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APRESENTAÇÃO 

É com entusiasmo que apresentamos ao leitor o livro A psi-
canálise na cidade: dispositivos clínicos em saúde mental, que retrata 
o trabalho realizado na jornada A Psicanálise na cidade: dispositivos 
clínicos em saúde mental, álcool e outras drogas e intersetorialidade, 
a terceira promovida pelo Grupo de Trabalho (GT) “Psicanálise, 
Política e Clínica”, da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-
Graduação em Psicologia (ANPEPP), GT à época denominado 
de “Dispositivos clínicos em saúde mental”. Esta coletânea dá 
seguimento às publicações realizadas anteriormente: Redes de 
atenção integral à infância e juventude (PALOMBINI et al., 2016), 
resultante da segunda jornada realizada em 2011, em Porto 
Alegre-RS; e A psicanálise nas instituições públicas: saúde mental, 
assistência e defesa social (GUERRA; MOREIRA, 2016), resultante 
da primeira jornada realizada em 2008, em Belo Horizonte-MG.

A terceira jornada promovida pelo GT aconteceu com 
a parceria da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
(UFRN), da Universidade Federal da Paraíba (UFPB) e do PET 
Rede de Atenção Psicossocial da UFPB, e foi realizada no Campus 
I da UFPB, em outubro de 2014. Seu formato, já consagrado em 
jornadas anteriores, consistiu em convidar profissionais dos 
serviços públicos de saúde da cidade-sede para apresentar 
casos que constituíssem impasses para as equipes, a fim de que 
os membros do GT pudessem tecer apontamentos com vistas à 
direção do tratamento.



A jornada buscou articular os temas da saúde mental e da 
toxicomania, interrogando o lugar do analista em dispositivos 
para além da psicanálise stricto sensu, ou seja, da psicanálise nos 
consultórios à psicanálise nas instituições, na rua, na cidade. 
Foram dois dias de intensos trabalhos, cuja abertura foi reali-
zada pela coordenadora do GT daquele período, a Profa. Dra. 
Andréa Máris Campos de Guerra (UFMG), em uma conferência 
intitulada “A clínica e a política na interface da questão das 
drogas”. A programação contou com a apresentação de casos 
pelos trabalhadores da Rede de Atenção Psicossocial de Cabedelo 
(CAPS I, CAPS AD e PSF) e de João Pessoa (CAPSi), seguida pelos 
comentários dos professores e psicanalistas oriundos de diversas 
universidades (UFPB, UFRN, UFMG, UERJ, UFRJ, UFRGS, UFBA, 
PUC/MG e UFPA). Alguns colegas do GT não estiveram presentes 
e enviaram suas contribuições por escrito. O encerramento 
constituiu-se de uma roda de conversa, denominada “A psi-
canálise na formação em saúde mental: contribuições para a 
construção do caso clínico”. Coordenada pela Profa. Dra. Ana 
Cristina Figueiredo (UFRJ), com a colaboração das Professoras 
Dra. Andréa Guerra (UFMG), Dra. Cynthia Pereira de Medeiros 
(UFRN), Dra. Cynara Ribeiro (UFRN), Dra. Sandra Torossian 
(UFRGS), Dra. Sonia Alberti (UERJ) e Dra. Zaeth Nascimento 
(UFPB), a roda de conversa permitiu, como relata sua coordena-
dora, um “dispositivo novo, horizontalizado, em que a palavra 
circulou” entre a comunidade e a universidade, representadas, 
respectivamente, pelos Trabalhadores da Saúde Mental, e pelos 
docentes e estudantes de variados cursos (Psicologia, Medicina, 
Terapia Ocupacional, Fonoaudiologia, Enfermagem e Serviço 
Social, dentre outros), os quais participaram ativamente do 
evento, consolidando uma transferência de trabalho que vem 
sendo construída entre esses diferentes atores.



Os relatos dos casos constituem um registro fundamental 
do esforço e desafio enfrentados, cotidianamente, pelos traba-
lhadores da saúde mental, e poderão ser ferramenta em variados 
espaços de formação ou de supervisão. Os comentários sobre 
esses casos clínicos constituem o franco exercício de aplicação 
do método clínico psicanalítico no campo da saúde mental e 
ilustram com riqueza o quanto os ensinamentos de Freud e 
Lacan fornecem elementos para fazer emergir o saber-fazer na 
singularidade de cada caso. E, nesses dois tipos de produção, o 
livro representa material bibliográfico dos mais valiosos. Além 
disso, convidamos o professor, psiquiatra e psicanalista francês 
François Sauvagnat a compartilhar nesta coletânea seu texto 
que historiciza a distinção teórica entre acting out e passagem 
ao ato, temas fundamentais à saúde mental, o que enriquece 
ainda mais o conteúdo ora publicado.

A organização da jornada e a produção deste livro con-
cretizam também parcerias essenciais entre universidades 
vizinhas (UFRN-UFPB), fomentando os laços regionais enodados 
na rede nacional constituída pelo GT. Ademais, fortalece a rela-
ção entre a UFPB e os serviços de atenção psicossocial, no seu 
tripé essencial de ensino, pesquisa e extensão, particularmente 
sustentado pelos trabalhadores da saúde mental de Cabedelo 
e João Pessoa, aos quais aproveitamos a oportunidade para 
agradecer a aposta nesse trabalho conjunto.

Mais do que tudo, esta obra registra o desejo decidido 
de transmissão da psicanálise na universidade no âmbito do 
ensino, da pesquisa e da extensão.

Até os próximos eventos!

Cynara Teixeira Ribeiro e Zaeth Aguiar do Nascimento
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A clínica e a política na interface 
da questão das drogas 

Andréa Máris Campos Guerra

“Me sinto como um mágico 
que mostra apenas cartolas, 

nunca coelhos” (ZIZEK, 2009). 

Introdução 
Foi com muita satisfação e entusiasmo que me coloquei 

a trabalho para pensar a psicanálise na cidade, tema dessa 
jornada. Em nosso Grupo de Trabalho, “Dispositivos clínicos 
em saúde mental”, da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-
Graduação, temos desenvolvido estratégias metodológicas e 
ferramentas conceituais que buscam o enfrentamento, a partir 
da psicanálise, dos paradoxos do campo da saúde mental. Nesse 
caso, parto do campo da saúde mental, no que concerne à clínica 
psicossocial de usuários de crack, álcool e outras drogas.

Parti dos paradoxos no tratamento do uso de drogas 
no Brasil, com base em minha experiência com adolescen-
tes em conflito com a lei no Programa Já É, realizado pelo 
Núcleo Psicanálise e Laço Social no Contemporâneo (PSILACS) 
da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), em parceria 
com a Secretaria de Defesa Social do Estado de Minas Gerais.
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E o que é um paradoxo?

Um paradoxo é uma declaração aparentemente verda-
deira que leva a uma contradição lógica ou a uma situação 
que contradiz a intuição comum. Em termos simples, um 
paradoxo é a exposição do oposto do que alguém pensa ser a 
verdade. A identificação de um paradoxo baseado em conceitos 
aparentemente simples e racionais tem, por vezes, auxiliado 
significativamente o progresso da ciência, da filosofia e da 
matemática. A palavra é composta do prefixo para-, que quer 
dizer “contrário a”, “alterado” ou “oposto de”, conjugada com 
o sufixo nominal doxa, que quer dizer opinião.

Para Foucault (2005), diferentemente da contradição, o 
paradoxo não é superado por uma solução oposta que se lhe 
opõe, mas resulta na constatação dos antagonismos do impasse 
ali evidenciado. É com ele, assim, que seguiremos. Mais que 
com coelhos saindo da cartola, ficaremos com os paradoxos 
da cartola, antes dos coelhos nos trazerem a certeza de uma 
solução mágica. Quando o mundo parece nos trazer uma nova 
ordem, é preciso interrogar seus signos e interpretá-los, para 
sabermos como agir. Assim, diante do fato histórico da guerra 
nacional contra as drogas, em 2014, colocamos em suspenso 
esse discurso para verificar a quais paradoxos ele nos conduz.

Para isso, partirei de alguns fatos, em si mesmos para-
doxais, por questionarem o que habitualmente se constrói 
como consenso em relação às drogas, aos seus usuários e à 
sua rede de assistência, seja em sua dimensão científica ou no 
senso comum. E também do que aprendo no atendimento com 
os jovens com quem trabalho, pesquiso e tento entender essa 
mudança de paradigma dos modos de vida contemporâneos. 
Eles me conduzem a caminhos inesperados e nunca me deixam 
com certezas definitivas, o que talvez já seja a indicação de um 
caminho a seguir: o da crítica que, sem saber, eles testemunham, 
e das soluções que eles, sem sucesso, escrevem.
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Minha apresentação, assim, partirá de alguns fatos, dos 
quais extraio dois paradoxos: um que segue na via da civilização 
em direção ao sujeito, outro que vai na mão do sujeito em direção 
à civilização. Seguirei com alguns elementos decantados para 
a análise desses paradoxos e, enfim, buscarei neles indicações 
de direção do caminho a perseguir, a saber, a direção de uma 
clínica psicossocial na intersetorialidade a partir da noção de 
interface, invenção necessária nos tempos atuais.

Fatos 
FATO 1 – Desde 2011, na capital mineira, Belo Horizonte, 

interna-se prevalentemente, nos dois hospitais psiquiátricos 
públicos do Estado, mais pacientes diagnosticados por F10-F19 
(transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de 
substância psicoativa) que por F20-F29 (esquizofrenia, transtor-
nos esquizotípicos e transtornos delirantes). A curva estatística 
começa a se inverter em 2007 (COELHO, 2013, p. 69). Se antes 
a razão isolava o louco, parece-nos que, hoje, o capital (aliado 
à ciência) isola o consumidor inapto ao mercado, o qual per-
manece como resto, testemunhando nas dicções e compulsões 
o fracasso dessa aliança. Mudando-se as regras do modo de 
civilização contemporâneo, altera-se o processo de segregação 
que organiza a suposta coesão do sistema.

