte técnico aos PSFs, 

priorizando o atendimento compartilhado para uma intervenção interdisciplinar que possibilite 

a troca de saberes, responsabilidades e capacitação, o que, por sua vez, resulta em profícua 

experiência para os profissionais envolvidos. 

A equipe do NASF de Campanha era composta por um coordenador (fisioterapeuta), 

uma educadora física, um psiquiatra, uma nutricionista, uma fisioterapeuta, um psicólogo e 

uma fonoaudióloga; o serviço se estruturava em setores especializados cujo intuito era 

desenvolver um trabalho integrado que almejasse a amplificação e a qualificação das 

intervenções no que toca à saúde de territórios diferenciados. 

A estratégia de intervenção do setor de psicologia dentro dos Programas Saúde da 

Família, ou seja, do NASF, atuava norteada em dois pilares: 

 

Trabalho de escuta 

 

Durante a semana passava-se, pelo menos, um período em cada Programa Saúde da 

Família com o intuito de escutar as pessoas da comunidade e da equipe técnica da atenção 

primária. Levavam-se em conta as queixas e angústias da população para averiguar a 

possibilidade de ofertar condições que viabilizassem o estabelecimento da transferência e do 

diagnóstico. Verifica-se, nesse ponto, o desejo de se constituir um trabalho prévio que 

permitisse aos pacientes fazer um mínimo de retificação subjetiva para o tratamento. Quanto a 

isso, Quinet (2002) afirma: 

     Trata-se de um tempo de trabalho prévio, à análise propriamente dita, cuja 

entrada é concebida não como continuidade, e sim – como o próprio nome 

tratamento de ensaio – parece sugerir – como uma descontinuidade, um corte 

em relação ao que era anterior e preliminar. Esse corte corresponde a 

atravessar o umbral dos preliminares para entrar no discurso analítico. Esse 

preâmbulo a toda psicanálise é erigido por Lacan em posição de condição 

absoluta: “não há entrada em análise sem as entrevistas preliminares”. (p. 14) 

 

A escuta era transmitida para a equipe técnica por intermédio da capacitação e visava 

o diálogo sobre algum caso. Em momentos apropriados, disponibilizavam-se informações e 
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orientações pertinentes à saúde mental, o que, evidentemente, não era compreendido como 

intervenções com perspectiva clínica.  

É importante delimitar o que se entende por escuta para não se correr o risco de expor 

o leitor a uma confusão. O termo escuta tem ampla significação e pode, equivocadamente, ser 

interpretado como um simples ouvir o que o usuário tem a dizer. É fundamental esclarecer 

que a escuta aqui referido tem o eixo metodológico da psicanálise e de seus princípios. 

E o que tem a psicanálise a dizer sobre essa escuta? Seria possível praticar a 

psicanálise nos equipamentos públicos? Psicanálise não seria um tratamento a ser ofertado 

apenas em consultórios (espaço privado)? Quais seriam as condições mínimas para se 

reconhecer certo trabalho clínico como psicanalítico? Ao refletir sobre a psicanálise no que 

concerne ao seu espaço de atuação, Figueiredo (1997) observa que “a psicanálise tal como 

Freud a concebeu, sempre foi praticada em consultórios privados, e os psicanalistas jamais 

dependeram de uma formação universitária ou de órgãos oficiais de reconhecimento da 

profissão para exercerem sua clínica” (p. 13). 

Entretanto, Figueiredo (1997) salienta que “essa peculiaridade, no entanto, não 

impediu que a psicanálise se difundisse, expandindo sua área de influência. À primeira vista, 

poderíamos dizer que a psicanálise veio, viu e venceu” (p. 13). 

Figueiredo (2000, citada por Tenório 2000), recorre à metapsicologia freudiana e à 

leitura de Lacan para propor aquilo que nomeia como as “condições mínimas para que se 

identifique como psicanálise determinado modo de trabalho clínico” (p. 166). São elas: 

     A primeira condição é a de que a psicanálise é uma clínica da fala que diz 

respeito à realidade psíquica, não como realidade menor, mas ao contrário, 

como a única realidade que diz respeito e interessa ao sujeito, a partir da qual 

ele se vê, pensa, fala, sofre, trabalha. (Figueiredo, 2000, citada por Tenório, 

2000, p. 168)  

  

Quanto à segunda condição, a transferência, a autora esclarece: 

     Trata-se de produzir um modo de fala por meio da transferência. De uma 

fala que é desabafo, queixa ou pedido de ajuda endereçado a alguém que 

supostamente sabe sobre o sofrimento e a cura, deve-se levar o sujeito a ser 

afetado pelo que diz, formulando uma questão. (Figueiredo, 2000, citada por 

Tenório, 2000, p. 168) 

 

Para finalizar, a terceira condição, a interpretação, que só pode ser entendida na 

“perspectiva de uma temporalidade específica, a do Nachträglichkeit, ou só-depois. A 

interpretação não visa descobrir ou revelar a causa, no sentido do por que, mas sim causar um 

efeito – o que só se sabe depois” (Figueiredo, 2000, citada por Tenório, 2000, p. 168).  
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Estabelecidas as condições para se realizar uma escuta por intermédio da psicanálise, 

torna-se possível sustentar um trabalho na instituição, em específico no PSF, cujo vetor se 

norteie pelas condições abordadas anteriormente: a fala, a transferência e a interpretação.  

Tais aspectos se viabilizam a partir de uma posição ocupada pelo técnico, que perpassa 

aquilo que Lacan denominará em sua obra O Seminário, livro XVII, O avesso da psicanálise, 

o discurso do analista. Nela, Lacan (1992) se pergunta sobre a possibilidade de um discurso 

“como uma estrutura necessária, que ultrapassa em muito a palavra” (pp. 11-12). O 

psicanalista francês se propõe à retomada do projeto freudiano pelo avesso e, ao refletir sobre 

essa posição, escreve: “A posição do psicanalista, eu a articulo da seguinte forma – digo que 

ela é feita substancialmente do objeto a” (Lacan, 1992, p. 40). 

 O discurso do analista está entrelaçado àquilo que é nomeado por Lacan como o 

desejo do analista; entretanto, em que consistiria tal desejo? O desejo do analista é uma 

posição forjada por Lacan e se ancora em uma questão fundamental que se insinua pela 

pergunta “qual é o desejo do analista?” (Lacan, 1964/2008, p. 17). No Seminário XI - Os 

quatro conceitos fundamentais da psicanálise, Lacan (1964/2008) ressalta: 

     O desejo do analista, em cada caso, não pode de modo algum ser deixado 

de fora de nossa questão, pela razão de que o problema da formação do 

analista o coloca. E a análise didática não pode servir para outra coisa senão 

para levá-lo a esse ponto que designo em minha álgebra como o desejo do 

analista. (p. 17) 

 

É importante constatar que o desejo do analista é um operador fundamental que torna 

possível compreender as relações do desejo com a linguagem e se articula à medida que 

fornece sustentação à instalação do sujeito suposto saber. “Pode se defini-lo como o desejo de 

pura diferença, sustentando na transferência o lugar de objeto perdido (objeto a) como causa 

de desejo” (Figueiredo, 1997, p. 26). 

A instalação de uma função de causa dá ênfase ao atravessamento das demandas 

imaginárias do analisante para viabilizar uma experiência cuja primazia se desloca para o 

sujeito do inconsciente. Desconstrói-se aqui uma psicologização da psicanálise. Trata-se, 

portanto, de uma posição que, ao não se ver refém das demandas de amor do analisante, 

viabiliza a promoção de uma função essencial em torno da qual gira o movimento da análise. 

Afinal, adverte Lacan (1964/2008): 

     É nesse ponto de encontro que o analista é esperado. Enquanto o analista é 

suposto saber, ele é suposto saber também partir ao encontro do desejo 

inconsciente. É por isso que eu digo – ilustrarei para vocês, da próxima vez, 

com um desenhozinho topológico que já esteve no quadro – que o desejo é o 

eixo, o pivô, o cabo, o martelo, graças ao qual se aplica o elemento-força, a 

inércia que há por trás do que se formula primeiro, no discurso do paciente, 

como demanda, isto é, a transferência. O eixo, o ponto comum desse duplo 

machado, é o desejo do analista, que eu designo aqui como uma função 
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essencial. E que não me digam que, esse desejo, eu não o nomeio, pois é 

precisamente um ponto que só é articulável pela relação do desejo ao desejo. 

(p. 229) 
 

Ainda no que diz respeito ao desejo do analista, Kyrillos Neto (2012) ressalta: 

     O desejo do psicanalista está situado como o eixo principal em torno do 

qual o psicanalista opera a ética da psicanálise. Assim, se introduz a 

perspectiva de situar o desejo do psicanalista como um instrumento central na 

direção da cura, no que diz respeito à escolha possível que se abre para o 

analisando. (p. 2) 

 

O trabalho psicanalítico é produto de uma oferta realizada por alguém que, ao apostar 

no inconsciente, circunscreve um lócus que viabiliza, conforme dito, o endereçamento da fala, 

a construção do sujeito suposto saber e a possibilidade da interpretação. Um dos pontos 

fundamentais para que o trabalho se opere é que se oferte uma escuta que esteja diretamente 

entrelaçada ao desejo do analista.  

O sujeito suposto saber é um conceito articulado por Lacan pelos anos de 1964 - 65 e 

corresponde àquilo que Freud nomeia transferência. Trata-se de uma ferramenta fundamental 

da psicanálise que permite a atualização da realidade do inconsciente, que é da ordem do 

sexual, à figura do analista, que viabiliza a instalação da transferência. O processo permite 

“ver funcionar toda uma cadeia no nível do desejo do Outro que o desejo do sujeito se 

constitui” (Lacan, 1964/2008, p. 229). 

Considerados os aspectos formais dessa escuta, é significativo dizer dos efeitos 

produzidos na comunidade de Campanha. Em primeiro lugar, observa-se o aumento da 

demanda por atendimentos psicológicos. Em vários momentos foi necessário filtrar a 

quantidade de atendimentos para que fosse possível compreender do que se tratava tal 

demanda dirigida ao setor de psicologia do NASF. Esses fatores levaram a pensar o que podia 

a psicanálise ofertar para um equipamento de atenção primária.  

Compreender a demanda dirigida à psicologia levou, em segundo lugar, a uma 

articulação com as instituições que compunham o município, entre elas, a educação, a 

assistência social e a própria saúde. Vez ou outra era preciso esclarecer a esses setores que 

determinados casos não necessitavam de acompanhamento psicológico, mas de alternativas 

para o desconforto que produziam no campo institucional.  

Toma-se, como exemplo, o caso de um garoto de cerca de dez anos de idade, atendido 

pela equipe do NASF, que passava a maior parte de seu tempo fora da escola cumprindo 

suspensão e sendo atendido por especialistas (psicólogo e psiquiatra) do que vivenciando o 

quotidiano estudantil em virtude de seu “agressivo” comportamento. Como alternativa de 

intervenção e tratamento, foi estabelecido o frequente o diálogo com a família e a escola. As 
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práticas produziram novos efeitos, já que propiciaram a quebra do modelo tradicional de 

tratamento, que centrava na consulta e no estabelecimento do diagnóstico a possibilidade de 

resolução de problemas cuja etiologia parecia apresentar um fator psíquico. Observa-se, nessa 

situação, a oferta daquilo que fora nomeado, na introdução deste trabalho, campos de 

subjetivação. 

Para finalizar, essa escuta permitiu constatar uma significativa receptividade da 

população para a instalação do CAPS. Destaca-se a chegada de alguns psicóticos para 

atendimento no NASF, o que levou à conclusão de que nem sempre o melhor tratamento para 

psicóticos em crise, ou até mesmo fora de crise, é aquele cujo modelo reflete os ideais da 

psiquiatria clássica. 

 

Capacitação 

 

Nos demais períodos de trabalho pelo NASF eram realizadas reuniões com os 

profissionais dos Programas Saúde da Família na perspectiva de estabelecer diálogos que 

expusessem o ponto de vista da equipe sobre uma série de casos que eram levados, em sua 

maioria, pelas agentes comunitárias de saúde.  

Partia-se do pressuposto de que orientar e capacitar os agentes e demais profissionais 

seria uma forma interessante de propagar informações relevantes à área de saúde mental. Em 

menor escala, havia conversas também com enfermeiros e médicos. Portanto, foi a partir do 

NASF que se começou a tecer a possibilidade de se articular um trabalho em rede, o que 

também (hoje em dia) tem gerado frutos ao CAPS.  

No que diz respeito à implementação do trabalho em rede, observa-se que ele aponta 

para mais eficácia na produção de saúde, melhoria na eficiência da gestão do sistema de saúde 

no espaço regional, além de contribuir para o avanço do processo de efetivação do SUS. As 

Redes de Atenção à Saúde (RAS) “são arranjos organizativos de ações e serviços de saúde, de 

diferentes densidades tecnológicas que, integradas por meio de sistemas de apoio técnico, 

logístico e de gestão, buscam garantir a integralidade do cuidado” (MS, 2010). 

 Uma rede bem elaborada tornaria possível ao CAPS traçar um plano de ação com o 

intuito de estabelecer parcerias de referência e contrarreferência com diversos dispositivos: da 

saúde, da assistência social, da educação, da justiça ou outros. O trabalho em rede constitui 

“uma alternativa prática de organização, capaz de possibilitar e responder às demandas de 

flexibilidade, conectividade e descentralização das esferas de atuação e articulação social 

diversas” (Neves, 2009, p. 149). 
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Essa definição sustentaria uma prática de trabalho cuja interatividade com outros 

equipamentos seria buscada de forma assídua, afinal, somente desta forma seria possível o 

fortalecimento das ações em conjunto. Destaca-se a comunicação e a conversação como 

principais ingredientes para a construção de intervenções no caso a caso.  

Além das ações efetuadas, foi solicitado ao setor de psicologia do NASF que 

representasse o município nos diversos encontros de saúde mental que eram realizados nas 

regionais, em específico na regional de Varginha, em Minas Gerais. Com certa frequência, os 

técnicos do NASF, em especial os da psicologia, passaram a frequentar esses eventos nos 

quais se constatou que o paradigma do trabalho em rede se constituiria como o mais 

apropriado para um serviço de saúde mental. 

O trabalho de escuta e de capacitação realizado pelo setor de psicologia do NASF teve 

a duração de um ano e meio e, nesse período, ajudou a circunscrever uma demanda por um 

dispositivo de saúde mental. Eis alguns aspectos colhidos durante esse trabalho, que 

forneceram fortes argumentações para a gestão sobre a urgência de se estabelecer o CAPS: 

 

 alto índice de consumo de psicofármacos: tanto antipsicóticos típicos, como 

decanoato de haloperidol, assim como antipsicóticos atípicos, como clozapina, 

olanzapina e risperidona; 

 consumo exacerbado de psicofármacos benzodiazepínicos: diazepam, 

clonazepam, alprazolam; 

 significativo consumo de antidepressivos, como imipramina, citalopram, 

fluoxetina, paroxetina e sertralina; 

 índice elevado de consumo de estabilizadores de humor, como carbonato de lítio e 

carbamazepina; 

 frequentes internações realizadas no município. Eram amplamente comuns os 

relatos sobre uma série de usuários da saúde pública que já haviam passado por, 

pelo menos, uma internação. Também foram encontradas pessoas cujos familiares 

já tinham vivenciado alguma internação. É importante não olvidar de que as 

internações eram o único recurso disponibilizado pelo município para lidar com as 

situações de crise e com os casos de alta complexidade, que deixavam perplexos 

os profissionais pelos quais eram responsáveis. Cabe ressaltar que, até bem pouco 

tempo atrás, as internações eram articuladas pelo Centro de Referência de 

Assistência Social (CRAS); 
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 elevado índice de desconhecimento, por parte da população, sobre outras formas 

de intervenção para manejar o sofrimento psíquico, que não necessariamente 

resultassem no uso extremado de medicação. Foram detectados alguns casos de 

uso de medicação por mais de dez anos, constatando-se uma cronificação 

medicamentosa que, instalada, encontrava sua melhor caricatura na usual e 

conhecida troca de receita. 

 

No final do ano de 2012, respaldados pelo conjunto dessas informações, os técnicos do 

NASF puderam intensificar os contatos com a gestora de saúde e fundamentar a importância 

da pactuação do CAPS. Ressalta-se o recebimento de significativo apoio de outros setores da 

saúde no que concerne à implantação e à implementação do CAPS. Compreende-se esse 

apoio como fruto do diálogo incessante entre os equipamentos de saúde do município.  

Abordada a trajetória do NASF ao CAPS, faz-se importante destacar as ações 

executadas pelo dispositivo de média complexidade que, desde o início de 2013, estava 

implantado e implementado no município de Campanha. As ações foram necessárias para se 

criar situações favoráveis ao encontro da equipe do CAPS com o paciente psicótico em crise, 

fato abordado neste trabalho por intermédio de dois casos que serão vistos no próximo 

capítulo. 

  

 

3.1 A implantação do CAPS de Campanha e suas ações 

 

 

A implantação do CAPS de Campanha só fora possível a partir de uma parceria 

articulada pelas secretarias de saúde dos municípios de Campanha e Cambuquira. O intuito 

era garantir a população necessária para a instalação do CAPS, afinal a Portaria/GM n. 336 – 

de 19 de fevereiro de 2002, em seu quarto artigo, esclarece que o CAPS I - Serviço de 

Atenção Psicossocial - possui capacidade operacional para atendimento em municípios com 

população entre 20.000 e 70.000 habitantes.  

Portanto, com a união dos dois municípios obteve-se uma população superior a vinte 

mil pessoas, o que permitiu fazer escoar para Campanha um número significativo de usuários 

que recebiam tratamento em outros locais. A maioria desse público era atendida, devido a sua 

proximidade, pelo CAPS II do município de Três Corações, que evidentemente se encontrava 

sobrecarregado pela elevada quantidade de pessoas que recebia.  
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No início de 2013, o CAPS de Campanha foi inaugurado no prédio da Secretaria de 

Saúde do município, ocupando um espaço que, em consonância com as exigências feitas pelo 

Ministério da Saúde, atendia os critérios estipulados para o funcionamento adequado de um 

dispositivo de média complexidade de saúde mental. 

Aqui uma história curiosa se desenha pedindo uma pequena pausa para ser contada. 

Quando foi necessário escolher o espaço para a instalação do CAPS, vislumbrara-se uma casa 

que, segundo parecer da equipe responsável, encaixar-se-ia perfeitamente com os ideais e as 

intervenções imaginadas pelos técnicos do CAPS no que diz respeito às atividades que 

deveriam ser executadas em seu dia a dia. 

A primeira casa escolhida tinha uma pequena varanda na entrada que, por sua vez, 

evidenciava a ausência de muros, ou seja, era uma casa “aberta” que apresentava, ainda, uma 

estruturação interna condizente com o que se espera de um CAPS. Registra-se a empolgação 

dos envolvidos com essa perspectiva, afinal, o CAPS traria em sua arquitetura os valores 

intrínsecos da Luta Antimanicomial. Entretanto, a proposta foi negada pela Prefeitura, que se 

opôs a alugar o imóvel com o argumento de que aquele espaço seria a nova instalação da 

Polícia Militar, o que decepcionou os profissionais, afinal era cogitado pela Secretaria de 

Saúde do município instalar o CAPS no antigo prédio da Polícia Militar, uma bela ironia. 