FATO 2 – As pesquisas neurocientíficas de Carl Hart indi-
cam que “90% dos usuários de crack não ficam viciados, e que 
há uma percepção errada de que os viciados em crack viram 
‘zumbis’, incapazes de resistir à próxima dose”. Hart afirma 
que as condições sociais do indivíduo são determinantes para 
a manutenção do vício: “Se você está vivendo em um bairro 
pobre privado de todas as opções, há uma certa racionalidade 
em continuar a tomar uma droga que vai lhe dar algum prazer 
temporário” (AS ESCOLHAS..., 2014).
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Com isso, Hart conclui que “as drogas não eram o pro-
blema. O problema era a pobreza, a política antidrogas, a falta 
de empregos – um leque variado de coisas. E as drogas eram 
apenas um componente que não contribuía tanto quanto os 
outros citados anteriormente” (AS DROGAS..., 2014) para o 
drogadicto. Paradoxal sua constatação.

O cientista atesta, com sua história de vida – jovem negro 
de família com sete irmãos, morador de periferia, resgatado das 
drogas pela avó e pelas irmãs –, a possibilidade de existir a seu 
modo, convivendo com drogas. Paradoxo. Desmistifica verdades 
científicas com a coragem de quem assume a impossibilidade 
de um mundo sem restos, sem drogas. Como lembra Zizek, “o 
problema hoje é que, quando há caos e desordem, as pessoas 
perdem seu mapeamento cognitivo. Então é uma disputa aberta 
para ver qual interpretação vai vencer”, diz ele. “Nunca esqueça 
que foi assim que Hitler venceu” (O COMUNISMO..., 2014), ele 
ressalta. Desse modo, é preciso saber ler o mundo para tomarmos 
partido em uma posição esclarecida.

FATO 3 – Resultados de pesquisa da Fundação Oswaldo Cruz 
(Fiocruz) – relatórios da “Estimativa do número de usuários de 
crack e/ou similares nas capitais do país” e do “Perfil dos usuários 
de crack e/ou similares no Brasil” (BASTOS; BERTONI, 2014) – 
desmitificam algumas informações que circulam sobre o crack:

– Um dos dados aponta que o número de usuários nas 
capitais brasileiras é de 370 mil e não 1,2 milhão, conforme 
anunciado no Programa Crack, É Possível Vencer;

– A pesquisa mostrou que 80% dos usuários desejam rece-
ber tratamento, não justificando a ênfase política na internação 
compulsória, mas sim na ampliação do acesso aos serviços;

– O perfil dos usuários de crack revela grande vulnera-
bilidade social anterior ao uso, ou seja, não instalada pelo uso 
da droga. Quase 30% dos entrevistados relataram problemas 
familiares ou perdas afetivas como principal motivação para 
usar a droga;
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– A pesquisa entrevistou não só os domicílios, mas tam-
bém os usuários em situação de rua, ou seja, nas cenas de uso;

– A direção a ser adotada pelas políticas públicas, segundo 
a pesquisa, inclui as estratégias de redução de danos, os CAPSad, 
consultórios na rua, Unidade de Acolhimento Adulto (UAA), des-
favorecendo políticas que criminalizam e segregam a diferença, 
enfim a mesma direção da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS).

Aqui vemos os paradoxos do discurso ideologicamente 
construído para justificar a existência de um inimigo comum.

FATO 4 – Jovens em uma conversação psicanalítica rea-
lizada em centro de internação para cumprimento de medida 
socioeducativa, no ano de 2014, não chegam a um consenso 
sobre o lugar das drogas em suas vidas, construindo verdadei-
ros paradoxos entre si, a partir de um dissenso permanente: 
“os teco (uso de cocaína) anima pra gente sair, fazê os corre e 
pegar as mina”, “quê isso, véi, pra mim, é teco-teco-teco-sexo, 
quando acaba o teco é que preciso das mina”, “eu preciso fumar 
um para dormir”, “eu fumo um pra ficar ligado” e por aí vai... 
Idiossincrasias e singularidades irredutíveis às categorizações 
nosológicas que, ao nomear, moldam subjetividades e modelos de 
intervenção, trazendo o risco da alienação crescente na oferta 
do atendimento em rede e na aplicação das medidas judiciais.

Terra de todos e de ninguém, a droga esconde o verdadeiro 
objeto em jogo: as relações discursivas e de poder que determinam 
condições e respostas subjetivas na produção de novos paradigmas 
de laço social. Assim, a maioria da população brasileira que morre 
hoje, por causa externa, é negra, jovem e pobre.

Esse movimento contraditório: queda dos índices de homicí-
dios brancos e aumento dos negros vai determinar um cres-
cimento significativo nos índices de vitimização dos jovens 
negros. [...] em 2010 morrem proporcionalmente 2,5 jovens 
negros para cada jovem branco vítima de assassinato, índice 
que pode ser considerado inaceitável pela sua magnitude e 
significação social (WAISELFISZ, 2012, p. 33). 
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Quando um homem precisa ser criminoso para ter direitos, 
dignidade, não estamos em um estado de direito, mas em um estado 
de exceção (ARENDT, 2012). O que Agamben (2004, p. 13) ensina 
hoje é que esse é o nosso estado permanente e não a exceção:

O totalitarismo moderno pode ser definido, nesse sentido, 
como a instauração, por meio do estado de exceção, de uma 
guerra civil legal que permite a eliminação física não só dos 
adversários políticos, mas também de categorias inteiras de 
cidadãos que, por qualquer razão, pareçam não integráveis 
ao sistema político. 

Paradoxal, não?

Nossa perspectiva 
Como ler clinicamente uma questão de tal complexidade? 

Como operar com a política de saúde, assistência e de justiça 
sem desconsiderar o que os sujeitos insistem em descosturar? 
Como dissociar economia, política e clínica? Como, nessa inter-
face, encontrar o objeto que, de fato, está em questão quando 
o assunto é a droga?

Por pressuposto teórico (GUERRA, 2015), entendemos a 
clínica e a política entrelaçadas a partir dos fatos históricos 
que se tornam acontecimentos de corpo e de linguagem. Assim, 
nossa perspectiva é essa, de uma visada de borda1. Não qualquer 
borda, mas aquela torcida que faz do fora um dentro e, do 
dentro, um fora, ressignificando a noção dos determinismos e 
binarismos, tão pregnantes em nosso meio. Imaginem andar 
por uma superfície, a superfície de uma fita torcida pelas pontas 
e depois colada. Chegarão, após uma volta, ao avesso de onde 
estavam e, na segunda volta, ao mesmo ponto (ilustrado pela 
imagem da Banda de Möebius – LACAN, 2005, capa).

Chegam ao mesmo ponto, mas não da mesma forma, pois a 
travessia fez ver que não existe dentro e fora capaz de desculpá-los 

1 O termo borda aqui refere-se à Banda de Moebius.
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de suas mazelas, capaz de colocar fora o que é responsabilidade 
que vem de dentro, de culpar o Estado, fora esquecer que você é 
o Estado, dentro, pois não existe Estado sem povo.

É assim que os psicanalistas hoje trabalham entre a clínica 
e a política, entre a estatística e o inconsciente, entre as cifras 
subjetivas e os cifrões objetivos. Engajando-se, tomando posição, 
saindo da toca e buscando fazer operar essa travessia, na borda 
do suportável de cada ação. Sem essa travessia, restaríamos à 
margem de nós mesmos, como lembra Fernando Pessoa. E assim 
não dá para viver, sejamos usuários, técnicos, gestores ou sim-
plesmente moradores das cidades. Definida nossa perspectiva, 
vejamos o que temos na cartola.

Paradoxos 
PARADOXO 1 – Da civilização ao sujeito ou sofrimento 

singular x vontade de poder no tratar

Dunker (2011) recupera como, na história da psicopato-
logia, as diferentes formas de sofrimento individual, singular 
e único, foram sendo nomeadas e classificadas como doença, 
patologia generalizada e reproduzida, com diagnóstico, prog-
nóstico e tratamento instaurados para alívio do mal-estar 
cultural que elas representavam. Nessa estrutura, a cura, ou 
sua tentativa, implicam na intenção de erradicação do mal 
radical, inextirpável do humano para Freud (1976).

Escondido sob o manto da patologia, o mal-estar estru-
tural que advém da relação do sujeito com seu próprio duplo 
(Outro) e com o outro (semelhante) desaparece, restando visíveis 
as doenças e a necessidade de seu controle para gestão da vida 
(FOUCAULT, 2005). Assim, os diagnósticos, prognósticos e estatís-
ticas passam a servir ao novo sistema no qual é o biopoder, poder 
sobre a vida, e não mais o poder soberano sobre a morte, que 
impera. Assim, se articulam numa espécie de tripé: mal-estar 
estrutural, sofrimento singular e patologização do social (ou 
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a doença nomeada). O processo de assistência, acolhimento e 
tratamento – ou de controle, contenção e castigo –, desta feita, 
resta inequivocamente como um aspecto político essencial ao 
bom funcionamento da vida pública.

Essa metáfora do sofrimento como doença foi enriquecida 
pelas escolas helenísticas e seu esforço de distinção progres-
siva entre o mal-estar, como experiência de perda de lugar, 
como desterritorialização de si, o sofrimento, como ocupação 
com o outro e consequente passividade, subserviência e renún-
cia à liberdade e a dimensão própria do verdadeiro adoecimento, 
baseado em sintomas. A distinção, contudo, não procede 
de uma natureza clínica, mas da atitude diferencial, que se 
verifica em cada caso, diante do poder. A relação de cura é uma 
experiência crítica com o poder (DUNKER, 2011, p. 210-211). 

Primeiro paradoxo decantado: como o mais singular 
sofrimento, único, irrepetível na história de cada homem e na 
história da humanidade, que pode levar o sujeito a experiên-
cias, inclusive devastadoras, com a droga, pode produzir uma 
vontade de poder generalizada de docilização e controle dos 
corpos, exposta pelo universal das políticas públicas? Esse é um 
paradoxo essencial a ser considerado pela atenção psicossocial, 
pela gestão pública, pela ordem jurídica. Quando acreditamos 
que a droga é uma questão de saúde e de segurança públicas, 
já estamos com vontade de poder.

Quando o sofrimento individual aparece sob o manto do 
perigo a ser contido, da patologização da pobreza a ser curada, da 
criminalização a ser punida, da violência a ser eliminada, nossa 
intervenção não pode se deter apenas nos sujeitos – ainda que 
não possa prescindir de escutar o que seus corpos escrevem e 
testemunham quanto a seu tempo histórico e à vida pública. Mas 
é preciso outra operação que destampe o jogo discursivo e político 
que sustenta as práticas de segregação e criminalização da pobreza.

Num tempo em que somos convidados a moldar nossos 
próprios processos de alienação (HACKING, 2005), inventando 
novos nomes para sermos classificados nas atuais estratégias de 
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vigilância a céu aberto (DELEUZE, 1992), não há mais limites técnicos 
ou científicos para a gestão dos corpos no grande corpus social.

O grande movimento da civilização, seu hedonismo de massa, 
faz desaparecer a particularidade do sintoma. [...] Nesses 
termos, a serenidade do sujeito “igual em presença dos objetos 
de gozo” é não perder de vista a singularidade do caminho 
que lhe é próprio (LAURENT, 2007, p. 173). 

Assim, nossa posição hoje é fruto de uma decisão ética 
que implica o plano político sobre o qual operamos. É a partir 
desse paradoxo que uma clínica se torna possível ao fazer do 
sintoma não apenas um índice genérico contabilizado no rol 
classificatório, mas um índice do sujeito, de sua resposta sempre 
desinserida face à ordem social. “O sintoma é o ponto impos-
sível de ser incorporado ao mundo em que o sujeito funciona” 
(LAURENT, 2007, p. 174). Por isso mesmo, coloca o sujeito a 
trabalho ou, ao contrário, força a demissão voluntária de sua 
presença na polis. A aposta no sintoma, nesse sentido, não seria 
necessariamente a aposta na liberação ou descriminalização 
da droga, mas, sim, na liberação do sujeito de seus próprios 
imperativos, adstritos aos de seu tempo. Fazer crer no sintoma 
é não suprimir o ponto singular de descabimento de cada um 
na soma das diferenças que convivem em cada cultura, mas 
partir dele para intervir.

PARADOXO 2 – Do sujeito à civilização ou ter prazer para sofrer

Vejamos como nasce essa nova lógica de vida contem-
porânea. Com base em que, ela se instala e se fortalece? Como 
forja subjetividades e opera, sobretudo produzindo os paradoxos 
que enfrentamos?

Hoje o mal-estar contemporâneo nasce do campo de 
indeterminação que não encontra esteio ou tratamento na 
linguagem. É dele que emanam diferentes tentativas e exercí-
cios de defesa. E não há placas indicando caminhos... Como os 
processos contemporâneos de socialização se alteraram, “não 
estamos mais diante da velha situação psicanalítica descrita 
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por Freud por meio da ideia do supereu. Situação que articulava 
civilização e repressão, ao insistir que não podemos gozar 
porque internalizamos proibições sexuais e uma autoridade 
paterna que culpabiliza o prazer sexual” (ZIZEK, 2009, p. 5). Ao 
contrário, quando a ordem é “goze!”, seja obrigado a ser feliz, 
aproveite ao máximo, desfrute de tudo o que pode, a lógica da 
consequência, da tradição e da história cede terreno à lógica 
da fruição, da instantaneidade e da desimplicação. “Teco, teco, 
teco, sexo”, sem interrupção!

Na contemporaneidade, não se trata mais do recalque 
das monções pulsionais, mas do gozo como uma obrigação, 
cabendo a cada um encontrar seu melhor modo de fruição. Isso 
nos instiga a procurar entender que tipo de pacto social vigora 
hoje, face ao qual construímos nossas intervenções. Entendemos 
que esse pacto se funda em nova base, alicerçado pela lógica 
do consumo, pelo cientificismo estatístico de resultado, pelo 
geneticismo do comportamento e pelo imperativo do gozo, sendo 
tais mudanças decorrentes da nova configuração político-social 
da contemporaneidade (GUERRA et al., 2012).

Safatle (2010, p. 5) observa que “ao invés da sociedade 
de produção, devemos compreender a contemporaneidade e 
seus traços a partir da temática da sociedade de consumo”. A 
mudança de paradigma da sociedade industrial da produção 
para o da sociedade pós-industrial do consumo traz conse-
quências, sobretudo, pelo fato de que os modos de alienação 
necessários para entrarmos no mundo do trabalho não são 
inteiramente simétricos aos modos de alienação presentes no 
mundo do consumo. Enquanto o mundo capitalista do trabalho 
é sustentado pela ética do ascetismo e da acumulação, o mundo 
capitalista do consumo se rende à ética do direito ao gozo, já 
que precisa da procura ao gozo para provocar a incessante 
produção das possibilidades de escolha no universo do consumo 
(GUERRA et al., 2012, p. 256-257).
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Vemos, portanto, as monções pulsionais incidirem dire-
tamente no registro da ação e do corpo constituindo um estilo 
de ser na contemporaneidade, no qual, pela via da ação, “o 
ser interiorizado no registro do pensamento se transforma 
no ser exteriorizado e performático na atualidade” (BIRMAN, 
2012, p. 82). O sujeito da ação tem a marca da indeterminação: 
como nem sempre sabe o que dizer, age. Substituímos o cogito 
cartesiano racional (penso, logo sou) pelo cogito (hedonista e) 
performático (ajo, logo existo).

O agir se apresenta como imperativo categórico na con-
temporaneidade constituindo um manejo do tempo que controla 
as subjetividades, sem nem mesmo a necessidade de espaços 
de contenção. Sem tempo, agimos ininterruptamente – falta o 
tempo da crítica, da distância, da reflexão. Segundo Birman 
(2012), as individualidades marcadas pelo excesso impossível 
de ser contido, que as impele para a ação, encontra ao menos 
três modalidades específicas de ação:

1) a explosividade, cuja marca é a irritabilidade; 

2) a violência, cuja expressão é a criminalidade com a 
marca da crueldade; 

3) e a compulsão, definida como 
modalidade de agir, caracterizada pela repetição, já que o 
alvo da ação não é jamais alcançado. Daí a sua repetição 
incansável sem variações e modulações, que assume o caráter 
de imperativo, isto é, impõe-se ao psiquismo sem que o eu 
possa deliberar sobre o impulso que inevitavelmente se impõe 
(BIRMAN, 2012, p. 84). 

As drogas fundam uma nova modalização, uma nova 
gramática. Se entre os anos 1930 e 1960 o sujeito buscava na 
experiência com a droga a possibilidade de descobrir e de inven-
tar outros mundos, nos anos 1970, a droga se transformou 
numa evasão do sujeito. Para fugir de um mundo intolerável, 
e não mais para construir novos mundos possíveis, as drogas 
instalaram um novo circuito (BIRMAN, 2012, p. 89).
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Assim, a cultura da droga aparece hoje mais como uma 
resposta ao mal-estar, através da qual o sujeito impotente de 
nossa época busca, pelo hedonismo prazeroso, extrair alguma 
forma de satisfação, ainda que se depare com mais gozo diante 
de tanta dor. Face a essa exigência, os corpos se submetem, os 
sujeitos se alienam, e novas formas de sofrimento irrompem 
de modo a afetar não apenas os sujeitos mas também a ordem 
social. Quando os mecanismos espontâneos de negociação 
na cidade, entre os homens, entre as raças, entre os gêneros, 
entre as diferenças econômicas falham, a Justiça é convocada. 
Quando o sofrimento individual se torna epidemia, a saúde se 
torna direito de todos e dever do Estado. Quando a pobreza é 
patologizada ou criminalizada, o Serviço Social precisa intervir. 
Quando o prazer é excessivo e produz sofrimento, a psicanálise 
não cruza os braços.

Eis o segundo paradoxo: para se ter prazer, sofrer. A 
questão, hoje, incide exatamente sobre como intervir no sistema 
face ao excesso produzido pelo próprio sistema. Quando em sua 
mais íntima experiência de corpo e de satisfação, mas também 
em sua mais pública exposição, o sujeito se encontra vulnerável 
à ditadura do gozo, do consumo e da segregação, qual seria a 
boa medida para vivermos juntos?

No campo das soluções paradoxais 
Especialmente quanto às drogas, parecemos estar diante 

de dois fracassos (LAURENT, 2011): o do ideal da repressão (que 
nomeamos com a psicanálise de ideal do supereu como proibidor) 
e o da autorregulação liberal (que chamamos de empuxo ao 
gozo pelo ideal de eu). Contrariamente a esses ideais fracassa-
dos, admitimos o abandono da falsa esperança de erradicar as 
drogas, relativa às exigências superegoicas que ganham corpo 
em formulações políticas no campo público.



A PSICANÁLISE NA CIDADE

22

O paradigma problema-solução fracassa diante das drogas 
exigindo nova proposta. Vejamos. Para Freud, a droga surge como 
intoxicação, uma das maneiras do sujeito tratar o mal- estar. “É 
um modo de recuperar uma vida artificial dentro do corpo. 
[...] o objeto droga é, nesse sentido, uma mercadoria absoluta 
porque realmente desvela a mais-valia e sua função de gozo” 
(LAURENT, 2011, p. 63). A questão é que a droga permite uma 
passagem imediata entre o prazer e o mais além desse princípio, 
o gozo. A perseguição intensa da felicidade nos conduz a esse 
mais além, à pulsão de morte, em sua vertente letal.