 O fato se tornou um duro golpe para todos os envolvidos; afinal, como seria instalado 

um CAPS em um espaço que, por ter sido ocupado pela Polícia Militar durante anos, acabou 

impregnado por significantes que perpassavam a ideia de repressão, prisão, cárcere e 

opressão? Não seriam esses significantes tão representativos quanto os dos manicômios de 

antigamente? 

O fato narrado acima produziu resultados férteis, pois possibilitou à futura equipe do 

CAPS criar argumentos consistentes que, amparados no discurso da Reforma Psiquiátrica, da 

Luta Antimanicomial e da psicanálise, puderam, cada qual à sua maneira, intervir e sustentar 

um espaço no mínimo neutro para que o CAPS de Campanha começasse a consolidar seu 

nascimento. 

É interessante observar que já em seus primeiros dias de vida o CAPS já havia exigido 

de sua equipe o mínimo de critério e conhecimento para o que se propunha realizar. A 

empreitada não fora em vão. Se por certa ironia quem havia ocupado a almejada casa fora a 

Polícia Militar, coincidentemente o dispositivo passara a ocupar um lugar privilegiado, a 

antiga Secretaria de Saúde.  

 A Secretaria de Saúde fora literalmente despejada de seu antigo espaço e, com sua 

equipe, os técnicos da saúde mental transportaram seus pertences para o segundo andar do 
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prédio, que também seria a casa do CAPS. O episódio foi interessante porque exigiu de toda a 

equipe uma mobilização de compromisso ainda mais expressivo com o dispositivo que 

começava a nascer. 

Além disso, o fato de o CAPS ter ocupado o prédio da Secretaria de Saúde permitiu-

lhe ficar no centro do Complexo de Saúde que, por sua vez, é composto pelo Programa Saúde 

da Família, o Núcleo de Apoio à Saúde da Família, a Farmácia Básica, a Vigilância Sanitária 

e a Unidade Municipal de Atenção Especializada. Isso facilitou o fluxo de usuários do CAPS, 

além de ter colocado em constante interação os diversos dispositivos que compõem a 

Secretaria de Saúde do município. 

Essa configuração permitiu a elaboração de um projeto de saúde mental que viabilizou 

ações e serviços substitutivos ao hospital psiquiátrico. A Linha Guia de Saúde Mental 

esclarece: 

     Uma rede de atenção à Saúde Mental compõe-se de ações e serviços 

diversos. Contudo, ela somente funciona de fato como rede quando é criada e 

ordenada a partir de um Projeto de Saúde Mental. Para atender às diretrizes 

da Reforma Psiquiátrica, tais como definidas nas III Conferências Estadual e 

Nacional de Saúde Mental, esse Projeto deve reorientar o modelo de 

assistência, através de ações e de serviços substitutivos ao hospital 

psiquiátrico, que possibilitem sua superação. (Minas Gerais [MG], 2006, p. 

53) 

 

Portanto, quais foram as ações efetuadas pelo CAPS de Campanha para fazer valer 

uma intervenção cuja orientação superasse o paradigma manicomial? Com quem o CAPS 

deveria dialogar para instalar um espaço inovador, cujas conversações e ações, em conjunto, 

se constituiriam como fundamentos? 

O passo inicial para a constituição de um Projeto de Saúde Mental foi estabelecer 

contato direto com os PSFs e seus técnicos. A equipe técnica foi de unidade em unidade 

(diferentes pontos da cidade) e se reuniu com seus respectivos técnicos e agentes comunitários 

de saúde dos Programas Saúde da Família. O contato permitiu explicar aos profissionais de 

saúde do que se tratava o CAPS, suas funções, quais suas coordenadas de ações e os motivos 

que levaram ao seu estabelecimento no município. Essa ação foi de extrema valia para 

esclarecer aos técnicos do CAPS e aos profissionais de saúde a especificidade do público que, 

a partir de então, seria encaminhado ao CAPS. 

Foi firmada também uma parceria com os agentes comunitários de saúde; afinal, era 

de conhecimento geral que tinham amplo leque de contatos, o que, por sua vez, facilitaria o 

acesso à comunidade. Leva-se em conta o vínculo e a relação de confiança estabelecido entre 

os agentes e a população, fundamental para a mobilização da comunidade. Compreende-se 

que os agentes de saúde, por exemplo, poderiam facilitar a medicação de paciente em crise 
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devido a esse vínculo. No que toca ao trabalho dos agentes, a Política Nacional de Atenção 

Básica (2012) define como uma de suas atribuições: 

     Acompanhar, por meio de visita domiciliar, todas as famílias e indivíduos 

sob sua responsabilidade. As visitas deverão ser programadas em conjunto 

com a equipe, considerando os critérios de risco e vulnerabilidade, de modo 

que as famílias com maior necessidade sejam visitadas mais vezes, mantendo 

como referência a média de uma visita/família/mês. (MS, 2012, p.49) 

 

Observa-se que o contato com as unidades dos PSFs permitiu pequenas discussões de 

casos que, de uma forma ou outra, seriam, a partir de então, também pertinentes ao CAPS. Era 

muito comum que os pacientes psicóticos, na ausência de equipamentos específicos de saúde 

mental, fossem atendidos por meio da Atenção Primária e da Alta Complexidade, ou seja, no 

Pronto Atendimento e na Santa Casa. Incluíam-se também na discussão aqueles que 

perambulavam pela cidade em crise e eram tidos como figuras típicas e folclóricas do 

município. Essas peculiaridades tornaram possível cogitar a hipótese de instalação de um 

dispositivo cuja função seria a construção do caso clínico.  

Segundo Viganò, (2010), “inicia-se um tempo em que o debate clínico aberto e sem 

esoterismo torna-se possível” (p. 1). Ainda segundo o autor: 

     A construção do caso clínico é uma construção democrática na qual cada 

um dos profissionais do caso (os operadores, os familiares, as instituições) 

traz a sua contribuição, de uma forma que parecerá paradoxal somente àquele 

que está doente de tecnocracia e de modelos cibernéticos. Na realidade, trata-

se de juntar as narrativas dos protagonistas dessa rede social e de encontrar o 

seu ponto cego, encontrar aquilo que eles não viram, cegos pelo seu saber e 

pelo medo da ignorância. Este ponto comum, a falta de saber, é o lugar do 

sujeito e da doença que o acometeu. A construção do caso consiste, portanto, 

em um movimento dialético em que as partes se invertem: a rede social 

coloca-se em posição discente e o paciente na posição de docente. 

Naturalmente, o que o paciente deve analisar não passa por sua consciência e 

não pode ser dito em uma fala direta, mas mediante nossa escuta das 

particularidades, das coincidências que foram escandidas de sua história, do 

enigma de seus atos falhos, recaídas, ausências e etc. (Viganò, 2010, p. 2) 

 

A conceitualização de Carlo Viganò no que diz respeito à construção do caso clínico 

permite uma possibilidade maior de formalização e extração de consequências diante da 

leitura dos casos com que o CAPS começou a lidar. Compreende-se que um passo havia sido 

dado para a instalação desse dispositivo sem pretender dizer que já estava efetivado. Ao 

discutir-se, por exemplo, sobre um paciente da Atenção Primária que, pelo fato de estar em 

crise psicótica, procurava insistentemente o PSF, abria-se a possibilidade de inserir elementos 

da clínica em seu tratamento e viabilizar outra forma de manejo do caso. 

Esse exemplo, especificamente, permitiu à equipe refletir sobre a transferência que 

esse paciente fez com a enfermeira chefe do equipamento. Constata-se a partir daí, uma 

releitura do caso por parte dessa profissional que, por sua vez, poderia ampliar as 
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possibilidades de manejo com o paciente. Observa-se uma gradativa inserção de conceitos 

vinculados à psicanálise, como a transferência, no manejo diário de casos voltados para a 

saúde mental.  

Contudo, sustentar tal ação impôs outro desafio ao dispositivo, o de ter uma 

compreensão mais ampla daquilo que a psicanálise entende por psicose. No quarto capítulo, 

falar-se-á a respeito dos fenômenos atinentes à psicose, afinal, ter conhecimento da pesquisa 

freudiana e lacaniana é ajudar o dispositivo a circunscrever um campo de intervenção clínico 

que permite uma orientação mais singular ante o mecanismo da foraclusão. 
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4 A ESPECIFICIDADE DA LEITURA PSICANALÍTICA DOS 

FENÔMENOS ATINENTES À PSICOSE 

 

 

Neste capítulo encontra-se uma leitura da psicose por intermédio da psicanálise. Visa-

se compreendê-la como estrutura clínica, a fim de que se possa buscar coordenadas que, ao 

considerar esse aspecto, ofertem perspectivas de intervenção hábeis a incluir o sujeito 

psicótico e suas manifestações sintomáticas (fenômenos elementares) no tratamento e no laço 

social. É válido interrogar sobre os laços sociais dos sujeitos psicóticos, uma vez que o 

tratamento passa pela possibilidade de sua relação com outros sujeitos em algum campo 

discursivo, como o discurso do mestre, do universitário, da histérica e do analista.  

Os discursos foram uma nova forma encontrada por Lacan de entender o 

estabelecimento do laço social entre os sujeitos. Há, a partir dessa construção realizada no 

Seminário XVII- O avesso da psicanálise, uma articulação inaugural entre o campo da 

linguagem e o do gozo. Quinet (2009), em Psicose e Laço social, relata: 

     A vida cotidiana e a clínica com sujeitos psicóticos nos mostram que eles 

entram numa relação em que está em jogo o governo, o comando, a 

dominação, a submissão, a educação, a burocracia, o fazer desejar, a sedução, 

a provocação de saber, o psicanalisar. (p. 10) 

 

Esses tipos de relações são chamados por Lacan de discursos e são justamente eles que 

promovem o laço social na medida em que são articulados e estruturados pela linguagem. 

Caso se compreenda que “o discurso como laço social é um modo de aparelhar o gozo com a 

linguagem” (Quinet, 2009, p. 17), encontrar-se-á na relação do psicótico com os campos 

discursivos a possibilidade de um enquadramento da pulsão que permite a estruturação de seu 

campo. Portanto, em psicanálise não há tratamento que não seja efetivado através de um 

discurso.  

Abordadas algumas questões pertinentes aos campos discursivos, discorre-se 

brevemente sobre o discurso do mestre, em virtude do objeto de pesquisa deste trabalho. 

Compreender tal discurso em sua especificidade permite uma interrogação sobre as ações 

efetuadas no CAPS de Campanha, visto que estavam sendo norteadas pelo discurso da 

inclusão. 

Para Lacan, “se o discurso é um modo de relacionamento social representado por uma 

estrutura sem palavras” (Coelho, 2006, p. 2), a modalidade do discurso do mestre se 

caracteriza por ser aquele que é o avesso da psicanálise, pelo fato de que torna impossível que 
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nesse lugar apareça, no curso do movimento histórico – “como tínhamos, talvez, esperanças –, 

o que cabe à verdade” (Lacan, 1992, p. 30). O discurso do mestre nada quer saber de que: 

     Como temos o significante, é preciso que a gente se entenda – e é 

justamente por isto que não nos entendemos. O significante não é feito para 

as relações sexuais. Desde que o ser humano é falante, está ferrado, acabou-

se essa coisa perfeita, harmoniosa, da copulação, aliás, impossível de situar 

em qualquer lugar da natureza. A natureza apresenta espécie infinita, que em 

sua maioria, aliás, não comportam nenhuma copulação, o que mostra a que 

ponto pesa pouco nas intenções da natureza que isso constitua um todo, uma 

esfera. (Lacan, 1992, p. 31) 

 

Nesse caso, observa-se que o CAPS operar a partir do discurso do mestre pode se 

tornar problemático, em virtude de que sua inscrição se dá a partir de um ideal de 

normatização que passa pelo campo da inclusão e não da singularidade. Esse percurso acaba 

por eliminar o efeito que uma intervenção clínica pode ter em sua aposta de fazer emergir um 

sujeito no psicótico. Ir na contramão do discurso do mestre é levar em conta o mal entendido 

intrínseco ao ser humano pelo fato de que ele se constitui a partir da linguagem. Somente 

dessa forma é possível intervir no acolhimento do sujeito enquanto efeito do simbólico. 

Abordadas as considerações lacanianas a respeito da teoria dos discursos e o modo 

como podem auxiliar no tratamento da psicose, passa-se a falar sobre ela. Para isso, torna-se 

necessário fazer jus às considerações freudianas e lacanianas, dando ênfase às últimas, devido 

a sua relevância quanto às contribuições ofertadas no campo da psicose. Há de se levar em 

consideração a formação psiquiátrica de Lacan e seu profundo interesse pela psicose, o que o 

leva, já em 1932, a escrever a tese de doutorado intitulada Da psicose paranoica e suas 

relações com a personalidade.  

Contudo, será destacado em Freud elementos que, tomados por Lacan a partir de uma 

releitura, tornaram-se essenciais para situar a psicose como estrutura clínica. Não se deve 

desconsiderar que, já em 1894, em seu artigo Psiconeuroses de defesa (Freud, 1894/2006), 

Freud afirmava haver na psicose uma espécie de defesa muito mais enérgica e eficaz do que 

na neurose. Nota-se aí a primeira elaboração do conceito de Verwerfung que, mais tarde, será 

nomeado por Lacan como foraclusão do Nome-do-Pai, conceito específico que permite uma 

compreensão estrutural da psicose. 

Ainda no que toca às formulações freudianas, é significativo observar que, em 1895, o 

Rascunho H, enviado a Fliess, contém observações sobre a paranoia. Nesse texto, ao se 

perguntar sobre seu funcionamento, Freud (1895/1996) indica que o seu objetivo é a rejeição 

de uma representação incompatível que projeta seu conteúdo no mundo externo. Em 1896, 

observa-se um retorno às considerações sobre as psiconeuroses de defesa, uma vez que, em 
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seu artigo intitulado Novas observações sobre as psiconeuroses de defesa, abordam-se as 

diferenças entre paranoia e obsessão, verificando-se que naquela as recriminações são 

projetadas no mundo exterior enquanto nestas, mantêm-se no mundo interior. 

Acresce-se ao percurso freudiano sobre a psicose a carta enviada a Fliess (Carta 125) 

na qual se introduz, na teoria freudiana, a noção de um ponto de fixação no desenvolvimento 

libidinal; no caso da paranoia, o autoerotismo. Nesse quesito constata-se algo da pulsão que 

ao não ser dirigida para outras pessoas satisfaz-se no próprio corpo. Laplanche e Pontalis 

(2001) consideram que Freud, naquele momento, ao refletir sobre esse conceito, tem o intuito 

de “mostrar como no início da vida sexual a satisfação pode ser obtida sem recorrer a um 

objeto para constatar que não existe qualquer caminho pré-formado que leve o sujeito para um 

objeto determinado” (p. 48). 

Ainda no que concerne a tais questões, verifica-se nos Três ensaios da teoria da 

sexualidade (Freud, 1905/1996) o que Freud denominará a teoria da libido. Neste tópico, ao 

se propor refletir sobre as manifestações psíquicas da vida sexual, o psicanalista vienense 

define a libido como “força quantitativamente variável que poderia medir os processos e 

transformações ocorrentes no âmbito da excitação sexual” (p. 205).  

 Quanto ao que se pode compreender dos destinos da libido no funcionamento da 

psicose, Freud ressalta que: 

     Deveria ser tarefa de uma teoria da libido, no campo dos distúrbios 

neuróticos e psicóticos, expressar todos os fenômenos observados e os 

processos deduzidos em termos da economia libidinal. É fácil inferir que, 

nesse contexto, cabe aos destinos da libido do ego a significação maior, 

sobretudo quando se trata de explicar as perturbações psicóticas mais 

profundas. (Freud, 1905/1996, p. 206) 

 

Para finalizar, destaca-se a carta (187 F) de Freud à Jung e Ferenczi, em 22 de abril de 

1910, na qual o pai da psicanálise elabora a hipótese sobre a relação da paranoia com a 

homossexualidade. Naquele momento, Freud encontra-se absorvido pela autobiografia de 

Schreber, “por quem se diz maravilhado” (Cromberg, 2006, p. 57). Cromberg (2006) relata:  

     O que marca o mecanismo da paranóia [sic] é o fracasso permanente da 

defesa contra as representações sexuais insuportáveis, pois os investimentos 

libidinais só podem se (re) tornar investimentos objetais com afeto 

desprazeroso, e é assim que se aferram às percepções nas quais o objeto foi 

transformado. Tal esforço psíquico faz com que as imagens libidinizadas que 

se fizeram imagens percebidas se transformem em alucinações, e o sujeito 

será permanentemente perseguido por afetos hostis. (p. 56) 

 

 Em relação a Freud (1913/2010) no que constitui a análise do caso de Schreber e sua 

relação com a feminilidade, o criador da psicanálise constata: 
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     Já não era liberdade sexual masculina, mas sensação sexual feminina; ele 

se colocava femininamente em relação a Deus, sentia-se mulher de Deus. 

Nenhuma outra parte do delírio é tratada pelo paciente de modo tão 

minucioso – tão insistente, poderíamos dizer – como sua alegada 

transformação em mulher. (pp. 43-44) 

  

Simanke (1994), no que concerne à contribuição freudiana para a psicose, destaca que, 

já no início de sua obra, o psicanalista vienense elabora uma teoria da alucinação que diz 

respeito ao desenvolvimento de sua primeira tópica e demarca a elaboração de um modelo de 

aparelho psíquico. Simanke (1994) afirma que: 

     As primeiras observações significativas sobre a alucinação, na obra de 

Freud, são efetuadas a propósito da clínica das neuroses, referindo-se 

principalmente à investigação da histeria. Partindo destas observações, 

contidas, principalmente, nos Estudos sobre a histeria (1893-95), podem-se 

identificar, em estado nascente, alguns elementos das aventuras mais 

estritamente teóricas que se seguirão, ou seja, o progresso das convicções 

metapsicológicas de Freud no Projeto de psicologia (1895) e ao longo das 

correspondências com Fliess, que têm como ponto de chegada o capítulo VII 

de A interpretação dos sonhos (1900). (p. 13) 

 

O trecho acima permite constatar que os fenômenos observados na neurose 

posteriormente permitirão a Freud fazer consideráveis avanços quanto à compreensão da 

estrutura psicótica.  