Conhecemos, até então, ao menos quatro formas de tra-
tar a relação do sujeito com as drogas: 1) pela identificação, 
quando se afirma que o sujeito é um toxicômano e se impõe, 
autoritariamente, sobre ele, um programa de recuperação, por 
exemplo, a internação compulsória; 2) pelo saber, como atestam 
as informações nos versos dos maços de cigarro brasileiros: 
“fumar mata”, o que acaba por constituir um convite a que o 
pior se realize; 3) pelo corpo, quando se substitui uma droga por 
outra, por exemplo, na redução de danos; “é um modo de engano 
do gozo para introduzir ou reintroduzir o sujeito adicto dentro 
da comunidade” (LAURENT, 2011, p. 66); 4) pelo sujeito, quando 
ele, por opção ou convite, se engaja numa demanda de operar 
com o mundo de outra maneira, incluindo aí a problematização 
de sua relação com a droga. Como, então, tornar esse convite 
uma operação possível no campo das políticas públicas?

Interface 
É aí que, acreditamos, podemos apostar numa clínica 

que – retomando o ponto sintomático do sujeito, sua mais 
absoluta singularidade –, consinta com um novo modo de exis-
tir. Retomemos, para esse fim, a estratégia da interface para 
pensar a intersetorialidade. Sua proposta não é apenas opera-
tória para a racionalidade reflexiva, ela também sugere uma 
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operacionalidade pragmática em torno de objetos construídos 
na relação a partir do encontro com a diferença.

Garcia (2011, p. 20) nos oferece esse caminho interessante 
da interface como ponto de partida analítico.

A localização e a abordagem da interface diferem de uma 
abordagem meramente interdisciplinar ou multidisciplinar. 
Em nossa proposta, uma vez reconhecida como crucial a 
vizinhança entre duas disciplinas científicas – cada uma 
com objeto de estudo e metodologia que lhes são próprios 
– tal vizinhança levaria à implicação entre as disciplinas, 
abrindo espaço para um novo objeto de estudos. [...] Essa é 
a nossa ambição. 

Coloca-se, assim, na roda, diferentes campos disciplinares. 
No limite do alcance de cada um, eles esbarram no limite do 
alcance do outro, daí se produz um novo saber ou uma nova 
abordagem, uma nova perspectiva de interpretação do impasse. 
Para que essa intervenção em interface seja operatória, é preciso 
deslocar os saberes preestabelecidos, a partir de sua instalação 
em um vértice central vazio de saber, bem como explorar aí o 
saber do sujeito quanto ao seu gozo.

Os arquitetos que apostam na interface partem do 
pressuposto de que “participação, a partir de decisões e 
ações autônomas dos usuários, é indispensável para a produ-
ção bem-sucedida de espaços domésticos e de equipamentos 
comunitários” (INTERFACE..., 2014). Eles propõem a interface 
de espacialidade como

ponte entre o processo de produção formal dos espaços, 
com suas possibilidades técnicas e sociais, e o processo de 
produção informal de autoprodução, tão comum nas cidades 
latino-americanas. A interface seria, assim, um instrumento 
de convivência: ela dá a cada indivíduo a oportunidade de 
enriquecer o meio ambiente de acordo com seu ponto de vista, 
em vez de lhe impor usos e significados predeterminados 
(INTERFACE..., 2014). 

A interface informa os usuários acerca de características 
do espaço não evidentes e da relação com o próprio corpo. Isso 
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faz com que seja também um instrumento para compreensão 
das implicações da inserção dos espaços projetados em seus 
contextos concretos.

Aplicada essa lógica à abordagem da questão das drogas, 
propomos, como indicação de um caminho a seguir, a aposta 
numa clínica da interface através da oferta volante e expe-
rimental de recursos alternativos de enlaçamento a partir 
do roteiro de vida já reconhecido pelo usuário, com vistas à 
reinvenção de sua escrita e ampliação de suas possibilidades: 
(1) quanto ao uso da palavra e do corpo, (2) quanto ao modo de 
obtenção de satisfação, (3) quanto à circulação na cultura e na 
cidade onde vive, junto aos espaços e ferramentas de mediação 
política, e (4) quanto ao estabelecimento de modos alternativos 
de circulação pelo capital.

Essencialmente trata-se da introdução de mediações 
significativas para o sujeito, de forma que sua vida possa pros-
seguir em novos rumos, partindo do saber-fazer do próprio 
sujeito com o corpo e a linguagem, em suas experimentações. 
O elemento central nesse processo é a forma como a palavra 
e o gozo, a satisfação que o sujeito extrai de sua experiência 
com a vida, se articulam à rede de poder que o captura em 
sua malha. Pois, com a psicanálise, entendemos que é aí que o 
sujeito determina sua posição no mundo.

Se pensamos, então, a clínica da interface como elemento 
operatório, o que ela nos ensina?

1) sem o itinerário que o sujeito aponta, não caminha-
mos, daí a aposta numa clínica itinerante;

2) a cidade não se constitui como um projeto, mas 
como uma realização cotidiana, daí a necessidade 
da intervenção pública eticamente orientada quanto 
aos usos de seus espaços geográficos e de suas ofertas 
culturais, políticas e econômicas;
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3) a resistência vem de todos os lados: do próprio sujeito; 
da vizinhança próxima; da opinião popular; da mídia; 
da ciência; das políticas públicas, o que faz dessa clínica 
um topos de negociação política permanente;

4) é pela via do enfrentamento vivo do conflito e da 
diferença, e não de sua extirpação, que se originarão 
opções ainda inéditas de intervir e de (con)viver;

5) é do corpo que partimos na ocupação da vida, daí 
não excluirmos o gozo, mas antes buscarmos produzir 
novos arranjos na obtenção da satisfação;

6) mas não há ocupação do corpo sem a palavra, que se 
torna elemento essencial na localização e retificação 
da posição do sujeito e da cidade;

7) o roteiro do outro é bom para o outro, mas o sujeito 
não se reconhece nele para admiti-lo como seu, daí o 
fracasso das políticas autoritárias e das ofertas que 
não criam laço, mas impõem modelos;

8) enfim, é com o outro e não sem ele que a política 
engaja o sujeito, daí o valor do sintoma e da aposta 
na palavra;

9) o engajamento tem mão dupla, não se engaja ape-
nas uma parte do processo, mas todas aquelas nele 
envolvidas;

10) a inclusão do elemento de indeterminação que 
retorna como medo, insegurança e preconceito no 
nível societário, convocando à gestão do controle, da 
repressão, da segregação, e como pulsão de morte no 
nível individual, convocando ao abandono da vida e à 
exclusão de sua teia.
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Daí o convite a um passo a mais, à construção de uma nova 
estética no campo das políticas referidas às drogas. Como pro-
fessa Zizek (2012, p. 163), “essa virada na direção do entusiasmo 
emancipatório só acontece quando a verdade traumática não 
só é aceita de maneira distanciada, como também vivida por 
inteiro [...]. É preciso ensinar o povo a se aterrorizar diante de 
si mesmo, a fim de nele incutir coragem”, incluindo aí, a nossa.
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O estabelecimento da distinção 
entre acting out e passagem ao ato: 

alguns marcos históricos2 

François Sauvagnat

Introdução 
Em 1963, nas Jornadas de Estrasburgo da Societé Française 

de Psychanalyse (SFP), como réplica a uma apresentação de 
Jean-Bertrand Lefebvre-Pontalis e Piera Aulagnier, Lacan atenta 
para o fato de que se tenha ignorado a importância da distinção 
entre acting out e passagem ao ato, que ele se esforçava por 
estabelecer em seu seminário naquele mesmo ano (SAUVAGNAT, 
1988). Na época, esse apontamento surpreendeu seus ouvintes, 
que não pareciam sequer discernir as questões3 – mas conse-
guimos recolher deles alguns testemunhos.

Gostaria de, por meio de breves evocações históricas, 
precisar o ponto do qual partiu essa distinção – hoje clássica 
entre os clínicos francófonos (mas, infelizmente, limitada ao 
domínio linguístico) –, bem como a quais fenômenos clínicos 

2 Tradução: Maria do Carmo de Melo Pinheiro; Revisão: Andréa Máris 
Campos Guerra.

3 Laplanche e Pontalis (2007) fazem equivaler francamente acting out 
à passagem ao ato, esta última expressão tomada em um sentido 
nitidamente criminológico.
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e, sobretudo, a que tipo de abordagem da clínica essa distinção 
remete. Para começar, uma questão: a que ele se opunha no con-
texto desse ano de 1963, quando o acting out havia sido escolhido 
como tema de seminário, tanto por Aulagnier e Pontalis quanto 
por Lagache, de quem se conhece, aliás, a obra criminológica? 
Constatamos, de saída, que à distinção que Lacan (2005) tentava 
promover, Aulagnier e Lefebvre-Pontalis (1963) propunham os 
termos transferência atuada e acting out: o primeiro tomado 
como estreitamente dependente da relação com o analista (uma 
pro-vocação do analista, apresentada como típica de neuróticos); 
o segundo, que nomeia então “acting out”, é considerado como 
uma espécie de impulso (comparável a um impulso epiléptico) 
de descarga tipicamente psicótica.

Ora, se retomarmos os termos utilizados nessa época 
por Lacan (2005), podemos efetivamente mostrar que a distin-
ção acting out/passagem ao ato supõe:

– que nem a passagem ao ato nem o acting out são por 
ele designados como estando essencialmente ligados 
a um tipo de estrutura psicopatológica particular; 

– que a passagem ao ato é concebida como nitidamente 
distinta de um impulso; 

– que o acting out não está forçosamente ligado à situ-
ação analítica (o que é particularmente nítido no que 
concerne aos casos freudianos que exemplificam, para 
Lacan, essas manifestações: o caso “Dora” e o caso da 
“Jovem homossexual” (LACAN, 2005, 1995); 

– que pode haver, em determinadas condições, certas 
formas de reversão do acting out à passagem ao ato e 
em sentido inverso, ponto muito pouco desenvolvido 
pelos autores mencionados. 

Como Lacan chegou a essa concepção? Esse ponto, parece-
me, pode vir a ser um pouco mais esclarecido, se evocarmos três 
controvérsias históricas que lhe puderam servir de preliminares. 
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Segundo entendo, essa distinção é, com efeito, a herdeira de uma 
clínica muito mais rica do que se parece pensar ordinariamente. 
Tentei mostrar, em um trabalho recente (SAUVAGNAT, 1990), que 
ela recobria uma perspectiva clínica cuja importância histórica 
no campo psicanalítico podia ser comparada àquela dos esta-
dos borderline a partir dos anos 1950 – mas o ponto é, sobretudo, 
que se tratava de uma crítica a essa distinção, que é preciso situar 
mais amplamente na perspectiva central da clínica do ato. O 
programa4 – em que o uso desses termos serve de algum modo 
de emblema – é, de certa maneira, o de reescrever a nosografia 
freudiana, além de sua dependência em relação ao campo sin-
tomático, para construir uma clínica congruente com os meios 
próprios da psicanálise, o que conduz a repensar o conceito de 
estrutura e, sobretudo, o que seria um quadro clínico que traz 
verdadeiramente à luz o que é a posição do sujeito no fantasma. 
Parece que, em 1963, com a construção da noção de objeto causa 
de desejo, Lacan (2005) pensava ter chegado perto de seu objetivo, 
e veremos que sua indignação pode ser lida como uma reação a 
uma tentativa teórica, a de Pontalis e Aulagnier, que, em ampla 
medida, tendia a fazer considerar que seus esforços eram nulos.

Considerarei, então, três momentos:

1) Os anos 1920 e 1930, marcados, depois do estabeleci-
mento da segunda tópica freudiana, pela incursão de 
novas problemáticas não mais centradas no sintoma 
e quando diversas tentativas de aproximação se esbo-
çavam entre psicanálise, criminologia e psiquiatria, 
em torno da oscilação entre diversos tipos de compor-
tamento (particularmente a célebre oscilação entre 
inibição e acting out). É o que podemos chamar, se assim 
o desejarmos, de época de novos reagrupamentos sin-
drômicos, em referência às numerosas síndromes que 
então se definem, fazendo eco às novas dificuldades 
inauguradas pela problemática da pulsão de morte.

4 No sentido que Imre Lakatos (1984) dá a esse termo.
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2) Os anos 1940 e 1950, em que a teoria da autopunição é 
abandonada por Lacan (1998a) em proveito de um ponto 
de vista unitário, propiciado de início pela teoria do está-
dio do espelho e, depois, pela cibernética e pela teoria 
dos jogos. A questão do ato vai ser apreendida por meio 
dessas discussões, que tentam discernir melhor suas 
coordenadas, através de noções menos misteriosas que 
a de culpabilidade inconsciente ou de autopunição. Nessa 
perspectiva, a comparação entre o acting out e a entrada 
no delírio será talvez a forma de abordagem mais notável.

3) O início dos anos 1960, em que Lacan (2005) dispõe-se 
a pensar um objeto como causa de desejo, um objeto que 
organize secretamente, mas rigorosamente, a atuação do 
sujeito, a ponto de regular suas entradas ou suas saídas 
na cena do mundo. Os meios utilizados de forma mais 
evidente são a teoria da perspectiva e a topologia. Ele 
desenvolve, então, uma concepção que, como veremos, 
é transnosográfica, posto que reconduz e confirma, ao 
menos temporariamente, a tradição clínica freudiana. 

Os analistas às voltas com a segunda tópica 
É opinião geral que a segunda tópica foi o momento de 

mudanças muito importantes na teoria psicanalítica, na medida 
em que, de forma oficial, reconhecia-se, em certo número de 
casos, que uma série de pacientes não podia impedir-se de 
cometer atos que a cura analítica teria tradicionalmente con-
traindicado em seus casos (GLOVER, 1926). A doutrina freudiana 
convidava a considerar que suas atuações diziam respeito – além 
da repetição ligada às resistências surgidas no tratamento –  seja 
a uma culpabilidade inconsciente (FREUD, 1976) (é o caso de 
“criminosos por sentimento de culpa”), seja à pulsão de morte 
(hipótese que não faz senão generalizar a da culpabilidade 
inconsciente), cuja encarnação extrema deveria ser encontrada 
na melancolia, ainda que seus efeitos pudessem ser encontrados 
em todas as estruturas clínicas (FREUD, 1983).
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De fato, para enfrentar fenômenos tão embaraçosos, três 
grandes tendências são operantes nessa época: 1) uma tendência 
“caracterológica”, por um lado nitidamente sindromista; 2) uma 
tendência a buscar preservar de diferentes formas uma explicação 
unitária de diversos tipos de atuações e de seus equivalentes; e 3) 
tentativas de constituir novas visões globais da psicopatologia. 

Sujeitos sem sintomas 
A primeira tendência, sindromista, não deixa de ser 

ambígua, desde o início. Por exemplo, com Alexander (1925) 
ou com Glover (1926), trata-se menos de descrever tipos de 
caráter segundo a tradição – por exemplo, a hipocrática –, que 
de dar conta de sujeitos nos quais não se constatam outros 
sintomas, a não ser distúrbios de comportamento e uma espécie 
de desconhecimento, de assentimento ou mesmo de sujeição 
do eu [moi] a atuações particularmente incômodas5. De fato, o 
ponto essencial, de que decorre todo o resto, parece ser o que 
os autores – desenvolvendo uma linha proposta por Freud em 
“Quelques types de caractères” (FREUD, 1996) – chamam de 
“distúrbio de caráter” e descrevem como uma cunhagem do 
eu [moi] entre o isso [ça] e o supereu [surmoi], que comprova 
ser mais fundamental que o sintoma (REICH, 1925), na medida 
em que pode muito bem precedê-lo e, a fortiori, subsistir sem 
ele. Em termos lacanianos, diríamos, então, que esses autores 
descobrem que a lógica do fantasma precede logicamente o 
sintoma. A manobra terapêutica mais frequente (GLOVER, 1926) 
será então buscar objetivar uma conduta incômoda, demarcá-la, 
como tal, para o paciente e, subsequentemente, analisar o 
sintoma; o que conduz a um caso sintomático mais clássico. 
De início, não se trataria de reescrever a nosografia corrente, 
mas de deslindar os casos limites em que um sintoma não é 
objetivado como tal – Alexander, por exemplo, não pretende 

5 A esse respeito, já existe toda uma literatura sobre a toxicomania 
(CROWLEY, 1939). 
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que os “criminosos neuróticos que ele descreve sejam dife-
rentes dos obsessivos, dos histéricos etc.” Entretanto, em um 
segundo tempo, Glover (1949) deplorará que o termo caráter 
tenha invadido o domínio de que ele supunha tratar, e que, 
tendo introduzido um termo pertencente à psicologia, vá pouco 
a pouco deixar de lado os mecanismos dinâmicos e econômicos 
que pareciam lhe justificar o uso. 

Da inibição ao ato 
Enfim, mais tarde, a tendência sindromista vai se afirmar, 

mais claramente, graças a controvérsias em que cada um tenderá 
a afirmar sua posição fundando-se em um quadro clínico ao 
qual se aferrará para justificar a importância. Afirmamos, 
entretanto, que as grandes linhas do debate se situam, desde 
1924, entre a inibição, que não é ainda verdadeiramente um 
sintoma, e o ato, que já não é mais um, seja porque o sujeito 
não o reconhece como tal, seja porque se entra no domínio 
público e, particularmente, judiciário. Os criminosos neuróticos 
obsessivos de Alexander e Staub (1927) estavam, por sua vez, 
inibidos por um supereu por demais automático e primitivo – 
e, portanto, sádico –, e passavam ao ato para se liberar desse 
mesmo supereu: a punição que resultava de seus atos, e que, 
aliás reivindicavam de forma obstinada, dava-lhes o direito 
de gozar e, portanto, de recomeçar. Essa é a razão pela qual 
Alexander e Staub (1927), que sonhavam dar aos magistrados 
uma formação psicanalítica (Staub foi antes um advogado), 
recomendavam não punir os criminosos neuróticos, uma vez que 
puni-los equivalia a autorizar a reincidência, enquanto a falta 
de punição os embaraçava, angustiava e os forçava a encontrar 
outras soluções. Essa oscilação entre inibição e ato vai se tornar, 
de todo modo, um clássico da literatura psicanalítica que parece 
ter querido incomodar Lacan nas jornadas de primavera da 
Escola Freudiana de Paris, em 1976 (Jornadas de Estrasburgo, 
“Inibição e acting out”), sem grande sucesso, parece.
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Wilhelm Reich (1925), em resposta a Alexander, inventa, 
em 1925, uma nova entidade que batiza de caráter pulsional 
(Triebhafte Charakter), caracterizado pela ausência de inibição 
– ausência, na sua opinião, de recalcamento das pulsões – e 
a presença de atuações sadomasoquistas, ainda que não se 
tratasse, em princípio, de sujeitos delinquentes. Entretanto, o 
supereu “isolado”, que ele descreve, lembra muito o supereu 
“automático e arcaico” de Alexander, uma vez que é ele que 
impele o sujeito a cometer atos danosos, e as carências educativas 
que ele sublinha na história desses sujeitos evocam com nitidez 
os célebres jovens delinquentes de August Aichhorn (1927). 