Outro ponto da obra freudiana que Simanke (1994) considera de suma importância 

para se constatar o percurso do pai da psicanálise diz respeito à teoria do narcisismo, visto que 

as neuroses narcísicas permitem mudanças contundentes na estrutura da psicanálise. Simanke 

(1994) destaca: 

     O narcisismo não é só um conceito crucial na evolução da metapsicologia 

freudiana, como talvez o que está mais intimamente ligado com a formação 

da teoria das psicoses. Não só ele está na origem da criação de uma categoria 

nosográfica que pode ser legitimamente considerada a antepassada direta da 

psicose – a de neurose narcísica -, como também a sua introdução irá 

desencadear uma série de mudanças estruturais na teoria freudiana, que vai 

culminar na virada dos anos 20. (p. 113) 

 

 A formulação da teoria do narcisismo permite à Freud a elaboração de uma nova 

maneira de compreender o ego, o que, por sua vez, resulta na criação da segunda tópica, isto 

é, de um novo modo de se visualizar o aparelho psíquico. Freud (1916/2010), em Introdução 

ao narcisismo, ensaios de metapsicologia e outros textos, constata: 

     O desenvolvimento do Eu consiste num distanciamento do narcisismo 

primário e gera um intenso esforço para reconquistá-lo. Tal distanciamento 

ocorre através do deslocamento da libido para um ideal do Eu imposto de 

fora, e a satisfação, através do cumprimento desse ideal. Ao mesmo tempo, o 

Eu enviou os investimentos libidinais de objeto. Ele se empobrece em favor 

desses investimentos, tal como o ideal do Eu, e novamente se enriquece 

mediante as satisfações ligadas a objetos, assim como pelo cumprimento do 

ideal. (p. 48) 
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Tal avanço leva a uma reformulação geral no campo da psicopatologia e permitirá à 

Freud uma definição psicanalítica da psicose. É nessa tópica que Freud, em 1924, dará uma 

definição explícita da psicose como uma perturbação do vínculo com a realidade em 

contrapartida ao funcionamento da neurose. Se o quadro da neurose se dá entre uma defesa do 

ego diante de um impulso instintual, instalando aí, o mecanismo da repressão, na psicose 

Freud (1924/1987) relata ser “igualmente fácil, a partir do conhecimento que até agora 

obtivemos do mecanismo das psicoses, aduzir exemplos que apontam para um distúrbio no 

relacionamento entre o ego e o mundo externo” (p. 419). 

Simanke (1994), portanto, faz notar a existência de um percurso perpassado por 

avanços que ajuda a desmistificar conclusões apressadas que consideram a concepção 

freudiana da psicose incipiente e fragmentária. Entretanto, o autor adverte: 

      É flagrante, contudo, que a teoria da psicose em Freud não chegou a 

constituir-se completamente. Por isso, a tentativa de traçar um perfil 

metapsicológico mínimo para o conceito exigiu um esforço suplementar de 

síntese, que foi além do que Freud efetivamente afirmou. (p. 11) 

 

Utiliza-se a citação acima para justificar a entrada gradativa de Lacan que, a partir da 

releitura dos textos freudianos, em especial a do caso Schreber, possibilita avanços na 

investigação clínica da psicose. 

Vários são os momentos em que Freud aborda, em sua obra, as questões vinculadas à 

paranoia; contudo, a leitura de Lacan sobre o caso Schreber, em 1911, chama a atenção em 

virtude de seu ineditismo e relevância para a compreensão da psicose, o que repercute em seu 

seminário As psicoses: 

     A novidade do que Freud introduziu quando abordou a paranoia é ainda 

mais notável que em qualquer outro lugar – talvez porque seja mais 

localizado e porque isso se destaque mais em contraste com os discursos 

contemporâneos sobre a psicose. Vemos aqui Freud proceder logo de saída 

com uma audácia que tem a característica de um começo absoluto. (Lacan, 

1956/1988, p. 18) 

 

Se para Lacan há novidade em Freud, ela se justifica pelo modo como o psicanalista 

francês faz a leitura do caso Schreber. Daniel Paul Schreber foi um jurista que, ao ser 

nomeado, em primeiro de outubro de 1893, para o cargo de presidente do Tribunal de 

Apelação na cidade de Leipzig, Alemanha, enlouquece. 

Schreber, segundo Lacan, tinha a idade de cinquenta e um anos no momento de sua 

nomeação e, após assumir o cargo, passou a apresentar problemas como insônias, fugas de 

ideias, além de pensamentos perturbadores. Os fatos levam Schreber a mais uma internação, 

considerando que o jurista já havia sofrido, entre 1884 e 1885, de um delírio hipocondríaco.  
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Lacan (1956/1988) relata que é naquele período que o delírio de Schreber se 

apresentará com toda a complexidade que pode comportar: 

     É ali que seu delírio vai passar por toda uma série de fases das quais ele 

nos dá um relato extremamente seguro, parece, e extraordinariamente 

composto, escrito nos últimos meses de seu internamento. O livro será 

publicado logo depois de sua saída. Ele não dissimulou, portanto, a ninguém, 

no momento em que reivindicava o direito de sair, que participara sua 

experiência à humanidade inteira, com o desígnio de transmitir a todos as 

revelações capitais que ela comporta. (p. 35) 

 

O contato com essa obra permite a Freud, em 1911, a redação de Uma memória sobre 

a autobiografia de um caso de paranoia delirante, que lhe possibilita pontuar o caminho 

perpassado por Schreber no que diz respeito a sua ideia delirante de se transformar em 

mulher. No que concerne ao delírio, Quinet (1990) cita: 

     O delírio, vindo a suprir a foraclusão do Nome-do-Pai, corresponde à 

definição de Freud: o delírio é como uma peça que se cola aí onde houve uma 

falha na relação do sujeito com o mundo da realidade, mundo que, como se 

sabe, é para o homem, estruturado pelo simbólico. (p. 25) 

 

A história de Schreber, contada em seu livro Memórias de um doente dos nervos, 

permite a Freud e, em posterior, a Lacan, extrair conclusões contundentes no que toca ao 

funcionamento da estrutura psicótica, inclusive ao apaziguamento ocasionado pelo delírio, já 

que, como metáfora delirante, pode realizar a suplência da metáfora paterna. 

Freud (1913/2010), em Observações psicanalíticas sobre um caso de paranoia, 

influenciado que estava pela leitura do livro de Schreber, afirma: 

     A investigação psicanalítica da paranoia não seria possível se os doentes 

não tivessem a peculiaridade de revelar, ainda que de forma distorcida, 

justamente o que os demais neuróticos escondem como um segredo. Dado 

que os paranoicos não podem ser impelidos a vencer suas resistências 

internas e, de toda forma, dizem apenas o que querem dizer, precisamente no 

caso dessa afecção o relato escrito ou a história clínica impressa pode 

funcionar como substituto do conhecimento pessoal do doente. (p. 14) 

 

Essa citação freudiana parece estar em perfeita harmonia com aquilo que Lacan 

formulará mais tarde em seu seminário sobre as psicoses. Afinal, ele mesmo relata: 

     Em resumo, poder-se-ia dizer, o psicótico é um mártir do inconsciente, 

dando ao termo mártir seu sentido, que é o de testemunhar. Trata-se de um 

testemunho aberto. O neurótico também é uma testemunha da existência do 

inconsciente, ele dá um testemunho encoberto que é preciso decifrar. O 

psicótico, no sentido em que ele é, numa primeira aproximação, testemunha 

aberta, parece fixado, imobilizado, numa posição que o coloca sem condições 

de restaurar autenticamente o sentido do que ele testemunha, e de partilhá-lo 

no discurso dos outros. (Lacan, 1956/1988, p. 153)
 

 

No que se refere à constatação do sistema de delírios e suas evoluções, Freud, ainda 

baseado no caso Schreber, salienta que “por um lado ele havia desenvolvido um engenhoso 

sistema delirante, que tem tudo para nos interessar, e, por outro lado, sua personalidade havia 



44 

 

se reconstruído e mostrava-se, excetuando alguns distúrbios isolados, à altura das tarefas da 

vida” (Freud, 1913/2010, p. 20).  

Ainda em Observações psicanalíticas sobre um caso de paranoia, no que diz respeito 

ao delírio de Schreber, Freud (1913/2010) alerta que “a transformação em mulher 

(emasculação) era o delírio primário” (p. 24). Entretanto, relata que “um delírio de 

perseguição sexual foi posteriormente transformado, para o paciente, em delírio de grandeza 

religiosa” (p. 24).  

Portanto, como não enxergar nesse ponto os elementos que possibilitarão a Lacan 

formular a importância da metáfora delirante como operador possível quando não há 

consentimento do sujeito em relação à entrada da metáfora paterna? É a partir de tais aspectos 

que o conceito de foraclusão começa a ganhar corpo, visto que o delírio passa a ser 

compreendido como uma “auto-elaboração [sic], na qual se manifesta de maneira evidente o 

que Lacan chama de eficácia do sujeito” (Soler, 2007, p. 185).  

Há a compreensão de que o delírio é uma tentativa de cura e não a doença em si. 

Justifica-se, portanto, em Lacan, sua retomada do texto freudiano cujo valor reside na 

percepção de sua radical novidade, ou seja, a positividade do delírio, em virtude de que pode 

constituir “uma amarragem central, um polo a partir do qual uma metáfora seria possível” 

(Calligaris, 2013, p. 27). 

O contato de Lacan com a perspectiva freudiana, principalmente no que diz respeito à 

maneira como Freud faz a leitura do caso Schreber, permite-lhe uma compreensão da psicose 

como estrutura clínica que porta, por assim dizer, uma lógica e um rigor. Portanto, se Lacan 

dedica um seminário para as psicoses, é para evidenciar uma releitura dos conceitos 

freudianos que, por sua vez, permitem avanços no manejo clínico dos casos de psicose. 

Quinet (1990) afirma: 

     Falar do campo das psicoses é abranger duas grandes entidades clínicas: a 

paranoia e a esquizofrenia. Falar da psicose ao invés de as psicoses é acentuar 

a psicose como uma estrutura clínica, uma estrutura que se revela no dizer do 

sujeito e que corresponde a um modo particular de articulação dos registros 

do real, simbólico e imaginário. (p. 9) 

 

Desenha-se, nesse percurso, a construção de uma dimensão clínica cuja leitura incide 

sobre a relação que o sujeito constrói com o significante. Há de se constatar, a partir de Lacan, 

a construção de uma ordem simbólica que, por sua vez, estrutura a realidade interna. O termo 

significante advém da linguística estrutural de Ferdinand de Saussure, que, em 1955, a partir 

de seu Curso de Linguística Geral, estabelece que “o significante linguístico tomado 

isoladamente não possui qualquer ligação interna com o significado; só remete para uma 
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significação por estar integrado num sistema significante caracterizado por oposições 

diferenciais” (Laplanche & Pontalis, 2001, p. 480).  

Constata-se o entusiasmo de Lacan (1956/1988) no que diz respeito ao “encontro 

excepcional entre o gênio de Freud e um livro único” (p. 19) que, por sua vez, permite uma 

leitura simbólica do caso cujos conceitos da linguística podem ser extraídos. Nas palavras de 

Lacan (1956/1988): 

     Eu disse gênio. Sim, há da parte de Freud um verdadeiro lance de gênio 

que não deve nada a nenhuma penetração intuitiva – o lance de gênio do 

linguista que vê surgir várias vezes num texto o mesmo signo, parte da idéia 

[sic] de que isso deve querer dizer alguma coisa e chega a reconstruir o uso 

de todos os signos dessa língua. (p. 19) 

 

Essas colocações permitem inferir que a empreitada lacaniana, orientada por Freud, 

busca uma compreensão da estrutura psicótica para além dos efeitos que a própria psiquiatria 

clássica já havia delimitado ao tentar se basear apenas na evidência dos fenômenos. Com 

Lacan, a partir de Freud, uma lógica passa a se delinear na medida em que encontra no Nome-

do-Pai o operador funcional do assentimento do sujeito no que diz respeito à castração. 

Entretanto, o que seriam o Nome-do-Pai e a castração?  

Responder a tais conceitos facilita a visualização do entrelaçamento de ambos, ou seja, 

se o complexo da castração para Freud é fruto da fantasia infantil e implica a amputação do 

pênis diante da constatação da diferença anatômica entre os sexos, para Lacan, a partir dessa 

leitura, faz-se necessário a entrada de uma concepção simbólica da castração pela lógica do 

significante cuja “evitação da castração simbólica leva a seu retorno no real” (Roudinesco & 

Plon, 1998, p. 107). Instala-se, nesse ponto, uma nova maneira de compreender a psicose e 

sua relação com o Nome-do-Pai; afinal, a recusa à castração é a recusa à instalação da 

metáfora paterna. O Nome-do-Pai é uma metáfora enquanto operação que supõe uma 

primazia da significação sobre o significante. Dessa conclusão, Calligaris (2013) constata: 

     Daí aparece claro que podemos chamar de metáfora paterna a operação 

pela qual o neurótico institui, no campo dos significantes do seu saber, uma 

referência privilegiada que distribui neste campo as significações e ao mesmo 

tempo lhe promete uma significação. Esta significação que o sujeito 

neurótico obtém da referência paterna é o ganho da sua filiação. O sujeito 

psicótico, que nos interessa aqui, não dispõe desta referência. Ele erra num 

saber metonímico, embora nessa errância tenha que se produzir algum efeito 

metafórico, se é que o sujeito tem alguma significação. (p. 26) 

 

No que concerne à efetivação da castração simbólica, mecanismo que permite a 

incidência do Nome-do-Pai, Julien (1996) ressalta: 

     O agente da castração simbólica é o pai real, isto é, o homem que fez da 

mulher a quem a criança chama de “mamãe” a causa de seu desejo. É 

justamente nisso que ele representa uma lei (sem, no entanto, fundá-la ele 

mesmo!), a lei do desejo: assim, a mãe se torna, para o sujeito, ao mesmo 
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tempo objeto de desejo e objeto interditado. Não se trata, nesse caso, de 

supereu. (p. 74)  

 

 Para finalizar esta etapa, convém ressaltar que o surgimento da metáfora paterna como 

conceito é desenvolvido por Lacan (1956/1988) em seu texto De uma questão preliminar a 

todo tratamento possível da psicose. Constata-se na obra a inclusão da psicose naquilo que 

Lacan chamou de função e campo da fala e da linguagem. Deve-se destacar a influência que 

autores como Jean Laplanche e Jean Bertrand Pontalis exerceram sobre Lacan, visto que a 

leitura de suas obras sobre a castração a referência no campo da cultura “com o que isso 

implica em termos da proibição e da lei constitutiva da ordem humana” (Roudinesco & Plon, 

1998, p. 105). Atrela-se ao que fora exposto, a posição do sujeito no Édipo. Quinet (1990), em 

a Clínica da Psicose, observa: 

     A referência ao Édipo reinstaura a clínica da estrutura do sujeito 

equivalente à estrutura da linguagem, na medida em que o Édipo é a 

armadura significante mínima que condiciona a entrada do sujeito no mundo 

simbólico. E é a partir da ordem simbólica que se deve pensar a questão da 

psicose. Lacan nos indica que é justamente por que o homem deve atravessar 

a floresta dos significantes para retomar aí os seus objetos instintivamente 

primitivos e válidos que temos de lidar com a dialética do complexo de 

Édipo. (p. 12) 

 

 Voltando à leitura do caso Schreber, ela possibilita a Freud e, em posterior, a Lacan 

vislumbrar que o trabalho da psicose tem uma maneira peculiar de permitir ao sujeito, a partir 

da metáfora delirante, encontrar um modo de apaziguar o insuportável do gozo que transborda 

de forma excessiva onde a função fálica não operou, afinal, “é com um delírio que um sujeito 

psicótico tenta armar uma significação para ele mesmo que não lhe seria garantida por uma 

filiação simbólica” (Calligaris, 2013, p. 27). 

Outro aspecto a ser abordado pela psicanálise em relação à psicose diz respeito à 

relação que se dá entre o sujeito como efeito do significante e os fenômenos elementares da 

psicose, delírios e alucinações. Tal movimento é um convite à compreensão da psicose como 

um acontecimento condicionado à estrutura da linguagem e, posteriormente, à estrutura do 

discurso. Entretanto, neste momento, faz-se relevante deter-se à primeira. Visa-se aqui 

sustentar aquilo que Soler (2007) nomeia “tese da incidência do significante quanto ao 

sujeito” (p. 12).  

A “tese da incidência do significante quanto ao sujeito” (Soler, 2007, p. 12) permite 

sustentar a hipótese de que a psicose é efeito de uma causalidade significante que vai além 

dos fenômenos observados em sua irrupção. O que se elabora aqui é que a foraclusão não é 

um fenômeno que se observa ou se deixa mostrar, mas sim uma suposição que produz efeitos 
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e viabiliza outra maneira de abordar o diagnóstico. Soler (2007) ressalta que “se a foraclusão 

não faz parte do fenômeno, não é pela foraclusão que se diagnostica a psicose. Não 

identificamos a foraclusão, mas seus efeitos” (p. 12). 

A autora, ao se referir à Lacan no texto O inconsciente a céu aberto da psicose, nos 

relata que ele “afirmou que a relação com o significante, obra da linguagem, é o que constitui 

a unidade da neurose e da psicose” (Soler, 2007, p. 11). 

Portanto, pensar a psicose a partir de tais aspectos leva à necessidade de compreender 

outro mecanismo cuja especificidade já fora anunciada por Freud ainda do século XIX, a 

Verwerfung. O mecanismo é nomeado por Lacan foraclusão. Lacan enfatiza que se a 

foraclusão do Nome-do-Pai corresponde no sujeito à abolição da lei simbólica, encontra-se 

nessa não inscrição do Nome-do-Pai no campo do Outro a essência do funcionamento da 

psicose. 

A foraclusão se constitui como termo introduzido por Lacan para determinar, 

conforme dito, um mecanismo específico de funcionamento da psicose, a foraclusão do 

Nome-do-Pai. Segundo Laplanche e Pontalis (2001), “o texto em que Lacan preferiu apoiar-se 

para promover a noção de forclusion é O homem dos lobos, em que as palavras verwerfen e 

Verwerfung surgem por diversas vezes” (p. 195). Ainda no que se refere a esse conceito, 

Calligaris (2013) compreende que: 

     Qualquer psicótico dispõe facilmente dos significantes de sua história 

edípica. É importante considerar que o está forcluído não são os significantes 

relativos ao pai, ao quadro edípico, mas o que está forcluído é a função 

organizadora do nome-do-pai. O que está forcluído é a amarragem enquanto 

tal. Não é que o paciente psicótico não disponha de significantes para falar de 

seu pai, da sua família. O problema é que estes significantes não têm a função 

de amarragem central como uma metáfora neurótica. (p. 49) 

 

É interessante observar a constatação de Lacan sobre as diferenças no campo da 

neurose e no campo da psicose. Ao refletir sobre a história do homem dos lobos, Lacan 

elabora um aforismo que se torna paradigmático para a compreensão da psicose em relação 

aos três registros, imaginário, simbólico e real, ou seja, “o que é recusado na ordem simbólica 

ressurge no real” (Lacan, 1956/1988, p. 22). Lacan afirma: 

     Há uma relação estreita entre, de um lado, a denegação e o reaparecimento 

na ordem puramente intelectual do que não está integrado pelo sujeito, e, de 

outro, a Verwerfung e a alucinação, isto é, o reaparecimento no real do que é 

recusado pelo sujeito. Há aí uma gama, um leque de relações. (Lacan, 

1956/1988, p. 22) 

 

Destaca-se assim a demarcação de fronteiras entre a estrutura neurótica e a estrutura 

psicótica; isto é, se “para o neurótico é um saber suposto ao pai; para o psicótico não pode ser 

suposto (pois a quem?)” (Calligaris, 2013, p. 23). Constatam-se os diferentes tipos de 
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estruturação do sujeito que “se constitui numa operação de defesa que implica a Demanda 

imaginária contra a qual ele se defende” (Calligaris, 2013, p. 18).  

Calligaris (2013), ao se perguntar sobre o que difere o saber do neurótico em relação 

ao saber do psicótico, responde: 

     A aposta neurótica é que haja “ao menos um” que saiba lidar com a 

Demanda do Outro, então o saber vai ter um sujeito suposto, e a problemática 

de defesa vai se jogar na relação (divida, geralmente) de cada sujeito com o 

“ao menos um” que sabe. É nessa relação que o sujeito se constitui e obtém 

uma significação. A escolha psicótica é aparentemente outra: ela não passa 

pela referência a um sujeito suposto ao saber, embora passe certamente pela 

referência a um saber de defesa, se é que o psicótico é sujeito. (p. 19) 

 

 Lacan (1956/1988), ao se indagar sobre o que se trata o fenômeno alucinatório, situa: 

“esse fenômeno tem sua fonte no que chamaremos provisoriamente a história do sujeito no 

simbólico” (p. 22). Nesse ponto, pode-se visualizar uma distinção que passa pela estrutura, ou 

seja, encontra-se aí um passo adiante, visto que “Lacan propõe a examinar a questão na 

psicose a partir da distinção entre os fenômenos de código e os fenômenos da mensagem” 

(Quinet, 1990, p. 19).  

Atando o Complexo de Édipo às considerações acima, Quinet (1990) situa que “a 

foraclusão do Nome-do-Pai implica a não travessia da epopéia [sic] edipiana” (p. 19). O que 

se constata aí é um sujeito que, ao não consentir com a castração simbólica, fica à mercê dos 

distúrbios da linguagem, sejam eles o delírio ou a alucinação. 

A tragédia Édipo Rei é um mito clássico na história da filosofia, escrito por Sófocles e 

utilizado por Freud, a partir de 1910, com o nome de complexo de Édipo para explicar o 

“conjunto organizado de desejos amorosos e hostis que a criança sente em relação aos pais” 

(Laplanche & Pontalis, 2001, p. 77). É interessante ressaltar que Freud se apropria desse 

complexo para formalizar a experiência de sua autoanálise; a partir daí, seu intuito é afirmar a 

universalidade da trama edipiana nas mais variadas culturas. 

Para Freud, o apogeu do complexo de Édipo se dá entre os três e os cinco anos de 

idade, a fase fálica. Cabe pontuar que o complexo possui papel preponderante na estruturação 

da personalidade e na orientação do desejo humano. Encontra-se no mito Edípico uma 

tentativa que se peculiariza por buscar dar forma épica ao que se opera na estrutura. É por 

intermédio da ficção do Édipo que se efetua o complexo da castração.  

Lacan (1958/1999), ao abordar os três tempos do Édipo no seminário sobre as 

formações do inconsciente, conta a saga que o sujeito falante percorre para ver o Nome-do-

Pai como significante barrar o Outro absoluto e, deste modo, inscrever o inconsciente 

enquanto barrado ao sujeito.  



49 

 

Os três tempos distintos do Édipo permitem o estabelecimento da modulação na 

relação do sujeito ao falo. O primeiro tempo é nomeado como etapa fálica primitiva. Nele, o 

falo se encontra na origem da cultura como pano de fundo; dá orientação ao desejo materno, 

fazendo com que a criança seja submetida aos seus caprichos. Constata-se nesse tempo uma 

mãe fálica cuja criança representa seu falo; o desejo da criança é o desejo da mãe, contudo a 

criança já se encontra presente no desejo do Outro.  

Ao refletir sobre o primeiro tempo lógico do Édipo, Quinet (1990) ressalta: 

     Nesse primeiro tempo lógico do Édipo, a mãe é para a criança um Outro 

absoluto sem lei. Se a criança se jubila, se ela atinge o equivalente ao 

orgasmo, como diz Freud em “Três ensaios”, é por que [sic] ela responde de 

um lugar de objeto de Desejo da mãe. (p. 14) 

 

O segundo tempo lógico do Édipo será marcado pela intervenção paterna (como 

função), enquanto castrador, o que permite a separação da mãe de seu objeto fálico e a criança 

de seu objeto incestuoso. Encontra-se aí a intervenção da lei (do pai). Contudo, para que essa 

lei produza efeitos, é necessário que esteja vinculada ao discurso materno.  Dor (1991) 

ressalta que “trata-se menos de um ser encarnado do que de uma entidade essencialmente 

simbólica que ordena uma função” (p. 14). 

Ocorre aqui a operação significante chamada por Lacan de metáfora paterna. Nela, o 

desejo bruto da mãe é simbolizado pela intervenção do significante, o que produz a entrada 

em cena da castração. Convém ressaltar que é nesse tempo que se constituem as 

possibilidades estruturais, neuróticas, psicóticas ou perversas. Ainda no que diz respeito à 

função simbólica, encontra-se em Dor (1991) as seguintes considerações: 

     Devido à preeminência desse modo de existência simbólica, tal é então o 

seu caráter fundamentalmente operante e estruturante para cada um, isto é, 

qualquer seja o sexo daquele que a ele se acha referido. Em outras palavras, é 

porque esse pai simbólico é universal – daí a essência de sua necessidade -, 

que nós não podemos deixar de ser tocados pela incidência de sua função, 

que estrutura nosso ordenamento psíquico na qualidade de sujeitos. (p. 14)

  
Tais aspectos permitem visualizar que a função significante do Nome-do-Pai inscreve-

se no Outro, portanto, no segundo tempo do Édipo, é esse significante que vem barrar a 

presença onipotente e absoluta da mãe. Há aí a possibilidade de entrada da criança na ordem 

simbólica. Dor (1991) ressalta: 

     Com efeito, nenhuma outra saída é proposta ao ser falante a não ser 

curvar-se ao que lhe é imposto por esta função simbólica paterna que o 

assujeita numa sexuação. De resto, é na medida dessa especificação que 

propõe ao sujeito um espaço de identidade sexual que não tem, 

necessariamente, adequação biunívoca com a bipartição biológica dos sexos. 

(p. 14) 
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Chega-se, neste momento, ao último tempo do Édipo, o terceiro tempo, no qual se 

evidencia o declínio do complexo edípico. Eis que nesse período a criança passa a ter o falo. 

Opera-se aí um deslocamento em que o que fica para trás é a criança na posição de falo 

materno. Essa questão permite ao menino dar significado ao seu pênis, pelo fato de que o 

Nome-do-Pai permite ao homem o acesso à virilidade e à mulher a possibilidade de se fazer 

objeto causa de desejo para um homem.  

Quinet (1990), ao abordar o terceiro tempo lógico do Édipo, afirma: 

     O Nome-do-Pai é, enquanto metáfora do pai, aquilo que permite ao 

homem a significação da virilidade e à mulher a possibilidade de se situar 

como objeto de desejo do homem. O Nome-do-Pai é também o significante 

da paternidade que permite ao homem, ao pai, o qualificativo de procriador, 

pois nada garante a paternidade de alguém (matercertus pater incertus, dizia 

Freud). A paternidade só é articulada a partir do registro simbólico. (p. 16) 

 

Se a inclusão do significante do Nome-do-Pai no Outro por um lado permite a entrada 

do sujeito falante na cadeia do significante no inconsciente, por outro lado a não inscrição de 

tal significante, sua foraclusão, ao não barrar o Outro, deixa o ser falante à mercê de uma 

estrutura cujo drama se evidencia na loucura. Encontra-se um Outro terrível e gozador.  

No que diz respeito a esse Outro terrível e gozador, o caso Schreber demonstra-se 

emblemático e notório. Freud não recorre a esse caso por mera coincidência para tentar 

explicar os mecanismos da paranoia à luz da psicanálise. As palavras de Schreber dão 

testemunho de seu infortúnio diante dos acontecimentos vivenciados em seu segundo 

adoecimento: 

     As visitas de minha esposa cessaram a partir desta época; depois de muito 

tempo, voltei a vê-la algumas vezes à janela de um quarto em frente ao meu; 

neste meio tempo já tinham acontecido tantas mudanças importantes no meu 

ambiente e em mim mesmo que acreditei ver nela não mais um ser vivo, mas 

apenas uma figura humana feita por milagre do tipo dos “homens feitos às 

pressas”. Foi particularmente decisiva para o meu colapso mental uma 

ocasião em que, numa única noite, tive uma insólita quantidade de poluções 

(cerca de meia dúzia). (Schreber, 1984, p. 49) 
 

O relato acima, encontrado em Memórias de um doente dos nervos, evidencia, 

conforme citado, o Outro terrível e gozador instaurado em virtude da não inscrição do 

significante do Nome-do-Pai no campo do Outro. Eis um exemplo paradigmático em que 

aquilo que é recusado na ordem simbólica retorna ao real; o foracluído voltando sob a forma 

de delírios e alucinações.  

O que Freud demonstra, e, em posterior, Lacan, é que existem leis do inconsciente e 

elas estão presentes em todos os sujeitos, sejam eles neuróticos, perversos ou psicóticos. 

Frisa-se com Lacan e sua releitura do texto freudiano que o diagnóstico estrutural só pode ser 
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buscado no registro do simbólico; afinal, é nele que são articuladas as questões mais 

essenciais ao sujeito, das quais o Édipo constitui a metáfora mais contundente.  

A travessia do Édipo coloca o sujeito a se perguntar sobre o sexo, a morte, a 

paternidade, entre outras questões, tornando evidente que o modo como o sujeito nega a 

castração no Outro representa a possibilidade de uma articulação que leva em conta a 

estrutura. Eis o que a psicanálise possibilita ao incluir o sintoma no diagnóstico, o sujeito no 

tratamento e, no que diz respeito à psicose, a foraclusão, o que dá ao psicótico a possibilidade 

de fazer sintoma sem o Nome-do-Pai.  

Levando em conta os mecanismos específicos da psicose, passa-se ao relato de dois 

casos e de como a psicanálise aplicada pode servir como referencial de tratamento para 

serviços substitutivos em saúde mental, em especial o CAPS de Campanha. Sustentar uma 

perspectiva de cunho psicanalítico para tais casos exigiu um conhecimento prévio do que a 

psicanálise tem a dizer sobre a psicose. 

 

 

4.1 A psicose na instituição e sua tensão com a dimensão do sujeito 

 

 

Neste tópico serão abordados dois casos específicos do CAPS de Campanha, que 

refletem os impasses e as dificuldades vividas no cotidiano de seus trabalhadores. No 

primeiro caso, trabalhar-se-á refletindo sobre um usuário que, ao encontrar nos ideais da Luta 

Antimanicomial uma resposta definitiva para si, remete a pensar se o que se opera sobre o 

caso não seria um recobrimento do discurso da inclusão sobre o sujeito em sua especificidade. 

Pretende-se aqui questionar o custo disso no que concerne ao sujeito e seu sintoma.  

O segundo caso tratará de uma usuária que se mostra alheia a qualquer tentativa de 

inclusão do sujeito nos ideais estabelecidos pela Luta Antimanicomial. O caso evidencia um 

sujeito atravessado por delírios e alucinações por se encontrar invadido por um Outro 

avassalador e cruel. Constata-se, nessa situação, o psicótico como objeto de gozo do Outro, 

afinal, o “Outro do psicótico, por carecer do significante da lei, é um Outro absoluto ao qual o 

sujeito está submetido” (Quinet, 1990, p. 20). 

O contato com esse segundo caso permite indagar sobre o quanto as questões do 

sujeito por muitas vezes remam na contramão da missão institucional e seus ideais. Visa-se 

aqui pensarem uma prática que leve em conta a posição do sujeito no Édipo, o que, por sua 

vez, dá ao sintoma, delírios e alucinações, outro estatuto. Ganha relevo a dimensão estrutural 
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da psicose ao permitir o tecimento de um trabalho que, sustentado em uma escuta, aposta na 

constituição da metáfora delirante por parte do psicótico.  

Tais aspectos viabilizam a compreensão do sintoma não como mal a ser eliminado, 

mas como solução que, além de possibilitar o amarramento e o enodamento da linguagem, do 

corpo e do gozo, articula esses elementos ao laço social. Sauret (2006) nos indica que: 

     É impossível avançar na psicanálise se não assumimos essa descoberta do 

sintoma: o sintoma traz o “radical da singularidade do sujeito”. A 

singularidade deve ser entendida aqui na sua acepção matemática: o valor 

que literalmente explode uma função. A função vale “para todos”, para todos 

os outros valores, mas não para este. Assim, Lacan dará como fórmula do 

sintoma: “Tudo, mas isso não”. Com efeito, foi preciso esperar Lacan para 

dar um estatuto topológico à distinção entre o sintoma do qual se queixa o 

neurótico e o sinthome como solução. (p. 28) 

 

 Voltando ao CAPS de Campanha, o que se observa é que nem sempre a prática 

ancorada nos ideais da Reforma Psiquiátrica e seus respectivos elementos ideológicos têm 

conseguido apaziguar o sujeito psicótico que, atravessado por seus delírios e alucinações, 

interpela os técnicos do equipamento colocando-os em xeque.  

Há aqueles que quando se deparam com a retórica da inclusão encontram nela uma 

possibilidade de anteparo que ajuda a fazer frente, inclusive, às situações de crise. Não é 

incomum que esses pacientes fiquem aderidos às rotinas oferecidas pelo CAPS e frequentem 

o equipamento com grande assiduidade. Entretanto, tais aspectos exigem uma pausa para se 

refletir sobre o que se opera neste ponto que concerne à dimensão de sujeito relativo aos 

usuários do CAPS. Será que se poderia dizer que um serviço amplamente ancorado nos ideais 

da inclusão não acabaria por dificultar a emergência do sujeito em seus aspectos singulares e 

contingentes?  

O que se visa é indagar sobre a possibilidade da existência do sujeito na experiência 

psicótica. No que concerne ao conceito de sujeito, convém ressaltar que se “Freud nunca 

construiu uma teoria – menos ainda uma filosofia sobre o tema” (Cabas, 2010, p. 13), 

constata-se, a partir de conceitos como interpretação e transferência, uma redefinição da 

experiência humana cujo aspecto subversivo dá origem a um novo saber. “Um saber sobre o 

sentido, o alcance, a meta e a razão do ato. Do ato enquanto humano” (Cabas, 2010, p. 13). 

Portanto, compreende-se que a noção de sujeito é uma referência implícita na obra freudiana 

que permite à Lacan, no contexto de seu primeiro projeto, ou seja, um retorno à Freud, extrair 

tal referência expondo-a à luz do dia. 

O conceito de sujeito elaborado pela psicanálise lacaniana nos fornece ferramentas 

fundamentais no que diz respeito ao tratamento da experiência psicótica. Busca-se o que é 

específico do sujeito na psicose pelo fato de que nessa estrutura também encontramos um 
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sujeito falante, em que se evidencia a presença de um terceiro denominado Outro. Calligaris 

(2013), ao abordar essa condição, ressalta: 

     Se um psicótico não é um animal, então não está só entre o Imaginário e o 

Real, está no Simbólico também e tem uma significação, uma metáfora 

própria. Se essa metáfora tivesse uma determinação universal, seria uma 

metáfora neurótica. Deste ponto de vista, só há singularidades psicóticas (p. 

70). 

 

Desta forma, o conceito de sujeito ultrapassa noções que o vinculam como categoria 

determinada pelo aspecto social e pela dimensão imaginária. O que se pretende aqui é dar 

ênfase à dimensão de linguagem dada ao conceito de sujeito enquanto subvertido ao 

significante. Soler (2007) pontua: 

     Como ordem do sujeito, a psicose também não é um fenômeno que 

decorra apenas do imaginário. Lacan enunciou essa tese contra aqueles que 

mencionou na seção intitulada “Depois de Freud”, isto é, contra os que 

tentaram apagar ou até anular a insistência tenaz com que Freud procurava 

restabelecer a referência ao pai. Com a metáfora paterna Lacan situa-se 

absolutamente na sequência dessa obstinação de Freud, e essa é uma questão 

que se mantém atual, pois muitos autores continuam a reter apenas os 

aspectos imaginários da psicose. (p. 13) 

 

A citação permite compreender o campo das psicoses para além de seus fenômenos 

imaginários; a questão do sujeito pode estar presente até mesmo no campo das psicoses na 

medida em que “a estabilidade e a boa ordem da relação perceptiva com a realidade não são 

tão naturais quanto se poderia imaginar, e sim uma função dos fenômenos significantes” 

(Soler, 2007, p. 14). 

Há, portanto, uma radicalidade em virtude da qual o sujeito se circunscreve como 

efeito da entrada do ser falante no registro simbólico. Elia (2004) pontua: 

     Só a fala permite que o sujeito, que emergirá nos tropeços das intenções 

conscientes daquele que fala, possa, além de emergir nesses tropeços, ser 

reconhecida como tal pelo falante, que, a partir desse reconhecimento, não 

será mais o mesmo porquanto terá sido levado a admitir como sua uma 

produção que desconhecia, mas que, ainda assim, faz parte dele. (p. 23) 
 

Tais aspectos evidenciam que o sujeito é uma suposição, respaldada pelo fato de que a 

experiência humana é mediada pelo simbólico. Eis o sujeito como suposição do significante, 

que, nas palavras de Elia (2004), se peculiariza como: 

     Uma coisa muito estranha, que tanto mais existe e se realiza quanto mais 

ele é abolido, elidido e barrado. Esse é seu modo próprio de existir, como o 

modo do fogo é quente. O que o abole, elide e barra é precisamente o 

significante, que o funda e o constitui. (p. 69) 

 

A constatação da castração no campo do Outro situa o sujeito como efeito do 

significante e suas leis de funcionamento. Essa operação demonstra o aspecto subversivo do 
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sujeito, visto que anuncia a impossibilidade de sua adequação total aos ideais sociais, entre 

eles, os ideais da inclusão. 

No que se refere ao campo do Outro, pontua-se que ele também é nomeado como o 

lugar do tesouro dos significantes, onde é possível fazer emergir uma significação que põe em 

evidência a estrutura articulada do significante. Essa estrutura deixará explícita a relação de 

implicação entre um significante e outro significante. Portanto, o campo do Outro se relaciona 

ao sujeito, já que ele para se constituir, necessita da mediação do Outro. Constata-se aqui a 

primazia do simbólico, que reafirma o inconsciente estruturado como linguagem, fruto das 

relações de alienação e separação como operações de causação do sujeito. 