No entanto, nesse momento, certo número de figuras 
clínicas novas são evocadas, implicadas em toda uma série de atos 
que a psicanálise não havia chegado a conhecer anteriormente, 
e nos quais os sujeitos envolvidos aparecem como suscetíveis 
de cuidados e mesmo de receberem um tratamento psicana-
lítico. Situemos, então, os dois extremos do espectro. Em uma 
extremidade, sujeitos unicamente ou essencialmente inibidos, 
descritos em diversos estudos sobre a inibição e mesmo sobre 
a pseudo-estupidez (desenvolvidos a partir de 1929 por Karl 
Landauer e, depois, Bertha Bornstein e Margaret Mahler), e que 
uma obra alemã, Der gehemmte Mensch de Schultz-Hencke6 (1948), 
tentará generalizar como patologia característica dessa época. 
Na outra extremidade do espectro, encontramos os criminosos 
confirmados que (nos anos 1940 e 1950) Melitta Schmideberg 
(1949) vai prontamente considerar (mas continua a ser a única 
[…]) que não são pessoas muito mais difíceis de tratar do que os 

6 Para Schultz-Hencke (1948), as neuroses resultam de contradições 
entre os domínios das tendências (Antriebe) e das necessidades, 
descritos como estando ligados à esfera da possessão, do valor, da 
sexualidade, em função de características libidinais captativas, 
retentivas, agressivo-destrutivas e sociais ou sensíveis. A inibição 
“ubiquitária” do homem decorre do caráter antinômico desses “domí-
nios de necessidade”, seu desenvolvimento se choca brutalmente 
com a “dureza do mundo” e suas exigências, mas essa inibição é 
particularmente nítida nas neuroses, graças à sua maior sensibilidade.
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neuróticos ordinários, especificando que, mais frequentemente, 
sofrem de inibições que preferem manter secretas. Entre os 
dois extremos, toda uma variedade de sintomas começa a se 
desenvolver, variedade que irá se tornar com o passar do tempo 
uma especialidade anglo-saxã, que vai do delinquente latente à 
neurose de destino, passando pelas personalidades “as if”, e que 
serão prontamente, como se sabe, qualificadas de casos “limites”. 

A segunda tendência consistirá em pesquisas sobre o que 
faz com que um sujeito, em vez de apresentar sintomas de que 
se lamenta, cometa atos ou se meta em situações que sequer 
controla e nem sempre delas se arrepende. Trata-se evidente-
mente de discussões sobre a hipótese da pulsão de morte7, a qual, 
é preciso lembrar, a maior parte dos autores pouco contestou, 
reconhecendo em geral que, por mais desagradável que seja 
essa hipótese, mesmo assim ela se apoia em fatos clínicos.

Entretanto, lembramos que certos autores (REICH, 1925; 
LANDAUER, 1929), cujas teorias tiveram influência conside-
rável sobre a Escola de Frankfurt e também, provavelmente, 
sobre as concepções de Frieda Fromm-Reichmann, o que quer 
que se tenha dito dela, consideraram que a estruturação do 
caráter podia explicar um grande número desses fenômenos, 
entre eles certos fenômenos psicóticos, e essa tendência vai 
se tornando mais e mais importante à medida que se insistia 
na implicação do eu (e não mais do supereu ou do isso) nas 
defesas de caráter (Fenichel, Hartmann etc.). Mesmo que essa 
corrente de pensamento seja remetida aos anos 1920 na maior 
parte do tempo, fazendo da estrutura de caráter pulsional um 
fiador da alienação característica do capitalismo, é provável 
que o verdadeiro precursor tenha sido o psiquiatra anarquista 
e toxicômano Otto Gross (HURWITZ; GROSS, 1986).

7 Alexander (1929) comparava-a à desaparição da monarquia austro-húngara: 
mesmo que se reflita sobre diferentes fatores que teriam levado à 
sua perda, os fatos não deixam de estar lá.
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Mencionemos, entretanto, que, para explicar os mesmos 
fenômenos, outros autores evocavam, nessa mesma época, uma 
malignidade consumada da espécie humana (GLOVER, 1947; 
SCHMIDEBERG, 1934 apud SAUVAGNAT, 1987), e que Theodor Reik 
cavalgava sozinho, tendo nas mãos as rédeas da compulsão ao 
castigo e à necessidade de confessar, absolvidas por um “terceiro 
ouvido”, enquanto a escola francesa se reunia sob a bandeira 
da autopunição, o que lhe foi facilitado pelos últimos herdei-
ros da teoria dos degenerados superiores (tal como aparecem 
ainda na obra de BLONDEL, 1914). A tese de Lacan (1974) vai se 
apoiar ainda, amplamente, nessa teoria da autopunição, sob a 
influência direta de Hesnard e Laforgue, em uma perspectiva 
que também deve muito a Kretschmer. Seja como for, se os 
autores se diferenciavam com base em uma recusa mais ou 
menos nítida da noção de pulsão de morte, todos aceitavam 
a ideia de um supereu sádico ou pré-genital, fazendo aliança 
com o isso (Alexander); cúmplices, em ampla medida, de atos 
que deveriam ser – segundo as concepções mais correntes da 
consciência moral – condenados.

Esses tipos de aceitação ou de recusa da pulsão de morte, 
por sua vez, permitiam a seus autores realizar uma nova clas-
sificação da psicopatologia, não mais em função do tipo de 
transferência que podia ou não se desdobrar no tratamento, 
mas em função do tipo de ato que estava em jogo e da implicação 
subjetiva da pessoa que era sua origem. Retomarei, então, as 
três principais classificações da época: a de Alexander, a de 
Hesnard e Laforgue, e a de Menninger.

O primeiro tipo de opção, e talvez o mais célebre, é aquele 
que foi adotado por Franz Alexander, em colaboração com o 
jurista Hugo Staub (1927), que tinha uma visão ao mesmo tempo 
psicanalítica e criminológica. As coordenadas do ato eram 
consideradas entre dois extremos, indo do crime imaginário 
cometido em sonho ao crime cometido sem remorso por um 
criminoso “normal”. Essa perspectiva utilizava o máximo de 
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dados etnográficos, particularmente a partir dos trabalhos de 
Malinowski (2003). Uma de suas hipóteses mais ponderadas dizia 
respeito aos criminosos neuróticos – tudo em seu comporta-
mento, a começar pelo caráter absurdo do “crime”, traía motivos 
inconscientes. O crime real cometido pelo criminoso neurótico 
por razões imaginárias aparecia como uma substância arcaica 
da lei de talião, ainda aparente em alguns povos tradicionais.  
Alexander e Staub (1927) distinguiam, quanto a essa questão, 
seis tipos de implicações em um ato criminoso:

1) criminalidade de imaginação (como, por exemplo, 
os crimes cometidos durante um sonho);

2) os delitos cometidos por negligência;

3) os atos obsessivos de tipo impulso-obsessão;

4) as atuações de criminosos neuróticos (definidas como 
atuações sem motivo, estereotipadas e relacionadas a 
uma intenção autopunitiva);

5) os atos passionais do homem normal;

6) os atos sem conflito do criminoso normal.

O interesse dessa classificação era fazer com que sobres-
saíssem as implicações mais ou menos fortes de motivos incons-
cientes e conscientes. Aliás, Alexander e Staub (1927) notavam 
uma curiosa reversão em que o valor inconsciente de atos come-
tidos pelo criminoso neurótico não tinha nenhuma espécie de 
relação ou proporção com os atos cometidos na realidade. Assim, 
esses autores evocam um personagem que assistiu durante anos, 
como ouvinte, o curso de medicina, com tal assiduidade que 
acabou por se tornar mais competente que muitos cirurgiões, 
sem ter nenhum diploma e que, aliás, praticava essa arte sem 
a autoridade de um médico, em uma clínica privada. Ele havia 
roubado um livro de medicina com o único objetivo de ser preso 
– o que chega a conseguir do delegado, malgrado a reticência 
do funcionário, a partir do momento em que prova que havia 



A PSICANÁLISE NA CIDADE

40

cometido outros delitos semelhantes. Staub (1927), que traba-
lhava nessa época como advogado, termina por reconstruir o 
mecanismo de repetição de que sofria esse infeliz para quem 
o exercício da medicina tinha sido uma vocação contrariada 
por diversos personagens-chave de sua infância, e fortemente 
associado a uma problemática incestuosa.

Em 1938, Menninger, que havia feito análise com Alexander, 
vai propor uma classificação diferente, em que diferentes tipos 
de tendências destrutivas eram visados segundo um continuum, 
indo do sintoma neurótico ao suicídio puro e simples, conforme 
entrasse em jogo uma proporção mais ou menos grande de 
instinto de vida e de instinto de morte (MENNINGER, 1996). 
Além disso, a posição do sujeito era levada em conta por meio 
de três desejos fundamentais: “wish to kill” [desejo de matar], 
“wish to be killed” [desejo de ser morto], “wish to die” [desejo de 
morrer] (SAUVAGNAT, 1991). 

Na França, o relatório de Hesnard e Laforgue (1931) no 
congresso de psicanalistas de língua francesa estudava essen-
cialmente a incidência de mecanismos de autopunição em 
“as neuroses e as psicoses”, assim como os fenômenos psicos-
somáticos, constatando neles a ubiquidade dos mecanismos 
autopunitivos, mas sem pôr em causa a nosografia freudiana.

A tese de Lacan sobre um caso de passagem ao ato para-
noica pode ser considerada uma tentativa de aplicação de 
trabalhos dos dois principais especialistas em criminologia 
psiquiátrica da época (Claude e Lévy-Valensi), no interior do 
quadro geral estabelecido por Alexander. Aliás, Lacan conside-
rava o caso que tratava um misto de delírio passional e delírio 
de interpretação: o ato passional, de uma erotômana, havia 
sido atenuado por construções delirantes em que entrava uma 
forte dose de autopunição. Esse caso se opunha a dois outros 
tipos frequentes de crimes cometidos por psicóticos: a paranoia 
de Lefebvre, em que o isso havia subjugado completamente o 
supereu, provocando uma completa adesão do sujeito ao crime, 
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explicado por ele como sentimento de cumprimento de seu dever, 
matando sua nora; e, enfim, os crimes cometidos durante os 
períodos prodrômicos da esquizofrenia, descritos por Guiraud 
pelo nome “reação liberatória da doença”.

Além disso, pode-se considerar que nessa paciente, de 
certo modo, a duração temporal [délai] entre o surgimento do 
delírio e a execução do ato criminoso – longo tempo entra-
vado pelo delírio erotomaníaco, e permitido unicamente pelas 
diversas “liberações” de que ela será, de certa forma, a vítima 
– poderia certamente constituir uma espécie de preliminar 
ao que se daria após a oscilação entre acting out e passagem 
ao ato. Certo número de condutas bizarras havia tomado a 
frente da cena bem antes de o sujeito se atrever a sair buscando 
definitivamente assassinar sua principal persecutora, e o ato 
havia sido nitidamente entravado, retardado pelas motiva-
ções “autopunitivas”, englobando, aliás, a despeito do dogma 
clérambaultiano, os dados erotomaníacos (SAUVAGNAT, 1992).

Dissemos que em 1963 a concepção lacaniana de ato pare-
cia, em muitos aspectos, transnosográfica. Contudo, em 1932, o 
ato não era nada. Num primeiro momento, a resposta de Lacan 
(1974) à questão central levantada pela pulsão de morte, no que 
ela tinha de provocação ao ato, havia sido a de fazer coincidir 
cada tipo de conduta, de assentimento, de reação ulterior a um 
tipo clínico particular, arriscando-se a criar entidades um pouco 
efêmeras (esse foi, aliás, um dos inconvenientes do ensino, por 
demais sindromista, de Henri Claude), mesmo que logo depois, 
a propósito das irmãs Papin, ele tenha feito passar a segundo 
plano a explicação com base na autopunição para substituí-la, 
apelando a concepções mais unitárias, por sua teoria do estádio 
do espelho. Trata-se ainda de uma indicação da importância 
dessa tendência sindromista, muito característica dos clínicos 
dessa época, tanto na França quanto na Alemanha.
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Anos 1940 e 1950 
Se os anos 1930 terminam com a multiplicação de entida-

des clínicas destinadas a designar os modos de atuação carac-
terísticos, e se a natureza das coordenadas do ato permanece 
pouco argumentada, referida na maior parte do tempo seja 
a um dos dados biológicos (GLOVER; KLEIN, 1970), seja a uma 
causalidade social (FROMM; REICH, 1925), é muito interessante 
notar que nos anos 1940 e 1950 dois tipos de corrente vão tentar 
esclarecer a causalidade do ato:

1) Será de início a psicologia do eu a tentar defini-lo 
nos termos genéticos de defeitos do desenvolvimento e, muito 
particularmente, do princípio de realidade, concebido como 
uma instância educativa.8

Acting out é, de fato, o termo que prevalecia nos anos 
1950, a partir do artigo inaugural de Fenichel. Deve-se notar 
que a tradução de agieren por acting out foi fonte de inúmeras 
confusões sobre o lugar suposto do agir em questão. Lembramos 
que acting out foi de início uma tradução de agieren, e nada mais. 
Inúmeros autores valeram-se do advérbio out para ressaltar, por 
exemplo, que se trataria de uma “levada até o fim” – leitura 
bem característica da escola francesa. O único sentido que 
deve ser retido do advérbio out, se for necessário dar-lhe um 
sentido a qualquer preço, só pode ser o de expressividade teatral, 
como o indica o texto de Freud (1917): o paciente age em vez 
de rememorar, exprime por meio de seus atos o que não pode 
dizer com palavras e isso, nos exemplos que ele oferece, durante 
a sessão, ainda que essa localização não seja absolutamente 
indispensável. Entretanto, há um ponto a respeito do qual 
pode-se admitir que a tradução inglesa acrescenta um aspecto 
precioso ao termo alemão: que o sujeito, nesse tipo de ato, age 
como se estivesse fora de si, em outra cena.

8 Ver trabalhos de Fenichel (1954), de Greenacre (1950) sobre o acting 
out, e os impostores de Kate Friedlander (1951) sobre a delinquência.



A PSICANÁLISE NA CIDADE

43

2) Lacan (1998d) vai tentar retranscrever em formulações 
lógicas, e depois cibernéticas, sua concepção da agressividade 
como relação primordial ao outro, tal como havia sido posta em 
evidência pela experiência do espelho desde 1936 (Congresso 
de Marienbad). Em seu artigo “O tempo lógico e a asserção da 
certeza antecipada”, mostra como três sujeitos em presença uns 
dos outros podem, sem pronunciar uma palavra, necessaria-
mente aceder, em três tempos, a uma certeza comum; certeza 
que desaparece se eles hesitam uma vez que seja. Essa certeza 
é, portanto, condicionada:

– pela estrutura de partida do jogo;  

– pelos movimentos dos próprios sujeitos.  

Pode-se considerar que, em um primeiro tempo, é sobre 
a estrutura de partida do jogo e suas incidências sobres as 
atuações do sujeito que Lacan (1998d) vai concentrar seus 
esforços. É isso que vai conduzi-lo a se interessar pelo que 
vai caracterizar em seguida como acting out, definido como 
uma conduta errática, estranha, em que o sujeito é tomado 
contra a sua vontade, porque se levantou para ele uma ques-
tão que não comporta resposta possível em sua estrutura  
simbólica de partida.

É assim que o vemos interessar-se pelos jovens pré-delin-
quentes descritos por Aichhorn em “Fonctions de la psycha-
nalyse en criminologie” (LACAN, 1998a). Lacan (1998a) insiste 
agora na deiscência do grupo familiar nos casos de delinquência 
latente, com base no fato de que a ambivalência da estrutura 
desse grupo assegura relações muito frágeis do grupo ao indi-
víduo. Critica, nesse caso, com Glover e Aichhorn, as concep-
ções da “delinquência latente” propostas por Kate Friedlander, 
indicadora de uma carência de princípio de realidade e de um 
“supereu parcial”, não lhe permitindo distinguir precisamente a 
estrutura de caráter criminogênico e a neurose pura e simples, 
em que as tensões permanecem latentes. Para Lacan (1998a), 
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como também para August Aichhorn (1927), a delinquência 
exprime diretamente a posição social do grupo familiar, ao 
passo que a neurose resulta de uma espécie de “mutilação 
autoplástica”, expressa particularmente pelas anomalias da 
estrutura familiar.

Contudo, o ponto mais importante, que constitui uma 
novidade real em relação aos trabalhos precedentes, é que Lacan 
(1998a) propõe um paralelo entre a estrutura da alucinação 
psicótica e a estrutura do acting out. Tanto uma quanto outra 
resultariam, para ele, de uma falta comparável, explica-nos 
Lacan (1998b) em sua “Réponse à Jean Hyppolite”. Assim como 
para o psicótico, o surgimento de Um-pai, de uma questão 
concernente à paternidade simbólica, faz que descompense de 
modo característico, e determinando para isso uma significação 
enigmática, fenômenos de perplexidade, de humor delirante 
etc., bem conhecidos das descrições clássicas da entrada no 
delírio. Do mesmo modo, o acting out neurótico puro sobrevém 
assim que se levanta para o sujeito, na realidade, uma questão 
para a qual ele não dispõe de nenhuma resposta, e na falta 
da qual está suscetível de pôr em questão a instância paterna 
(tal como no transe obsessivo do homem dos ratos, quando se 
descobre na situação de ser alguém que vive de empréstimos, 
justo quando sua mãe faz pouco-caso de seu pai por causa de 
suas dívidas de jogo).

Considera-se que o acting out certamente pode sobrevir 
por ocasião de um tratamento psicanalítico (FREUD, 1976), mas 
também em circunstâncias totalmente outras. Com efeito, Lacan 
considera que ele pode ser desencadeado a partir do momento 
em que é invocado um significante que o sujeito não tem à sua 
disposição, que não foi inscrito inicialmente. Essa invocação 
pode ser certamente provocada por uma “armadilha do destino 
que o precipita em uma liberdade que ele não conquistou” 
(LACAN, 1998c, p. 179), ou bem por um terapeuta imprudente (e 
aí está, como se sabe, o sentido da crítica, dirigida a Kris, Bouvet 
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ou Ruth Leibovici), até mesmo por uma iniciativa catastrófica 
do próprio sujeito que “desconhece sua libertação” (LACAN, 
1998c, p. 179). Reconheçamos, entretanto, que esse último caso 
permanece suspeito de ser imputável ao analista, pelo menos 
nisto: que o modo como o tratamento é dirigido não terá per-
mitido pôr o sujeito em guarda contra certas escolhas. 

O início dos anos 1960 
O início dos anos 1950 permitiu a Lacan demarcar um 

mecanismo análogo no acting out neurótico e no início do fenô-
meno alucinatório, malgrado a diferença de incidência do tipo 
de foraclusão em causa. No final dos anos 1950 e no início dos 
1960, outra analogia vai aparecer entre certa posição perversa 
e o que determina o suicídio melancólico – temática do “entre 
duas mortes” no seminário sobre a Ética (LACAN, 1959-60). O 
ponto de comparação será assegurado pelo estudo da posição de 
personagens trágicas como Antígona e Hamlet (LACAN, 2005). A 
partir de então, será possível considerar a alternância entre acting 
out e passagem ao ato como oscilação entre uma questão que se 
propõe ao sujeito a partir da falta de um significante no Outro 
e uma resposta que se quer definitiva (MILLER, 1988).