Ainda no que diz respeito à questão do sujeito, é relevante considerar o texto lacaniano 

Subversão do sujeito e dialética do desejo no inconsciente freudiano (1966). Elaborado em 

1960, o trabalho apresenta, como fio condutor, uma construção teórica cujo intuito é indagar 

sobre a estrutura do sujeito na práxis psicanalítica. No que concerne à estruturação do sujeito 

em relação com a consciência, Lacan (1966/1998) enfatiza: 

     Nada há, portanto, em nossa vertente para situar Freud que se ordene pela 

astrologia judicatória da qual se impregna o psicólogo. Nada que provenha da 

qualidade e até do intensivo, nem de nenhuma fenomenologia com a qual o 

idealismo possa reassegurar-se. No campo freudiano, apesar das palavras, a 

consciência é um traço tão caduco, para basear o inconsciente em sua 

negação (esse inconsciente data de São Tomás), quanto o afeto é incapaz de 

desempenhar o papel do sujeito protopático, uma vez que esse é um cargo 

que não tem titular ali. (p. 813) 

 

 Há, a partir de Lacan, a visualização de uma lógica inerente ao inconsciente que 

permite visualizar a emergência do sujeito do inconsciente como efeito de um corte no 

discurso, o que possibilita constatar que ele está sujeito e assujeitado ao inconsciente ao 

mesmo tempo. Evidencia-se uma dimensão para o sujeito do inconsciente que ultrapassa o 

campo da consciência. Lacan (1966/1998) revela: 

     O inconsciente, a partir de Freud, é uma cadeia de significantes que em 

algum lugar (numa outra cena, escreve ele) se repete e insiste, para interferir 

nos cortes que lhe oferece o discurso efetivo e na cogitação a que ele dá 

forma. (p. 813) 
  

Ao refletir sobre o inconsciente lacaniano, Chaves (2005) indica: 

     Esse conceito de inconsciente é primordial na medida em que aí está 

sintetizada a função que o significante tem, de ser aquele que antecede o 

significado, e permite o acesso do sujeito a alguma significação. É nesse 

sentido que se pode perceber a dimensão subversiva da proposta psicanalítica 

no que se refere à relação do sujeito com a verdade, pois, por meio da 

dimensão puramente imaginária, que é da ordem da significação, não se pode 

penetrar na verdade do sujeito. (pp. 86-87) 
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 A citação acima permite entender que o conceito de sujeito amplia o leque de 

compreensão no que tange à estruturação do campo psíquico e possibilita, a partir de seu 

efeito, uma relação outra com a verdade que viabiliza uma perspectiva ética. Lacan 

(1966/1998), no que se refere a tal colocação em seu trabalho A ciência e a verdade, ressaltará 

que “por nossa posição de sujeito, sempre somos responsáveis” (p. 873). Para concluir a 

observação sobre o conceito de sujeito, Chaves (2005) pontua: 

     Lacan pergunta-se, então, pelo sujeito do inconsciente, ou seja, uma vez 

aceita a proposição de que o inconsciente é estruturado como uma linguagem, 

que tipo de sujeito se deduz daí? Lacan, a fim de responder a essa pergunta, 

parte da dimensão estritamente lingüística [sic] que fala do {Eu}, como 

significante: onde ela não é nada além do shifter ou indicativo que, no sujeito 

do enunciado, designa o sujeito enquanto ele fala naquele momento
3
 (p. 87). 

 

 Há, neste ponto, uma construção que permite constatar que a dimensão imaginária não 

consegue dizer algo que toca na verdade do sujeito, o que possibilita concluir que se há lugar 

para o sujeito, ele se encontra onde algo tropeça, falha e se apresenta como irrupção nos 

fenômenos da consciência. Lacan (1964/2008) compreende essa questão como: 

     Tropeço, desfalecimento, rachadura. Numa frase pronunciada, escrita, 

alguma coisa se estatela. Freud fica siderado por esses fenômenos, e é neles 

que vai procurar o inconsciente. Ali, alguma outra coisa quer se realizar – 

algo que aparece como intencional, certamente, mas de uma estranha 

temporalidade. O que se produz nessa hiância, no sentido pleno do termo 

produzir-se, se apresenta como um achado. É assim, de começo, que a 

exploração freudiana encontra o que se passa no inconsciente. (p. 32) 

 

 Portanto, a trajetória percorrida acima possibilita situar melhor o que a psicanálise 

compreende por sujeito. Observa-se, por intermédio das colocações de alguns autores, 

inclusive Lacan, o quanto esse conceito é fruto da incidência do significante no ser falante e 

que esse fato só é possível por meio de circunstâncias históricas propícias e uma aposta no 

efeito que a linguagem pode produzir. 

 Faz-se agora necessário refletir sobre os casos específicos para que se viabilize indagar 

a respeito da possibilidade da suposição de sujeito no psicótico, incluindo-se aí o efeito dessa 

suposição. Afinal, o conceito de sujeito fornece elementos que tornam possíveis a sustentação 

de uma clínica que vá além dos ideais propostos pelo discurso da inclusão.  

A partir de agora, justifica-se a apresentação dos casos em sua singularidade, a fim de 

que se possam extrair consequências que permitam um embasamento clínico cuja suposição 

do sujeito permita outro efeito no que concerne o caso a caso. Passa-se à história de Sérgio e 

seu modo peculiar de chegar e estar no CAPS de Campanha. 

                                                           
3
 Lacan, J. (1998). Subversão do sujeito e dialética do desejo no inconsciente freudiano. In Escritos (V. Ribeiro, 

trad., pp. 813-814). Rio de Janeiro: Jorge Zahar. Trabalho original publicado em 1966. 
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4.2 Sérgio – O paradigma da inclusão – Há sujeito aí? 

 

 

Sérgio é um rapaz de cerca de trinta anos de idade, atendido pela equipe do NASF até 

então. Teve sua primeira crise psicótica por volta dos vinte anos, após ter levado, segundo ele 

próprio, um chute na cabeça em uma roda de capoeira. 

Durante o período de crise, Sérgio dormira na rua da cidade, fora preso por tentar 

invadir a casa do prefeito, além de quase ter passado por uma internação na cidade de Lavras, 

município da região do Campo das Vertentes, distante de Campanha cerca de cento e dez 

quilômetros. 

Em relação à sua “quase internação”, o usuário havia relatado que no último instante 

resolvera não ficar internado, pois não gostara do que tinha visto, o que resultou em sua volta 

para a cidade de Campanha, que posteriormente contaria, em sua estrutura, também com um 

CAPS. 

Frise-se que Sérgio fazia uso de medicamento e pertencia a uma família que o 

acompanhava, o que, ao ver da equipe, talvez lhe tenha permitido sair do quadro de surto. 

Outro aspecto relevante que talvez tenha tido grande significado para a estabilização do 

usuário do CAPS fora a presença de seu pai tanto durante quanto após a crise. 

Sérgio conta que no período de crise, em decorrência do grande volume de 

antipsicóticos tomados, ficara com o corpo rígido, semelhante ao de um robô. Na época, o pai 

o levava ao clube e lhe dizia se tratar de um espaço propício para sua recuperação.  

Ressalta-se também o trabalho efetuado com o paciente do CAPS por uma 

fonoaudióloga do município. O trabalho com elementos vinculados à linguagem, como 

desenhos, parece ter sido fundamental para a recuperação de Sérgio, por sustentar um ato de 

aposta na linguagem como recurso organizador da relação entre sujeito e o Outro. 

Sérgio guardava uma pasta de desenhos e fazia questão de mostrá-la a todos que 

passavam pelo CAPS; dizia que desenhar havia sido muito importante para lidar com os 

momentos em que sentia que poderia entrar em crise. A cada sinal da presença de vozes, o 

desenho se apresentava como um dos recursos utilizados por ele para barrar os fenômenos 

alucinatórios. Deve-se destacar que, no período de crise, Sérgio se encontrava subjugado por 

um Outro voraz, imerso em um gozo mortífero, sem uma produção significante capaz de 

regular tal gozo. 

Para trabalhar a questão da linguagem, abre-se um parêntese neste momento para dizer 

com Dunker (2013), em A psicose na criança, que os “fenômenos elementares da psicose 
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podem ser compreendidos à luz da estrutura formal da linguagem” (p. 118). Dunker (2013) 

relata que Lacan: 

     Ao analisar os aspectos formais, especialmente no que toca ao retorno do 

recalcado, como é o caso das formações do inconsciente, sua referência é a 

linguística. Por isso pode-se afirmar que de um ponto de vista o inconsciente 

se estrutura na e pela fala (parole), que supõe necessariamente um sujeito e, 

de outro, o inconsciente se estrutura como uma língua (langue). Ao afirmar 

que o inconsciente se estrutura como uma linguagem, Lacan reúne as duas 

dimensões: a da fala, e a da língua, retomando assim a distinção saussureana. 

(p. 118) 

 

O recorte permite inferir que, quando Lacan se detém na “demonstração de que os 

conceitos freudianos de recalcamento e foraclusão podem ser lidos dialeticamente e 

linguisticamente” (Dunker, 2013, p. 118), ele avança com uma nova perspectiva que permite 

compreender os fenômenos elementares da psicose a partir da estrutura formal da linguagem.  

No que diz respeito ao acompanhamento psiquiátrico de Sérgio, ressalta-se que o 

paciente havia passado por consulta em Varginha e se mostrara firme quanto à manutenção do 

medicamento. Em nenhum momento isso tinha sido contestado pela equipe, visto que os 

técnicos do CAPS consideraram ingênuo achar que seria possível prescindir da medicação. 

É interessante dizer que Sérgio só deixou os atendimentos do PSF de seu bairro 

quando o CAPS foi instalado. O paciente tinha o hábito de passear pela cidade de maneira 

sociável e tagarelante. Sua disposição para conversas o colocava a par do que se passava no 

município e, obviamente, havia tomado conhecimento da implantação do CAPS. Deve-se 

levar em conta o fato de que Sérgio havia sido comunicado pela equipe do NASF da 

iminência da instalação do CAPS, pois se sabia que o equipamento seria adequado para o 

tratamento desse paciente, em decorrência de sua estrutura psicótica. 

Portanto, não foi surpresa a presença de Sérgio no CAPS logo no primeiro dia de seu 

funcionamento. Era um paciente regular e participativo. Passava por todas as consultas 

psicológicas marcadas e participava das oficinas com uma assiduidade impressionante. Como 

não enxergar aí que um paciente aderido de forma maciça ao equipamento trazia júbilo e 

conforto aos seus técnicos?  

A equipe demorou a constatar o quanto estava hipnotizada pelo “bom comportamento” 

de Sérgio e, desse modo, influenciada por uma imagem de paciente ideal, acabava por 

encontrar alívio, visto que o paciente não se encontrava em crise. 

 Um olhar mais aguçado, perpassado pela leitura psicanalítica (processo que custou à 

equipe certo tempo), possibilitou inferir o quanto esse aspecto poderia ser problemático na 

medida em que a “adequação justa” aos elementos discursivos da retórica inclusiva poderia 
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ser fruto de um processo de alienação e cronificação que não permitiriam a possibilidade da 

emergência do sujeito diante de suas produções sintomáticas.   

Os técnicos não haviam se perguntado até que ponto a afabilidade de Sérgio não 

representava a produção de mais um usuário, cujo “perfeito” encaixe ao funcionamento do 

CAPS indicava um posicionamento subjetivo de aderência maciça a significantes mestres cuja 

obtenção de direitos era a única resposta ao sofrimento do paciente. 

A questão colocou a equipe a se perguntar sobre a posição que a instituição (CAPS) 

estaria ocupando para Sérgio. Seu comportamento regular e ideal não seria uma forma de o 

usuário responder às expectativas do Outro institucional?Ao se encontrar atrelada às 

expectativas sociais e às demandas amorosas dos técnicos, a estabilização de Sérgio poderia 

se efetuar a um alto custo, ou seja, a mortificação do sujeito. Afinal, sua estabilização não se 

processara pela via da metaforização do gozo mortífero ou pela aquisição de uma suplência 

passível de pluralizar os Nomes-do-Pai, ou seja, encontrar outras saídas para estabilização que 

não se dessem pela via falocêntrica. 

Tais saídas engendrariam significantes que funcionassem como ponto de basta ao 

Outro. Portanto, não era à toa que a questão sobre a alta de Sérgio não era tocada, afinal, a 

ruptura do pacto estabelecido entre o paciente e a instituição poderia produzir um novo 

episódio de crise. 

Constatar a demanda institucional é perceber a relação amorosa desenvolvida entre 

Sérgio e o CAPS e, assim, se conscientizar de que o preço de tal relação é a produção de um 

sujeito mortificado. Há como resultado um sujeito que se configura como gozado e 

objetificado pelo Outro. Quebra (2010), ao refletir sobre tais aspectos, ressalta que “o paciente 

ideal é aquele que se coloca à disposição do Outro institucional, independente de qual seja o 

lugar dado ao sujeito quando este simplesmente obedece à risca seu planejamento 

terapêutico” (p. 2). 

O que se evidencia neste caso é a possibilidade de se constatar a reprodução no CAPS 

do que anteriormente ocorria nos hospitais psiquiátricos: a cronificação de pacientes, a 

cronificação de Sérgio. Compreende-se que esse aspecto é problemático pelo fato de que 

descarta aquilo que Bezerra (1994) chama de “polimorfismo da experiência subjetiva” (p. 

187). No que diz respeito à psicose, pode-se cronificar um sujeito quando se impõe uma 

perspectiva de cuidado que não leva em conta sua experiência singular. 

Levam-se em consideração os dizeres de Viganò (2006a) ao sustentar que “a 

cronicidade é uma adesão a um programa de vida imposto, decidido fora de qualquer 

expressão subjetiva” (p. 30). “Fora de qualquer expressão subjetiva” (Viganò, 2006a, p. 30) 
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não significa descartar aquilo que se entende aqui por sujeito? O reencontro com a clínica não 

permitiria ir à contramão daquilo que Viganò nomeia cronicidade? 

Eis os aspectos que este caso suscita por começar a tornar evidente em Sérgio uma 

frequência constante no serviço, sem que isso representasse um tratamento capaz de produzir 

mudanças na vida do usuário. Não havia, por parte da equipe, a preocupação em estabelecer 

estratégias que permitissem ao usuário estabelecer um laço social para além da instituição. A 

demanda, portanto, era dos técnicos e não do usuário. 

Em Basaglia com Lacan, Viganò (2006b) adverte: 

     O grupo de Basaglia não tomou em exame a paranoia a partir da clínica, 

de caso a caso, mas a partir da análise feita por uma certa sociologia 

americana. Em particular, Basaglia estudou o escrito de Norman Cameron 

The paranoidPseudocommunity, no qual se afirmava que “o comportamento 

psicótico é o de reter em si o resultado ou a manifestação de uma desordem 

na comunicação entre indivíduo e sociedade”. (p. 20) 

  

 Encontra-se aí o fio condutor do percurso de Basaglia, que admite em seu seio uma 

compreensão da loucura como manifestação de uma desordem que atravessa o indivíduo e o 

meio em que vive, sustentando uma perspectiva social do sofrimento psíquico. Contudo, 

enganam-se aqueles que consideram que a experiência de Basaglia resume-se apenas ao 

exposto acima. Viganò (2006b), no que diz respeito a Lacan e a Basaglia, observa que 

“quanto ao que transmitiram, a dimensão ética que souberam dar à loucura, há uma marca, 

uma direção comum e capaz de pontencializar-se reciprocamente” (p. 16). 

Viganò sustenta ainda que Basaglia estava amplamente atento ao fato de que o 

fechamento dos manicômios poderia resultar apenas em uma troca de discurso, justificando aí 

sua empreitada contra a psiquiatria, a psicologia e a psicanálise, uma vez que tais ciências 

reivindicavam para si um tratamento da loucura que não incluía aquilo que Basaglia 

considerava fundamental: “manter a loucura no âmbito enigmático de sua dramaticidade” 

(Viganò, 2006b, p. 22). 

Os parágrafos acima remetem ao questionamento da prática dos técnicos do CAPS 

quanto ao processo de Sérgio. Sua cronificação parece denunciar um posicionamento que, ao 

não interrogar sobre o sujeito, encontra no discurso da inclusão, paradoxalmente, a repetição 

daquilo que se passava no manicômio. 

Convém levar em conta a afirmação de Dunker e Kyrillos Neto (2015): “se a 

interpelação ideológica é hegemônica, a produção significante torna-se comprometida e a 

subjetivação transforma-se em reificação. A forma ideal e o modelo ideológico discursivo da 

inserção social acabam sendo a conversão à prática da militância” (p. 136). 
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Não se pretende com isso dizer que o que se operou com Sérgio não era o caminho 

correto; longe disso; deve-se inclusive levar em consideração o fato de o paciente não se 

encontrar mais em profundo sofrimento. Contudo, cogita-se que a condução de seu tratamento 

poderia ter sido efetuada a partir de um desligamento gradativo com o CAPS, para que Sérgio 

pudesse construir sua rotina em outros lugares.  

Quem sabe tais quesitos não poderiam ser incluídos em seu projeto terapêutico a partir 

de então? Outra questão em aberto é que o contato com esse caso faz perceber outro lado da 

crise psicótica que, de certa forma, advoga pelo conceito de sujeito na medida em que, 

apressadamente, não tenta se livrar das manifestações sintomáticas apresentadas pelo sujeito 

em surto.  

Suportar o sujeito em crise significa apostar que entre ele e aquele que o escuta possa 

ser construído um campo de subjetivação capaz de alterar a relação que o paciente estabelece 

com a linguagem. O que se visa aqui é o estabelecimento de “um procedimento de suplência 

da metáfora paterna” (Dunker & Kyrillos Neto, 2015, p. 106) cujo fim é o laço social.  

Eis a reflexão que se colhe do caso: perguntar sobre o sujeito talvez seja fundamental 

para as intervenções do CAPS enquanto se avança para uma compreensão que enfatiza a 

estrutura clínica e o singular de cada sujeito, afinal, começou-se a tomar ciência de que: 

     O mal-estar na saúde mental não se resolverá por um retorno à clínica, 

mas, 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, p. 17) 

 

Portanto, avança-se para o segundo caso, a fim de que se possa registrar as 

consequências da tentativa de tratamento a uma usuária que, acometida por crise psicótica, 

resistia a qualquer tentativa de enquadramento no quotidiano do CAPS. 

 

 

4.3 Fernanda – A questão do sujeito não encontra ressonância na missão institucional 

 

 

Para tratar a questão que o título propõe, fora escolhido o caso de Fernanda em virtude 

de suas peculiaridades. Percebe-se que este caso apresenta questões específicas à psicose e 

lança novas perguntas quanto ao que pode ser feito diante da constatação de que o discurso da 

inclusão não recobre a experiência da loucura em sua totalidade. 
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Fernanda é uma paciente que chegou ao CAPS em surto. Esse fato, ao evidenciar o 

real que a clínica impõe, serviu de parâmetro para perceber o quanto procedimentos 

alicerçados apenas nos ideais de adequação ou inclusão nem sempre são garantidores de 

apaziguamento do surto psicótico e seus consequentes desarranjos. Quinet (2009), em Psicose 

e laço social, afirma: 

     A realidade do sujeito da psicose é povoada por suas criações 

inconscientes projetadas nos parentes, vizinhos e colegas, ou seja, em casa, 

na rua e no trabalho. A interferência do inconsciente a céu aberto desse 

sujeito se dá na pólis, ao desarranjar os costumes e desacomodar os hábitos 

da ordem social. (p. 47) 

  

Esse parece ser o caso de Fernanda, psicótica de pouco mais de vinte anos de idade, 

que chegou ao CAPS acometida por delírios e alucinações. A moça viera ao equipamento em 

companhia da mãe, logo após um período de relativa estabilidade, após ter passado por 

tratamento em um CAPS do município de São Paulo. 

Fernanda havia ido para São Paulo e se hospedara na casa de uma tia para fazer o 

tratamento, pois não havia aceitado o trabalho ofertado pela equipe do CAPS de Campanha. 

Cogita-se que sua dificuldade de aceitação estava atrelada ao intenso período de crise na qual 

estava mergulhada. Acresce-se a isso a feição que parecia ter pela cidade de São Paulo, o que 

facilitava consideravelmente sua estadia para tratamento no maior município brasileiro, e seu 

vínculo com a tia. Entretanto, decorrido algum tempo, Fernanda retornara para casa. 

Não foi necessário muito tempo para que o surto de Fernanda viesse à tona 

novamente, oque levou sua mãe a procurar o CAPS de Campanha. O contato com Fernanda 

permitiu à equipe traçar uma estratégia para tentar mantê-la no CAPS; contudo, foi 

encontrada muita dificuldade para o trabalho. 

Fernanda não conseguia participar de nenhuma das oficinas propostas pelos técnicos. 

O máximo que se conseguia com a paciente era sua permanência no equipamento, o que já era 

um ganho em virtude de seu estado de agitação e incômodo. Foi assim que, certo dia, 

Fernanda conheceu outro usuário, também psicótico, e iniciaram um namoro. Esse 

relacionamento parece ter feito Fernanda entrar em um delírio, cuja ideia central era a de estar 

grávida.  

A partir daí, Fernanda desenvolveu uma relação persecutória com a mãe, em que a 

acusava de estar roubando-lhe o namorado. Tal questão fez à equipe, em especial ao 

psicólogo, pensar sobre a possibilidade de um diagnóstico de paranoia, por parecer se 

desenvolver ali um delírio de ciúme da paciente em relação à mãe.  
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É válido observar que Fernanda apresentava uma relação conflituosa com toda a 

família, o que também se estendia ao parceiro, já que ora demonstrava um amor exacerbado, 

ora certa dose de agressividade com a presença deles, evidenciando o quanto o campo 

interpessoal se tornara instável. Contudo, um fato chamou a atenção no relato de Fernanda 

que fez a equipe pensar ainda mais sobre a hipótese de paranoia. O fato diz respeito àquilo 

que se entende ter sido a primeira experiência sexual de Fernanda.  

A paciente relatou a um dos técnicos o que parece ter sido seu primeiro encontro 

amoroso, o qual, segundo ela mesma, ficara marcado por um comportamento de desdém de 

seu antigo namorado logo após o término do ato sexual. Esse episódio despertou profunda 

revolta em Fernanda e parece ter se configurado como uma vivência marcante, afinal, ela se 

referia ao episódio com profunda ira, dizendo ter se sentido abandonada e sacaneada. Não era 

incomum Fernanda se dirigir ao antigo namorado com injúrias e xingamentos em seus 

episódios de crise. 

Justifica-se o levantamento da hipótese de paranoia, pelo fato de que uma experiência 

específica e relevante na vida de Fernanda pode ter se tornado o fator desencadeante da 

psicose. É bem sabido que o encontro com o real do sexo coloca o sujeito diante dos impasses 

que constrói diante da castração e que, desta forma, cabe a ele inventar um novo lugar ao se 

servir da nomeação paterna.  

Dunker (2003), ao abordar alguns traços peculiares da paranoia em um caso específico 

atendido por ele, relata que ela é marcada por: 

     Um início preciso e claramente demarcável, preservação de certas funções 

psicológicas e um desencadeamento associável a uma injunção que convoca 

o sujeito a fazer uso da Nomeação Paterna. Claramente ele se encontrava 

diante de um conjunto de interpelações que o convocavam a ocupar um lugar 

simbólico novo. Em outras palavras, isso implica uma ressignificação de suas 

identificações imaginárias, a rearticulação de sua filiação e a assunção de 

uma posição diante do gozo sexual. (p. 2) 
 

Considerados os apontamentos de Dunker na apresentação de seu caso, percebe-se que 

a vivência de Fernanda apresenta algumas similaridades que possam ser interessantes de se 

considerar ante a construção de um diagnóstico de paranoia. A crise de Fernanda aparenta ter 

tido um início preciso. No que diz respeito as suas funções psicológicas, não parece ter havido 

profundas deteriorações, além de uma vivência que provavelmente levou Fernanda a se 

perguntar sobre o que seria uma mulher para um homem, algo pertinente ao gozo sexual. 

 O que se visa neste ponto é considerar o singular de cada caso sem perder de vista a 

dificuldade que apresentam para o estabelecimento do diagnóstico. Histórias como as de 

Fernanda, que chegou ao CAPS com o diagnóstico de esquizofrenia, não são nada incomuns 
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em serviços de referência de saúde mental. Abordadas as questões relativas à construção do 

diagnóstico, é importante avançar para uma compreensão do delírio a partir da psicanálise, a 

fim de verificar o que ele pode esclarecer sobre a psicose, em especial, o caso de Fernanda.  

Trazer à cena o enigma do delírio de Fernanda talvez permita à equipe do CAPS 

escutar seus significantes e vivências. Verifica-se a aposta em um espaço capaz de permitir à 

paciente do equipamento de saúde mental construir uma relação com um Outro menos 

invasivo e perturbador, como é característica dos delírios de ciúme.  

Quinet (1990), em Clínica da Psicose, afirma: 

      No delírio de ciúme, como em qualquer delírio, o que o caracteriza é o 

fato de o sujeito sentir-se absolutamente visado pelo que está desenrolando à 

sua volta. Neste caso o sujeito se posiciona em relação à traição e à suposição 

de ser enganado. Em torno disso gira toda sua vida, seu interesse e 

sofrimento. Ele se sente literalmente sacaneado pelo Outro. (p. 68) 

 

O episódio do delírio de Fernanda chama a atenção por evidenciar o quanto ela se 

mostrava refratária a qualquer intervenção elaborada pela equipe do CAPS. Fernanda, ao 

forcluir o Nome-do-Pai, colocava em xeque qualquer ordem cujo caráter perpassava a norma 

edipiana. Esse aspecto deixa evidente o quanto pode ser problemático quando “o terapeuta, 

tentando inibir o que o seu paciente está lhe apresentando da sua própria constituição de 

neurótico, persegue um ideal de normalização” (Calligaris, 2013, p. 115). 

Para Calligaris (2013), um ideal de normalização é: 

     Tentar “permitir” – o que é, aliás, impossível – ao paciente construir uma 

metáfora como se ele pudesse recalcar o pólo[sic] paterno cuja injunção 

desencadeou a crise – como se esse pólo [sic] paterno, que para o paciente 

está no Real, estivesse no Simbólico. (p. 115) 

 

Voltando ao delírio, interrogar a relação desenvolvida entre Fernanda e sua mãe no 

que toca à possibilidade de um diagnóstico de psicose paranoica perpassada por delírios e 

alucinações permitiria aos técnicos do CAPS caminharem na perspectiva do sujeito e na 

relação que ele estabelece com a linguagem, afinal, a experiência delirante se dá no 

entrelaçamento do significante com o significado. 

As questões amorosas, sexuais e vinculadas à maternidade de Fernanda apontam para 

uma direção que vai além da perspectiva ontológica da psicose. Faz-se necessário um 

deslocamento na intervenção cujo fim não é a adaptação de Fernanda ao CAPS. O que se 

constata, a partir da história de Fernanda, é que o discurso institucional, que tem como escopo 

os ideais da Luta Antimanicomial, parece naufragar em casos como este. Há, portanto, algo 

do sujeito que se apresenta à revelia de qualquer discurso cujo caráter seja educativo ou 

moral. 
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Fernanda estava submetida ao gozo do Outro, o que já lhe acarretava um intenso 

trabalho psíquico. Esse fato por si só já impossibilitava qualquer abordagem relativa às 

prescrições institucionais, tais como a participação em oficinas e assembleias de usuários, 

passeios, entre outras. No que toca à questão do gozo, a intervenção do analista se dá no 

sentido de limitar o gozo do paciente; para isso, faz-se necessário ocupar o lugar de 

testemunha para validar o sofrimento do paciente. “O analista precisa inventar formas 

possíveis de sustentar a transferência sem que esta se torne um obstáculo incontornável, já que 

a certeza delirante pode vir no lugar da suposição de saber, o que pode provocar uma irrupção 

de gozo” (Figueiredo, Guerra, & Diogo, 2007, p. 4). 

É apenas nesta perspectiva que talvez seja possível ajudar Fernanda a construir uma 

resposta, mesmo que precária, que possibilite sentido a sua existência. Pretende-se aqui a 

construção de uma metáfora delirante que possibilita ao sujeito se inserir no laço social. 

Portanto, aposta-se em uma produção significante que regule o gozo da paciente. 

Quanto ao tratamento do delírio de ciúme, Soler (2007) ressalta: 

     A questão é saber como é possível restaurar aquilo que é desatrelado na 

perseguição e no desastre imaginário pelo deslocamento das identificações, 

de tal sorte que o gozo entre na dialética do discurso. Fazer o gozo entrar no 

limite dos discursos e do vínculo social, essa é a questão, com efeito. (p. 203) 

 

Eis, portanto, o desafio que Fernanda levava aos técnicos do CAPS. Porém, sua 

situação nos permitiu a elaboração de uma pergunta. Não estaria no delírio a chave para o 

tratamento da usuária? Recusar esse delírio, por intermédio de um excesso de medicação ou 

até mesmo pela internação, não seria impossibilitar uma nova maneira de esse sujeito 

organizar sua existência perante o Outro? 

Se em outras perspectivas de tratamento o delírio é um sintoma a ser eliminado, para a 

psicanálise é fundamental que seja abordado como manifestação subjetiva, uma vez que seu 

acolhimento e seu possível desdobramento podem fazer emergir um sujeito. Ainda no que diz 

respeito à positividade do delírio, Quinet (1990) afirma: 

     Falar de paranóia [sic] é falar de delírio, que, segundo Freud, é uma 

tentativa de cura. O deliro é um processo que tenta sarar. O que? A falha 

aberta na relação do sujeito com a realidade. O deliro é uma peça que se cola 

onde inicialmente houve essa falha, como diz Freud no artigo “Neurose e 

Psicose”. Pode-se depreender dessa formulação a noção de delírio como 

forma de suplência em vista da foraclusão do Nome-do-Pai. A função dessa é 

atribuída à metáfora delirante. (p. 69) 

  

Portanto, esse caso permitiu constatar a importância de não se atacar o sintoma na 

tentativa de eliminá-lo para, desta forma, a partir de seu acolhimento, visar um 

desdobramento cuja finalidade é a emergência do sujeito, independente da estrutura em que se 
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aloja. Caminhar na perspectiva do sujeito é se afastar das prescrições institucionais para que 

um campo propício à escuta possa ser aberto, campo esse que viabiliza o acolhimento da 

subjetividade e o “surgimento da fala acontecimental” (Dunker & Kyrillos Neto, 2015, p. 

106). 

Julga-se, portanto, que o delírio atua na perspectiva do sujeito e que, segundo Quinet 

(1990), “por intermédio de seu ato, o analista se contrapõe à manobra do analisando com uma 

outra [sic] manobra, para que este se instaure como sujeito e não como objeto de gozo do 

Outro” (p. 88). 

É importante dizer que, até bem pouco tempo atrás, o que se considerava para o caso 

de Fernanda era mais uma internação. Pensar o trabalho da equipe talvez possa ajudar a 

compreender os motivos desse desfecho.  

Compreende-se que a dificuldade vivenciada em relação ao caso de Fernanda passa 

também pelo modo como os técnicos lidaram com ele, pois, constata-se a importância dos 

componentes da equipe quanto à condução de situações como a descrita acima. Quanto à 

atuação da equipe, Figueiredo (2005) relata: 

     O trabalho em equipe é central na concepção dos novos serviços de saúde 

mental, em especial nos CAPS – Centros de Atenção Psicossocial. Apesar de 

não estarem tão presentes nos ambulatórios, a equipe passa a ser, cada vez 

mais, o suporte das ações clínicas inovadoras que pretendem ir além do 

modelo de consultas médico-psicoterápicas. Fala-se em “equipe” já de um 

modo naturalizado, mesmo que se saiba que não basta contratar diferentes 

profissionais e colocá-los em determinado serviço para que se tenha um 

trabalho em “equipe”. (p. 2) 

 

Entende-se que houve por parte dos técnicos uma preocupação excessiva em fazer 

valer os referenciais estabelecidos pela Linha Guia de Saúde Mental (Minas Gerais [MG], 

2006), mergulhando o cotidiano do CAPS em um automatismo protocolar que deixava de 

lado o real da clínica.  

Estar atento ao real da clínica seria a possibilidade de colher elementos fornecidos 

pelo sujeito, que daria pistas para a condução do tratamento, o manejo do caso, além da 

elaboração do projeto terapêutico. Em última instância, estar atento ao real da clínica seria o 

sinônimo de, inclusive, escutar os significantes que emergiam no delírio de Fernanda. 

Outra referência importante que acabou por ser deixada de lado pela equipe do CAPS 

ao se ater em demasia aos protocolos formais é a que diz respeito ao gozo. Figueiredo (2005) 

pontua: 

     A referência ao gozo localiza a dimensão pulsional como o modo de 

relação do sujeito ao objeto. Ou seja, de que modo o objeto, que Lacan 

nomeia de “objeto a” incide sobre o sujeito como significante no corpo, 

circunscrevendo modos de gozo. Estamos no campo da satisfação (pulsional) 
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que não se resume ao prazer e, portanto, inclui a forma mais radical de gozo 

que é a angústia. O sujeito é tomado pelo gozo que pode ser avassalador (nas 

psicoses, por exemplo), a ponto de reduzi-lo à posição de objeto. Mas 

também temos a indicação de formas de gozo do sujeito sem seu modo de 

enlaçamento social, pois o gozo não está necessariamente fora do social. (p. 

4) 

 

A referência ao gozo viabiliza pensar o caso de Fernanda, já que a paciente chegou ao 

CAPS em franco sofrimento psíquico, atravessada por delírios e alucinações. Não foram 

poucas as vezes em que Fernanda fora encontrada deitada no leito da sala de enfermagem 

gritando que seu filho estava nascendo.  

Fernanda estava em intensa perturbação e não encontrava lugar no equipamento. Esse 

aspecto gerou alvoroço na equipe pelo fato de que a paciente estava órfã de bússolas para 

intervenções outras que não fossem a medicação e, posteriormente, a internação. Não se 

desconsiderava a medicação como fator importante, contudo, compreende-se que a 

intervenção dos técnicos poderia ocorrer também em outro campo que levasse em conta a 

dinâmica pulsional, a atuação na psicose, a transferência e a aposta no estabelecimento de 

uma clínica cuja construção se processasse no coletivo. 

À equipe parece ter faltado a aposta de que Fernanda poderia constituir sua metáfora 

delirante. Para Calligaris (2013), “confiar no esforço do paciente não aparecerá tão estranho 

se lembrarmos que a constituição da metáfora delirante é – como Freud mesmo o faz notar a 

propósito de Schreber – um trabalho autoterapêutico” (p. 117). 

Conclui-se que esses aspectos acabaram por refletir no modo como o caso de Fernanda 

foi manejado. Ao não se dialogar mais sobre o caso, acabou-se por não se realizar sua 

construção. Entende-se que somente uma conversação clínica seria capaz de gerar um fato 

passível de produzir um saber que poderia resultar em um efeito de sujeito sobre alguém que 

chegou ao CAPS em posição de objeto. “Trata-se de forma de acompanhamento do paciente 

baseada no discurso e no diagnóstico estrutural, com o objetivo de estabelecer balizas para a 

condução do tratamento” (Val & Lima, 2014, p. 1). 

Abordar o caso de Fernanda permitiu refletir sobre os constantes impasses produzidos 

em serviços de referência de saúde mental no que diz respeito à condução do tratamento, por 

ele estar atrelado a determinados campos discursivos, entre os quais o da inclusão. Há nesse 

caso algo que extrapola os ideais do campo da inclusão e que pede uma coordenada clínica 

que avance e possibilite uma intervenção e um manejo que incluam o conceito de sujeito e seu 

modo singular de funcionar no mundo. 

No próximo capítulo haverá uma reflexão sobre o entrelaçamento da psicanálise com o 

campo institucional, em especial o CAPS. Parte-se do pressuposto de que a psicanálise 
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aplicada possui os instrumentos necessários que permitem intervir em casos, como os 

trabalhados neste capítulo, a partir de outra perspectiva cuja saída não se dê pela colagem nos 

significantes da inclusão ou na internação como recurso para um delírio que não cessa. 
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5 PSICANÁLISE E INSTITUIÇÃO 

 

 

 Neste capítulo visa-se discutir a possibilidade de se operar com o saber da psicanálise 

no campo institucional, em especial, em um equipamento de saúde mental, o CAPS de 

Campanha. Considera-se que a psicanálise, ao se propor a escutar o sujeito do inconsciente, 

delimita uma subversão que vai na contramão das prescrições institucionais cujo caráter 

normalizador supõe um ideal de conduta, comportamento ou adaptação. Indaga-se por uma 

perspectiva de orientação ética que possibilite uma nomeação e inscrição subjetiva por parte 

do louco no laço social, levando em conta o que essa experiência porta de singular.  

No decorrer deste trabalho, tornou-se evidente que um dos discursos que transitam 

pelo CAPS e determina suas ações e intervenções é o da inclusão. Conforme enfatizado nos 

capítulos anteriores
4
, esse discurso encontra sua sustentação nos ideais da Luta 

Antimanicomial que, por sua vez, amparada no percurso Basagliano, ou seja, no campo dos 

direitos, elabora uma perspectiva de tratamento que supõe na universalidade dos direitos uma 

das formas de tratar a loucura. Compreende-se com Guerra (2005) que há uma dimensão 

política nesse campo cujos serviços: 

     Foram organizados em torno da idéia [sic] de substituição e superação do 

manicômio, concreto e ideológico, por formas mais humanitárias e eficazes 

de acolhida, tratamento e inserção de usuários em dispositivos abertos. Eles 

constituem uma rede que se articula em torno da promoção de saúde e da 

inserção social, com níveis de complexidade e objetivos variados. (p. 2) 

 

Não se trata de descartar tal avanço; entretanto, é bem sabido que uma perspectiva de 

tratamento que desconsidera o singular de cada caso e se apoia apenas no viés humanitário 

corre o risco de se posicionar como mestria e, desta forma, estabelecer uma dinâmica de 

funcionamento cuja política de tratamento não inclui uma leitura clínica da loucura. O que se 

enfatiza é que, apesar de imprescindível, a garantia ao acesso do paciente à medicação, 

consultas e dia a dia do CAPS nem sempre constituem um apaziguamento do sofrimento 

engendrado pela loucura. Para isso, basta que se reconsiderem os dois fragmentos de caso 

trabalhados no quarto capítulo desta pesquisa, Sérgio e Fernanda, para se vislumbrar que há 

um real em jogo na loucura que desconhece a orientação de adequação do sujeito às 

                                                           
4
 Capítulo 2 – Notas sobre o Movimento da Luta Antimanicomial no Brasil; Capitulo 3 – Projeto institucional: do 

NASF ao CAPS de Campanha – MG. 
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funcionalidades do cotidiano contidas nas recomendações dos serviços abertos de saúde 

mental. 

A maneira como Sérgio respondeu ao cotidiano do CAPS com sua aderência extrema 

e Fernanda com seu desvario exacerbado elucida as colocações acima e propõe pensar a 

abordagem da loucura pelo discurso da psicanálise. Há que se sustentar uma tensão discursiva 

que, além da garantia de direitos, convoque para a cena elementos como a transferência, a 

repetição, a pulsão e o inconsciente. Aposta-se em uma prática cuja intervenção possa 

dialogar com esses diferentes elementos considerando-os em sua especificidade a fim de que 

o tratamento possa incluir, por parte do analista no campo institucional, uma tática 

(interpretação), uma estratégia (transferência) e uma política (ética da psicanálise). 

Portanto, ao trazer à cena a psicanálise como dispositivo clínico de orientação para a 

loucura, frisa-se que ela também se configura como um discurso para operar. Tal operação 

não se dá sem dificuldades, afinal, o discurso da inclusão, com seu saber e mestria, ao se 

encontrar pautado por ideologias normalizantes, visa a atender as exigências de objetivação e 

universalização constituídas pela ordem social. Constata-se aqui uma perspectiva ética de 

cuidado que dá sustentação a um ideal de semelhança fraternal que exclui o Outro enquanto 

diferença. Julien (1996) observa que: 

     Esse Outro, esse próximo (em geral, num primeiro tempo, a mãe) tem 

duas faces. A primeira – “o outro elemento” – é feita à nossa imagem e 

semelhança, de modo que compreendo esse elemento tal como suponho que 

ele me compreende. Essa primeira face é meu semelhante, meu outro. A 

segunda – alsDing – está além do semelhante. É o próximo propriamente 

dito, o Outro inominável, fora do significado, estranho e estrangeiro a mim 

mesmo, imprevisível – digamos, in-compreensível, no sentido etimológico: 

aquilo que não posso circunscrever. De acordo com essa segunda face, o 

Outro me aparece sob o signo do capricho, do arbitrário, do sem crença nem 

moral que me possa dar alguma garantia. (p. 42) 

 

Compreende-se que o discurso do analista permite o estabelecimento de um diálogo 

com esse Outro que vai além do semelhante. Esse discurso, ao reabrir os impasses que 

constituem o humano como ser perpassado pela linguagem, pela pulsão e seus alvos, 

evidencia outra ética, a do desejo. A ética do desejo, ao referenciar a função do analista, 

permite que ele conduza suas ações para além das aspirações humanas por um estado de 

perfeita harmonia e adequação à realidade. Aspirações que cotidianamente atravessam o 

imaginário dos serviços de referência em saúde mental.   

No que diz respeito a tais aspirações, Freud (1930/2012) em seu texto O mal-estar na 

civilização destaca: 

     Aquilo a que chamamos “felicidade”, no sentido mais estrito, vem da 

satisfação repentina de necessidades altamente represadas, e por sua natureza 

é possível apenas como fenômeno episódico. Quando uma situação desejada 
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pelo princípio do prazer tem prosseguimento, isto resulta apenas em um 

morno bem-estar; somos feitos de modo a poder fruir intensamente só o 

contraste, muito pouco o estado. Logo, nossas possibilidades de felicidade 

são restringidas por nossa constituição. (p. 20) 

 

O texto freudiano embasa uma prática que, ao se constituir fora dos ideais, promove a 

instalação do discurso analítico como operador. Esse discurso efetiva o giro dos elementos 

(S1, S2, sujeito, a) que constituem a estrutura discursiva e se dispõe em diferentes lugares 

(agente, outro, verdade e produção). Isto quer dizer que se aposta na mobilidade possível dos 

termos, a fim de que uma nova significação possa ser engendrada. Abordam-se tais questões 

pelo fato de que a aposta pelo sujeito passa pela consideração dos significantes em sua relação 

com o objeto a. Ramos e Nicolau (2013) afirmam: 

     Correspondendo ao significante unário, o S1 é o significante mestre ou 

primordial, ou seja, aquele que funda o sujeito; é o elemento que, na cadeia 

de significantes, representa um sujeito para outro significante. Assim sendo, 

como afirma Wainsztzein (2001, p.17), “não há sujeito que gere a si mesmo 

apesar do Ideal de autonomia do neurótico; surgidos, somos gerados no 

campo do Outro e devido ao campo do Outro”. O S2, por sua vez, é o 

significante no campo do Outro, ou o saber do Outro. Trata-se do significante 

que comporta todos os outros significantes providos do Outro, distinguindo-

se do significante mestre. (p. 4) 

 

 Portanto, o discurso do analista coloca em evidência o saber do inconsciente. Visa-se o 

sujeito do pathos, sujeito cindido e faltoso, muitas vezes contraditório, que evidencia o Outro 

inominável e a falta de uma suposta harmonia entre o homem e objeto da pulsão. Há nesse 

ponto a sustentação de uma prática que não se deixa aprisionar pelas idealizações comuns à 

estrutura neurótica. Registram-se no caso Sérgio essas questões pelo fato de o paciente 

parecer responder a um ideal de inclusão da equipe, que desconsiderava o movimento 

necessário para a formalização do sujeito, conforme a citação acima, ou seja, Sérgio parecia 

responder pela via da colagem ao significante mestre (inclusão) ofertado pelos técnicos do 

CAPS. 

 No entanto, é curioso ressaltar que a reação de Fernanda diante dessa oferta se 

constituiu de outra forma. Ao se deparar com um dispositivo ávido por sua permanência, a 

paciente se recusou a fazer parte dele. Não se deve descartar o fato de que Fernanda chegara 

ao CAPS já em surto; entretanto, observa-se que não fora construída por parte da equipe um 

acolhimento menos idealizado que permitisse à paciente formular por si própria a constituição 

da metáfora delirante. Assim, configuram-se, a partir dos respectivos casos, formas distintas 

de se excluir o sujeito.  

As colocações do parágrafo anterior possibilitam perguntar o que poderia ser feito, a 

partir de uma orientação psicanalítica, para conduzir os respectivos casos. Faz-se necessário 
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pontuar que o discurso da psicanálise, ao se propor a escutar os discursos, entre eles o do 

mestre, viabiliza uma dimensão clínica que se orienta pelo singular e pelo caso a caso. A 

compreensão dos discursos, em geral como conjunção do enunciado com a enunciação, 

permite ao discurso da psicanálise intervir na estrutura da subjetividade porque sua 

constituição se dá vinculada à estrutura da linguagem. É por intermédio da linguagem e suas 

regras de funcionamento que o sujeito pode advir como produto das relações estabelecidas 

entre o ser vivente e o os significantes que lhe são ofertados pelo campo do Outro. Essa 

operação permite uma estruturação do campo do gozo por reconhecer o significante fálico 

como seu ordenador e regulador. Quinet (2009) observa: 

     Não há limite para o gozo; ele não se deixa reduzir ao sexo, pois não se 

deixa aprisionar pelo significante fálico. O que não quer dizer que seu campo 

não seja estruturado. O campo do gozo é, antes de tudo, um campo operatório 

e conceitual, estruturado pela linguagem por meio de seus aparelhos de 

tratamento do gozo nos laços sociais: os discursos. São eles que constituem a 

realidade. (p. 27) 

 

Desta maneira, ficam descartadas as propostas universais que produzem um 

fechamento discursivo que se apresenta como fruto da fixação do louco em certos 

significantes como exclusão social, pobreza e cidadania. Ao permitir escutar o psicótico sem 

que se oferte um S1 determinado de antemão no lugar de agente (discurso do mestre) que, por 

sua vez, se torne o motor da significação do sujeito, o discurso da psicanálise engendra 

condições específicas que viabilizam ao sujeito construir seu S1 sustentado em sua 

singularidade. Quinet (2009), ao se perguntar sobre o que é o S1, observa que se trata de “um 

significante tomado a partir de sua propriedade de comando. A propriedade do significante 

que se opõe ao poder de comando é a da equivocidade” (p. 31). 

Soler (2010), em seu texto Estatuto do significante mestre no campo lacaniano, o 

define como “o significante que representa o sujeito (perante) outros – aqueles do saber que 

estão no Outro, dizia Lacan no início; que estão na língua, dirá ele no final” (p. 255). A autora 

faz essa colocação para, posteriormente, observar que por ser uma necessidade de estrutura da 

linguagem, o significante mestre não pode desaparecer; pode somente mudar de lugar, de 

estilo e de função. E ainda ressalta que o discurso do mestre é coletivizante se aplicando deste 

modo ao laço social, ao indivíduo analisante que se faz representar por sua fala e ao sujeito 

suposto saber, o inconsciente.  

Justifica-se a empreitada da interlocução psicanálise e instituição pela aposta no fato 

de que o discurso da psicanálise, ao promover o deslocamento do sujeito pela equivocidade, 

viabiliza um basculamento dos significantes mestres que ordenam a experiência dos usuários 
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que chegam ao CAPS de Campanha para que possam responder aos anseios do outro social a 

partir de outro lugar que não apenas o da retórica da inclusão. 

 Possibilita-se um espaço capaz de permitir ao sujeito, tanto na psicose como na 

neurose, se implicar na própria existência considerando os elementos advindos do campo da 

linguagem e do Outro. Ressalta-se que essa emergência é fruto do reconhecimento da 

operação de castração do Outro. Reconhecer tais aspectos potencializa intervenções 

institucionais fora da ilusão de um saber com explicações definitivas sobre o louco. 

 O fato de o discurso da psicanálise dar primazia ao significante em relação ao 

significado justifica seu caráter pontual na instituição pelo fato de que visa àquilo que advém 

nas falhas do discurso, em especial, o da inclusão, que submete o sujeito a um determinismo 

social cuja consequência é se tornar fruto de um embate entre classes que o situam 

exclusivamente como reflexo das circunstâncias coletivas e sociais. 

Ao zelar pelo sujeito, a psicanálise passa a considerar a esfera do desejo e a 

possibilidade de construção de um saber singular ante o saber institucional. Configura-se aqui 

uma subversão na relação com o saber, já que o tratamento passa pelos apontamentos daquele 

que, segundo Quinet, possui como peculiaridade estar fora-do-discurso. Para Quinet (2009), 

     Essa marca do fora da foraclusão e do fora-do-discurso é um traço de 

gozo indomável e impossível de enquadrar, que subverte, pulveriza o que há, 

sendo por isso capaz de criar algo do nada, ex-nihilo, ex-discurso, como o 

real que ex-siste. (p. 53) 

 

Compreende-se, a partir da citação acima, o estatuto do louco enquanto fora do 

discurso; entretanto, ressalta-se que essa peculiaridade confere-lhe também o estatuto de 

mestre dos discursos já que, por estar para-além da norma fálica, ele, o louco, aponta os 

limites e impossibilidades do laço social ao denunciar seu semblante social. 

Quinet (2009) pontua: “Entra na cidade com a impossibilidade de seu discurso 

pulverulento, pulverizante e virulento, desfazendo o estabelecido, o instituído, o conhecido, as 

significações adotadas, as conexões entre significantes e significados, as articulações 

corporais e corporativas” (pp. 52-53). 

Contudo se compreende que o fato de o louco estar fora do laço social por estrutura 

não significa que não possa constituir uma relação com outros sujeitos dentro do marco dos 

outros discursos, entre eles, o do mestre, o do universitário, o da histérica e o do analista. Tais 

aspectos evidenciam a pontualidade da intervenção psicanalítica, que aborda as estruturas 

clínicas sem desconsiderar outros aspectos ideológicos como a retórica da inclusão que, nesse 

caso, se situa no campo do mestre.  
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Incluir a noção de sujeito no cotidiano do CAPS viabiliza a seus técnicos a 

possibilidade de se retirar da posição de vigilantes sociais para construir intervenções que 

respondam menos aos anseios do mestre, leia-se inclusão, em prol de alternativas inéditas de 

tratamento. Ressalta-se que não se trata de desconsiderar o Significante Mestre “já que não 

existe ordem que não dependa do Significante Mestre” (Soler, 2010, p. 258), mas de abrir 

margens para a construção de um saber original alicerçada em uma ética relativa “à 

implicação do sujeito, pelo dizer, no gozo que seu sintoma denuncia – ética de bem dizer o 

sintoma” (Quinet, 2009, p. 13). 

O discurso da psicanálise é capaz de organizar uma representação do sujeito “a partir 

do modo com o qual ele responde à impossibilidade da relação sexual. O discurso responde à 

lógica do fantasma, isto é, daquele afeto que o constitui como objeto causa de desejo” 

(Viganò, 2006a, p. 30). No que diz respeito à relação estabelecida entre o sujeito e a 

instituição, Viganò (2006a) observa: 

     Isto nos leva a inverter a relação entre sujeito e instituições: 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. (p. 30) 

 

A presença do discurso da psicanálise no campo institucional constitui na prática feita 

entre vários o paradigma por excelência. Tal prática, proposta por Antônio Di Ciaccia e seus 

colaboradores, se constitui como estratégia clínica inventada e sustentada por eles, a fim de 

que se possa confirmar o axioma lacaniano de que as crianças autistas estão inscritas na 

linguagem. Observa-se que a nomeação dessa experiência fora realizada por Jacques-Alain 

Miller para que a presença de vários se constitua como aposta que permita que alguém, em 

específico, não venha encarnar o Outro consistente a partir do lugar de mestre. Portanto, a 

“prática entre vários é uma estratégia clínica, um operador sobre o gozo na via do Outro” 

(Figueiredo, Guerra, & Diogo, 2007, p. 131). 

Configurada em 1990 na Bélgica, a prática entre vários permite o tecimento de um 

trabalho em rede cuja peculiaridade clínico- política dá sustentação a um enlaçamento social 

que retira o sujeito da posição de objeto de gozo. Para isso, faz-se necessário operar a partir de 

um lugar cuja função elabora o esvaziamento de qualquer saber prévio que, por intermédio do 

paciente, é construído pelo técnico do equipamento. Viabiliza-se um deslocamento nessa 

suposição de saber que, ao ser dirigido para o sujeito, permite-lhe um fazer inédito com o que 

se lhe apresenta como invasivo e perturbador; no caso da psicose, os fenômenos que lhe são 

atinentes: delírios e alucinações.  
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Ainda sobre essa perspectiva, Figueiredo, Guerra e Diogo (2007) ressaltam que “a 

prática entre vários é uma estratégia de ‘tratamento do Outro’ para marcar sua inconsistência; 

uma estratégia para operar com a transferência na clínica com psicóticos que permanecem na 

instituição por certo tempo em contato constante com a equipe” (p. 132). 

Compreende-se que essa prática propõe enlaçar dois termos que, em um primeiro 

momento, parecem se apresentar como campos distintos e inconciliáveis: a psicanálise e a 

instituição. É crescente nos dias atuais o número de psicanalistas que não se atêm apenas ao 

setting analítico e chegam às instituições a fim de contribuir com os impasses vivenciados 

pelo sujeito contemporâneo. Laurent (2007), em seu texto O analista cidadão, ao refletir 

sobre a posição dos analistas no mundo atual, observa: 

     Os analistas têm de passar da posição de especialistas da desidentificação 

para a de analista cidadão. Um analista cidadão no sentido que esse termo 

pode ter na moderna teoria democrática. Os analistas precisam entender que 

há comunhão de interesses entre o discurso analítico e a democracia, e 

precisam entendê-lo verdadeiramente! Há que se passar do analista 

reservado, crítico, a um analista que participa, a um analista sensível às 

formas de segregação, a um analista capaz de entender qual foi sua função e 

qual lhe corresponde agora. (p. 143) 

 

Parece haver por parte dos analistas uma abertura a tal colocação a fim de que possam 

se posicionar perante os impasses produzidos pelos sujeitos na contemporaneidade ou pela 

contemporaneidade nos sujeitos. Um analista advertido das mutações no discurso social e nos 

laços procedentes desse discurso faz jus às considerações de Lacan (1998/1966) de que “para 

estar à altura de seu trabalho um analista precisa contemplar o espírito de seu tempo e que 

antes renuncie a isso, portanto, quem não conseguir alcançar em seu horizonte a subjetividade 

de sua época” (p. 322). 

Rosa (2004) observa que: 

     O sujeito contemporâneo incita uma crise produtiva para a psicanálise e 

nos convoca a refletir sobre a instituição, tanto como cenário da produção 

discursiva e de sintomas, como de seu tratamento. Ambos os eixos remetem à 

interface política da psicanálise, seja quando trata de modalidades de laço 

social, seja quando se trata da dimensão política do gozo e do sintoma. (p. 1) 

 

Entretanto, faz-se necessário observar que tal relação traz suas peculiaridades dados os 

distintos saberes e práticas que atravessam o campo institucional. É muito comum haver por 

parte das instituições uma demanda endereçada ao analista para que ele venha a ocupar na 

instituição a posição de especialista, ou seja, é convocado a contribuir com o seu saber e 

acrescer à instituição um conhecimento prévio que, segundo os anseios dela, caminhará de 

mãos dadas com o saber da ciência, da medicina, do direito e, mais sutilmente, da religião. 

Visa-se um profissional que, dedicado aos problemas emocionais, intelectuais e 
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comportamentais, tome como via régia a ética da moderação e do bem para garantir uma 

refreação do gozo em nome da convivência.  

Contudo, a experiência psicanalítica não passa pela via da especialidade, já que aposta 

na emergência do saber inconsciente como via régia para sua operação. Justifica-se, desta 

forma, a chegada do psicanalista às ruas, entre os quais os equipamentos de saúde mental, 

para que, enfim, possa-se compreender e escutar que sujeito é esse que se faz representar 

pelos significantes mestres ofertados pelas novas configurações do laço social. 

  Ao se indagar sobre os aspectos fundamentais envolvidos na sustentação da clínica 

orientada pela psicanálise na instituição, Guerra (2005) observa que “em primeiro lugar, o 

sujeito do qual se trata – na maioria das vezes um psicótico – não opera com a ordem da 

linguagem da mesma maneira com que a organização social lida com a ordem simbólica 

comum partilhada pelos homens” (p. 144). Levar esses aspectos em conta viabiliza a autora 

pensar uma perspectiva micropolítica que possibilita ao psicótico o resgate de sua cidadania 

na medida em que sustenta um espaço de inventividade onde se torna possível o afloramento 

do que se lhe constitui como o mais singular.  

Atrelada a essa perspectiva, observa-se uma proposta macropolítica que se estrutura 

em torno da ideia da extinção e superação dos dispositivos manicomiais. O que se pretende é 

a articulação de um trabalho em rede que convoque à cena os diversos atores institucionais 

por intermédio de uma promoção da intersetorialidade que, por sua vez, reconhece a 

especificidade da clínica psicanalítica.  

 Deste modo, estabelece-se a consideração de dois eixos que, entrelaçados, compõem 

uma estruturação diversa do que comumente se encontra nos equipamentos de saúde mental 

porque, articulado ao conceito de sujeito, encontra-se algo que diz respeito à garantia de 

direitos e à consolidação de políticas nesse campo. Articula-se a possibilidade de coexistência 

de diferentes discursos, entre eles o da psicanálise e o da inclusão, que, ao compor o dia a dia 

institucional, viabilizam a constituição de uma nova morfologia de funcionamento e 

tratamento do psicótico. A convivência desses discursos permite um enlaçamento do psicótico 

e engendra sua inscrição sócio-simbólica na rede. No que concerne a esse enlaçamento, 

Guerra (2005) observa: 

     Mesmo que nem sempre careça do recurso de dispositivos coletivos, na 

maioria dos casos os psicóticos exigem uma rede complexa para sustentação 

do enlaçamento social, e consequentemente do tratamento, convocando uma 

prática feita por vários. As equipes multiprofissionais, funcionando em uma 

comunidade de interesses regida pelo debate democrático, são a realidade 

dessa exigência ética, trazendo uma multiplicidade de atos heterogêneos e 

muitos saberes a sustentá-la. (p. 146) 
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 Outro aspecto que deve ser considerado quando se leva em conta o discurso da 

psicanálise no campo institucional é que ele, ao circular pelos discursos e saberes que 

ordenam esse campo, coloca em movimento um enxugamento dos efeitos imaginários, entre 

eles, a rivalidade e a agressividade, que referenciados no narcisismo das pequenas diferenças 

emergem no contexto institucional. Freud (1923/2011), em seu texto Psicologia das massas e 

análise do eu, ao refletir sobre uma suposta oposição entre uma psicologia individual e uma 

psicologia social ou das massas, constata: 

     É certo que a psicologia individual se dirige ao ser humano particular, 

investigando os caminhos pelos quais ele busca obter a satisfação de seus 

impulsos institucionais, mas ela raramente, apenas em condições 

excepcionais, pode abstrair das relações deste ser particular com os outros 

indivíduos. Na vida psíquica do ser individual, o Outro é via de regra 

considerado enquanto modelo objeto, auxiliador e adversário, e, portanto, a 

psicologia individual é também, desde o início, psicologia social, num 

sentido ampliado, mas inteiramente justificado. (p. 14) 

 

 Esse texto, ao colocar em evidência o Outro como preponderante para a formação 

psíquica individual, viabiliza pensar os efeitos identificatórios característicos a quaisquer 

formações grupais, entre elas os profissionais do CAPS de Campanha. Compreende-se que o 

discurso da psicanálise, além de propiciar um espaço para o louco onde ele não tenha que 

responder aos ideais do equipamento, também permite um esvaziamento das incidências 

imaginárias entre os membros da equipe que, revestidas pelas especialidades técnicas, 

constituem o Um do Mestre por intermédio de seu servilismo voluntário.  

Pode-se, assim, criar um clima propício para o trabalho na equipe, que leva em conta o 

fenômeno da transferência como mola mestra para a efetivação do tratamento. O 

reconhecimento da transferência por intermédio da equipe permite a construção de um laço 

entre seus pares que propicia uma lida melhor com as diferenças. Figueiredo (2005) observa 

que: 

     A transferência de trabalho não é, como o nome pode indicar, transferir o 

trabalho para o outro. Ao contrário, a transferência de trabalho é concebida a 

partir do próprio conceito de transferência, central no tratamento 

psicanalítico, mas dessa vez como um instrumento de trabalho entre pares. 

Seria a condição do estabelecimento de um laço produtivo entre pares 

visando, por um lado, o fazer clínico e, por outro, a produção de saber que 

lhe é consequente. (p. 3) 

 

Essa perspectiva viabiliza uma “clínica do acolhimento” em virtude das 

especificidades mencionadas acima. Pressupõe-se que para acolher, necessário se torna estar 

esvaziado disto que se configura como narcisismo das pequenas diferenças.  Para Guerra 

(2005), acolher:  
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     Implica escutar, diagnosticar a situação, ampliar o campo da queixa, 

buscando a implicação do sujeito, e em tomar responsavelmente a si o 

encargo da condução do caso. O que não quer dizer atender o que é 

demandado, mas permitir uma escansão por meio da qual possa ser escutado 

o que está sendo dito através daquela queixa que se apresenta. (p. 147) 

  

Portanto, estabelecidos neste capítulo o que pode a psicanálise ofertar às instituições 

que se propõem ao tratamento da loucura, passa-se às considerações finais do trabalho. Visa-

se ressaltar algumas conclusões que dizem respeito à possibilidade de instalação no CAPS de 

Campanha de um dispositivo clínico cuja orientação da psicanálise possibilite construir uma 

leitura mais abrangente da loucura. Destaca-se que tais considerações só se tornaram possíveis 

a partir dos impasses vivenciados no referido equipamento de saúde mental, experiências que 

possibilitaram compreender que de fato há algo na loucura que não se deixa tratar somente 

pelo discurso da inclusão.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 Neste trabalho pretendeu-se entrelaçar os eixos que se compreendem como 

fundamentais para o estabelecimento de um estudo crítico do funcionamento do CAPS; são 

eles: o discurso da inclusão, a implantação do CAPS e suas ações, a especificidade dos 

fenômenos atinentes à psicose e a pertinência de uma clínica orientada pela psicanálise dentro 

da instituição. 

Este pesquisador supunha que a psicanálise aplicada podia dar direcionamento aos 

aspectos singulares da loucura, que se apresentam à revelia das prescrições institucionais cujo 

funcionamento tem como alicerce os preceitos da inclusão e da garantia de direitos. A partir 

do início de 2013, o serviço de referência em saúde mental estava de portas abertas no 

município recebendo seus primeiros usuários. O encontro com a loucura e seus impasses foi 

fundamental para que se desse a construção de tal hipótese a fim de que se pudesse pesquisar 

sobre o que estava sendo feito no equipamento no que tange a uma possibilidade efetiva de se 

tratar a loucura. 

 Considerando-se que a Reforma Psiquiátrica Brasileira teve como inspiração a 

experiência italiana de Franco Basaglia, inclusive de seus fundamentos, sua trajetória se 

iniciou a partir da busca pela compreensão do percurso do psiquiatra italiano a fim de elucidar 

o que propunha como tratamento para a loucura.  

Pontuou-se que as primeiras ações do CAPS de Campanha tiveram nítidas influências 

dos apontamentos de Basaglia em seu cotidiano, amparadas que estavam pelo discurso da 

inclusão e pela ética do cuidado. Havia por parte da equipe do CAPS a compreensão de que 

apenas a restauração da convivência entre o louco e a comunidade seria o suficiente para 

apaziguar o mal-estar advindo do sofrimento que a loucura engendra. Ressalta-se que tais 

aspectos ficaram nítidos no desenvolvimento dos dois casos citados, o de Sérgio e o de 

Fernanda, e a maneira como foram conduzidos pela equipe.  

 Buscou-se ressaltar que para Basaglia a loucura é um fenômeno cuja etiologia possui 

incidências sócio-políticas e uma retórica singular, a retórica da inclusão/exclusão. Segundo o 

psiquiatra italiano, quando se desconsidera fatores fundamentais como cidadania, inclusão e 

garantia de direitos, furta-se do louco o acesso a componentes básicos para a instalação de um 

processo de desalienação e desmarginalização social cuja consequência é a ruptura com o 

paradigma asilar. Há, portanto, nos serviços substitutivos de saúde mental, em geral, um 



79 

 

amalgamento da loucura e da exclusão social, que tem como resultado imediato a tutela do 

laço social do usuário pelos trabalhadores. 

Foi ressaltado que ao apostar em uma prática que caminhava na contramão da 

Psiquiatria Clássica, Basaglia criou um dispositivo que denunciava os aspectos ideológicos de 

tal leitura cuja função mais parecia ser a de produzir saberes e justificativas teóricas para a 

manutenção do louco como objeto de tutela e controle social. Compreende-se que Basaglia 

visou o rompimento com o establishment psiquiátrico a partir de um projeto de transformação 

institucional e efetivou a desconstrução de uma lógica alienante que retirava do louco 

qualquer possibilidade de se inscrever na comunidade da qual fora retirado. Para o psiquiatra 

italiano, “a consciência das transformações advém da prática efetiva de luta nos campos 

político e social” (Amarante, 1994, p. 63). 

Ao jogar luz sobre essas questões, neste trabalho viabilizou-se a possibilidade de se 

indagar sobre uma perspectiva de acolhimento que permitisse uma leitura clínica a partir do 

discurso da psicanálise. Durante o percurso do CAPS, começou a se tornar evidente que o 

tratamento da loucura não se esgotava apenas na participação dos usuários em oficinas, 

reuniões, passeios, consultas e assembleias. Os fragmentos de caso serviram para apontar que 

há algo em jogo na experiência da loucura que toca o ponto singular de cada paciente e diz 

respeito à maneira como ele responde ao Outro a partir de uma lógica que subverte o discurso 

do para-todos e inscreve o singular diante do desencadeamento da crise psicótica.  

A compreensão da proposta Basagliana como retórica da inclusão/exclusão trouxe as 

coordenadas necessárias para fundamentar o que acontecia no CAPS, visto que a incorporação 

desses preceitos acabou por desconsiderar qualquer perspectiva de intervenção que trouxesse 

à luz os aspectos subjetivos intrínsecos à esfera do sujeito. Tais considerações justificaram a 

indagação acerca de uma perspectiva clínica que, instituída no dia a dia do serviço de 

referência em saúde mental, pudesse oferecer uma leitura mais abrangente da experiência do 

sujeito.  

 Abordadas as questões vinculadas ao discurso da inclusão e as implicações do 

percurso Basagliano nos serviços substitutivos de referência em saúde mental, tornou-se 

necessário descrever o modo como se efetivara a implantação e a implementação do CAPS de 

Campanha. A descrição permitiu vislumbrar a forma como fora constituída a estruturação do 

equipamento e suas atividades cotidianas: oficinas, passeios, consultas, reuniões, assembleias, 

entre outras. 

Ressaltou-se que o surgimento do dispositivo de média complexidade só fora possível 

em virtude de um trabalho de escuta e capacitação realizado por este pesquisador no 



80 

 

dispositivo NASF, cuja implantação se dera no período anterior ao CAPS - de meados de 

2011 ao final de 2012. Pontuou-se que a escuta se norteou pelos princípios da psicanálise e 

constituiu a primeira hipótese do que pode a psicanálise ofertar a um dispositivo cuja 

peculiaridade pública oferece limitações à instalação do setting psicanalítico e suas 

formalidades. Em relação à possível convivência entre dois contextos distintos, psicanálise e 

ambulatório, Figueiredo (1997) observa que “a dicotomia consultório versus ambulatório 

público não pode ser tratada como confronto entre dois contextos, radicalmente diferentes, 

que supõem duas psicanálises” (p. 31). 

Ainda sobre o discurso da psicanálise em um dispositivo de saúde, esclareceu-se sobre 

a aposta deste pesquisador na possibilidade de se estabelecer uma abordagem clínica pautada 

na perspectiva psicanalítica em um serviço público vinculado ao SUS. Isso devido à 

plasticidade dos princípios psicanalíticos no que diz respeito a sua inserção em contextos cujo 

desenho apresentava uma configuração singular divergente do setting analítico. 

Pontuar os aspectos colhidos nesse trabalho possibilitou tornar claros os motivos que 

viabilizaram a demanda pelo CAPS junto à gestão do município; entre eles estão o uso 

excessivo de medicação e a internação manicomial como únicos recursos ofertados à 

população para lidar com episódios de crise psicótica. Fortaleceu-se a partir dessa 

intervenção, escuta e capacitação, a hipótese sobre a possibilidade de se articular o discurso 

da psicanálise e o campo institucional. 

Levantada a hipótese, fez-se necessário ilustrar as primeiras ações do CAPS no que diz 

respeito à sua articulação com outros dispositivos do município: educação, saúde, conselho 

tutelar e assistência social. Buscou-se, por intermédio dessas ações, a promoção e a posterior 

consolidação de um projeto de saúde mental na cidade. Observou-se a delimitação do 

conceito de rede cujo intuito foi estabelecer uma amarração entre diferentes setores dos 

equipamentos do município na perspectiva de se garantir um amparo mais consistente, em 

nível simbólico e concreto, ao portador de sofrimento psíquico. 

 Justificou-se, então, a descrição das ações do CAPS, incluindo a composição de sua 

equipe, a fim de que fosse ofertado ao leitor informações que lhe viabilizasse uma 

compreensão mais apurada e detalhada do contexto ao qual o equipamento estaria atrelado. 

Foi questionada a possibilidade de implantação de um dispositivo de escuta nomeado por 

Viganò Construção do Caso Clínico, em virtude dos primeiros impasses vivenciados pela 

equipe em seu encontro com a loucura. “Na realidade, trata-se de juntar as narrativas dos 

protagonistas dessa rede social e de encontrar o seu ponto cego, encontrar aquilo que eles não 

viram, cegos pelo seu saber e pelo medo da ignorância” (Viganò, 2010, p. 2). 
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Tais impasses dizem respeito à constatação, por parte deste pesquisador, da ausência 

de intervenções que levassem em conta os aspectos singulares de cada caso. Passou a ficar 

evidente, dia após dia, a necessidade de uma orientação clínica no CAPS, que fornecesse 

elementos conceituais para uma compreensão mais profunda da loucura. Esses aspectos 

permitiram o estabelecimento de um diálogo com a clínica da psicose a partir da psicanálise 

freudo-lacaniana e de psicanalistas contemporâneos com percurso hábil na saúde mental.  

Procurou-se dar relevância à compreensão da clínica da psicose a partir dos conceitos 

propostos por Freud e Lacan. Relatou-se brevemente o percurso conceitual desses autores 

buscando destacar o mecanismo da foraclusão e o conceito de sujeito, por se entender que tais 

ferramentas permitiriam uma leitura clínica capaz de intervir e propor à equipe que o que está 

em jogo na loucura atravessa e vai além de uma perspectiva cuja etiologia está constituída 

apenas em bases de explicação sócio-histórica. 

Para Quinet (2009), a “foraclusão designa o mecanismo essencial da psicose: a 

foraclusão do Nome-do-Pai (que equivale a não-inclusão na norma edipiana)” (p. 47). 

Compreende-se que o mecanismo da foraclusão viabilizou destacar a forma como se constitui 

a loucura no que diz respeito à estruturação da subjetividade perante os impasses vivenciados 

no encontro do sujeito com a castração. Engendrou-se, a partir da consideração desse 

mecanismo, uma série de peculiaridades que dizem respeito a como se efetua o manejo clínico 

da loucura.  

Por outro lado, foi apresentado o conceito de sujeito como instrumento fundamental 

para a construção de intervenções cujo caráter de aposta abre margens para a constituição de 

uma saída singular por parte do louco no modo como lida com os fenômenos atinentes à 

psicose. Procurou-se demonstrar que a efetividade dessa intervenção pode se concretizar, 

desde que se ofertem condições propícias para o surgimento do sujeito em sua especificidade: 

a associação livre, a repetição e a transferência. Segundo Elia (2004) tais condições permitem 

“a emergência de determinada produção do inconsciente, impõe supor que algo como o 

sujeito encontre-se em operação no inconsciente” (p. 1).  

Definidos esses conceitos, passou-se a dois casos específicos, Sérgio e Fernanda, por 

se mostrarem emblemáticos quanto a uma leitura que trouxesse à cena o mecanismo da 

foraclusão e o conceito de sujeito.  

A compreensão desses conceitos permitiu a construção de novas possibilidades de 

intervenção cujo direcionamento clínico abriu margens para a instalação de um espaço capaz 

de acolher o singular do caso a caso. Além disso, apostou-se que o conhecimento do 

mecanismo da foraclusão e suas consequências, no que diz respeito à maneira como o 
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psicótico se situa perante o laço social, viabilizou um entender contrário ao que se instituiu no 

imaginário coletivo de que “o sofrimento envolvido nas ‘disorders’ (transtornos) mentais seja 

independente de qualquer subjetivação, de qualquer narrativa em primeira pessoa, de qualquer 

nomeação de mal-estar” (Dunker & Kyrillos Neto, 2015, p. 23). 

A narrativa desses fragmentos e suas peculiaridades permitiu constatar a resposta 

desses sujeitos diante das prescrições institucionais cujo embasamento encontrou no discurso 

da inclusão e do cuidado o seu ponto de esteio. Trabalhar esses fragmentos possibilitou o 

questionamento sobre o vínculo transferencial constituído entre o Outro institucional e os 

pacientes. Indagar sobre a transferência permitiu pensar o quanto aqueles usuários estavam 

respondendo, cada um a sua maneira, a demanda da instituição e o que ela comporta de 

idealização no que tange à adequação de Sérgio e Fernanda às atividades rotineiras do 

dispositivo. Há, nesse ponto, uma desconsideração radical ao que é singular ao psicótico, cujo 

risco é colocá-lo na posição de objeto a ser tutelado. No que toca a essa questão, Quebra 

(2010) ressalta que “dessa forma, o sujeito permanece gozado, objetificado pelo Outro” (p. 2). 

Buscou-se refletir sobre essas consequências pelo fato de ter sido possível cogitar 

outras perspectivas de intervenção a partir do aporte conceitual da psicanálise. Tais aspectos 

foram fundamentais para se pensar a instituição CAPS com uma orientação psicanalítica 

embasada em seus conceitos fundamentais: o inconsciente, a repetição, a transferência e a 

pulsão.  

Forjadas as condições para a proposta de uma abordagem psicanalítica para a psicose, 

refletiu-se sobre o modo como essa práxis clínica poderia operar sem desconsiderar os 

significantes que circulam pela instituição - o cuidado, a inclusão social e a garantia de 

direitos -, mas de operar com e apesar deles. Soler ressalta que “essa matriz implica que, por 

ser uma necessidade da estrutura da linguagem, o Significante Mestre não pode desaparecer” 

(Soler, 2010, p. 255).   

Partiu-se então para a compreensão sobre o modo como se inscreve o funcionamento 

do discurso da psicanálise, a partir do giro de seus elementos, a fim de se verificar a 

possibilidade de se estabelecer um afrouxamento na relação que o sujeito e a instituição 

estabelecem com os significantes mestres da inclusão. Esse afrouxamento, por sua vez, efetiva 

a invenção de saídas singulares para o apaziguamento do sofrimento oriundo da loucura e 

viabiliza o acolhimento, por parte do equipamento, de cada caso, como radical novidade. Tais 

apontamentos possibilitaram entender que a presença da psicanálise na instituição viabiliza o 

basculamento dos significantes mestres da inclusão por intermédio de intervenções cuja 
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equivocidade engendra a construção de um novo lugar para o louco no que corresponde ao 

modo como ele se apresenta ao Outro institucional e suas prescrições inclusivas. 

Portanto concluiu-se, a partir desse percurso, a viabilidade da inserção da clínica da 

psicanálise no CAPS com vistas a possibilitar a efetivação de uma abordagem da psicose. 

Ressaltou-se que não se trata de desconsiderar os discursos que circulam no campo 

institucional, entre eles o da inclusão, afinal, compreende-se que são justamente esses 

discursos que contribuem para o tratamento da psicose. Contudo, intervir na psicose com o 

aporte da psicanálise constituiu uma profícua possibilidade de intervenções construídas no 

cotidiano do dispositivo que, conforme Quinet (2009), incluíram o sintoma no diagnóstico, o 

sujeito no tratamento, o mecanismo da foraclusão e o conceito de sujeito. 
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