O que há em comum entre essas posições? Em todos esses 
casos, está demarcado certo tipo de relação radical ao objeto, 
um objeto que rejeita qualquer assujeitamento ao significante. 
A referência de Lacan é evidentemente a identificação nar-
císica ao objeto perdido, sua incorporação na melancolia, o 
que distingue esta última do luto (FREUD, 1917). Do mesmo 
modo que Antígona, depois da decisão de Creonte, está presa de 
forma obstinada ao cadáver de seu irmão sem sepultura – uma 
forma que Lacan pontua com a preposição grega “meta”, que 
Antígona utiliza repetitivamente para assinalar que jamais 
poderá se separar de seu irmão –, do mesmo modo, Hamlet, 
após o suicídio de Ofélia, persegue obstinadamente seu destino, 
um tempo suspenso por suas hesitações, assim como o Marquês 
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de Sade se obstina em representar seus heróis como puros 
objetos, executantes de um ser supremo em maldade e ordenará 
que, uma vez morto, seu túmulo seja anônimo, e que se torne 
mesmo inencontrável, preparando uma segunda morte além 
da morte real. Como Antígona, que se situa ektos atas, de saída 
condenada à catástrofe, desde o início da peça o herói sadiano 
busca infligir uma segunda morte à natureza, observação bem 
conhecida no delírio melancólico, em que o sujeito, explicando 
que já está morto e, portanto, já no inferno, tende a se suicidar 
na esperança de encontrar uma segunda morte definitiva.

Contudo, a incidência da passagem ao ato não para aí. Um 
mecanismo do mesmo tipo – facilmente demarcável nas pas-
sagens ao ato psicóticas – é igualmente observável a mínima no 
neurótico, por exemplo, na fuga, em que o sujeito põe em jogo 
uma desaparição, ou em outros atos, tentando impor ao outro 
uma ruptura em uma intriga que se torna intolerável, como 
no caso da bofetada aplicada por Dora no Sr. K, pela qual ela 
sai da quadrilha, pondo em cena seu pai e o casal K. Seria 
possível acrescentar que, no neurótico, a prevalência do acting 
out talvez se explique pela estrutura do fantasma nesse tipo 
psicopatológico. Se é verdade que o fantasma do neurótico 
tem por objeto a demanda do Outro – ponto que não pode 
estar mais claro que no homem dos lobos, do qual, como se 
sabe, a problemática neurótica grave sequer melhorou com as 
investigações organizadas por ele nos círculos psicanalíticos –, 
compreende-se que, para ele, a questão de um ato definitivo fosse 
em geral muito encoberta por diversas condutas de apelo, que 
se arriscam, aliás, a mascarar sua gravidade em certos sujeitos.

Lacan (2005) chega, assim, a uma concepção segundo a 
qual os tipos de atuações são separados em duas grandes ver-
tentes: a do significante e a do objeto, enquanto as estruturas 
psicopatológicas freudianas são mantidas em suas diferenças 
radicais, o que permite evitar a dispersão sindromista. Trata-se 
de destacar as particularidades da posição do sujeito em relação 
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às duas vertentes, quer dizer, as posturas que assume na lógica 
do fantasma. Desse modo, mesmo que se reconheça que certas 
estruturas psicopatológicas conduzem particularmente o sujeito 
à passagem ao ato ou ao acting out, neurose, psicose ou perversão 
podem se alojar em cada uma dessas posições, mesmo se tais 
posições tem sentidos muito diferentes e que podem ser quase 
confundidos – por exemplo, o acting out do homem dos miolos 
frescos – caso tratado sucessivamente, como se sabe, por Melitta 
Schmideberg (1934), e depois por Ernst Kris (1951), o da jovem 
homossexual e a entrada no delírio do presidente Schreber!

Para precisar melhor essa distinção lógica transnosográ-
fica entre acting out e passagem ao ato, Lacan (2005) utiliza duas 
metáforas privilegiadas: a da cena teatral como cena do mundo 
e a da perspectiva pictórica. Sabe-se que historicamente esses 
tipos de “quadros” estão ligados, e foram objetos de reflexões 
emparelhadas, a renovação do teatro apoia-se, de alguma forma, 
nos avanços da teoria da perspectiva na Renascença, e de tal 
forma que, se com Serlio ou Barbaro (início do século XVI), o 
ponto de fuga das ortogonais no afresco da tela de fundo de cena 
estava materializado por um prego único e central, à altura do 
olhar dos atores (de onde um fio estendido em diversas direções 
paralelamente à tela podia materializar as ortogonais), mais 
tarde – especialmente em Danti (1583) e Guido d’Ubaldo (1600) 
–, um segundo prego igualmente munido de um fio era preso 
segundo o ponto de vista do espectador mais privilegiado, à 
altura média no eixo mediano da sala. Esse segundo fio vai 
servir, a partir de então, para materializar os raios visuais do 
espectador privilegiado, com a linha do horizonte se deslocando 
em direção ao alto em função da altura de seu ponto de vista. 
A cena em perspectiva tornava-se, então, mais e mais explici-
tamente, um quadro para o espectador (KLEIN, 1970). 

Lacan (2005) vai fazer do quadro uma representação 
privilegiada do fantasma. Em muitas retomadas, no decorrer 
do seminário da angústia, ele insistirá na ideia segundo a qual 
o fantasma é, antes de tudo, constituído por um quadrilátero, 
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uma janela, cujo ângulo privilegiado é a angústia provocada pela 
aparição do objeto. Pode-se mesmo dizer que, de certo modo, o 
objeto pode se definir segundo certa apresentação assegurada 
pela borda do quadro como limite desse mundo ilusório do 
reconhecimento, da cena. É preciso notar a originalidade dessa 
abordagem em relação à perspectiva clássica (e especialmente 
matemática), na qual a atenção se volta, sobretudo, para a uti-
lização de pontos de fuga e de distância, no domínio pictórico 
ou teatral (SCHAPIRO, 1983).

No entanto, seria um erro reduzir a essência do objeto ao 
quadro que assegura sua aparição. De fato, parece-me, somos 
forçados a compreender que aquilo a que visa Lacan (2005) é a 
estrutura do teatro dentro do teatro (aparente, por exemplo, 
na penúltima cena de Hamlet). Dito de outro modo, haveria um 
redobramento entre a natureza do objeto exibido pela jovem 
homossexual e a natureza da moldura do quadro que ela impõe 
ao espectador. Tudo se passa efetivamente como se – tal como 
acontece nas anamorfoses cônicas – o mais central no quadro 
fosse ao mesmo tempo equivalente à sua borda externa. Embora 
não possamos nos demorar mais nesse ponto, lembramos que 
tentamos esclarecer esse curioso fenômeno mostrando que, se 
a moldura da cena do fantasma era caracterizada por Lacan 
(2005) como podendo ser idêntica a uma banda de Moebius, 
o acting out podia ser caracterizado como tendo a estrutura 
de uma banda de Moebius fendida e recolada sob forma de 
um toro, e a passagem ao ato como uma banda de Moebius 
fendida segundo um oito interior (estrutura equivalente à da 
banda de Moebius), de modo a produzir uma banda bilátera. 
É surpreendente que, em cada uma dessas estruturas, o corte 
interno tenha a mesma forma que aquilo que serve de borda 
externa (SAUVAGNAT, 1987).

Consideremos então esse objeto particular que a jovem 
homossexual impõe aos olhares dos passantes: o amor cortês 
que ela devota a uma mulher-dama.  Esse objeto vem responder 
nela a uma necessidade que é de ordem mais geral: a mediação 
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entre o desejo e a lei, que Lacan (2005) vai tomar como a questão 
fundamental levantada pelo mito edipiano. O objeto, nessa 
jovem, responde a um modo de mediação particularmente 
problemático entre o desejo e a lei, e que torna a estrutura, 
segundo entendemos, muito próxima do masoquismo. Com 
efeito, orientada para a homossexualidade por uma decepção 
enigmática, ela impõe aos olhares um objeto que testemunha um 
desejo de sacrifício. De fato, trata-se, então, explica o autor, na 
lição de 16 de janeiro de 1963, de seu seminário sobre a angústia:

[...] de fazer de sua castração de mulher o que faz o cavalheiro 
com sua Dama, a quem precisamente oferece o sacrifício de 
suas prerrogativas viris, para fazer dela o suporte do que está 
ligado na relação de uma inversão desse mesmo sacrifício, a 
saber, precisamente essa falta no campo do Outro, a saber, 
a suprema garantia de que a lei é efetivamente o desejo do 
pai, de que temos certeza disso e de que há uma lei do pai, 
um falo absoluto (LACAN, 2005, p. 124). 

Pensamos poder qualificar essa construção de maso-
quista, na medida em que ela supõe de saída que a lei seja 
absolutamente submetida ao desejo, de modo a estabelecer 
uma “maestria” cujos menores desejos terão força de lei. Em 
outras palavras, trata-se de inverter a decepção vis-à-vis ao 
pai, e de exibir uma “relação idealizada àquilo que foi (de si 
mesma) rechaçado”. A mostração do objeto no acting out cria, 
malgrado, toda uma espécie de mediação entre o desejo e a lei, 
altamente problemática, mas ainda assim operante. 

O que determina a passagem ao ato é o fato de que o 
sujeito se encontra desalojado para fora do quadro por dois 
acidentes distintos. Por um lado, o pai indica, por seu olhar, 
que não deseja, absolutamente, ratificar essa montagem entre 
lei e desejo, e provoca, então, o “embaraço” da jovem filha. Por 
outro lado, a dama faz uma cena, dando-lhe a entender que não 
é mais questão de ela sustentar esse tipo de intriga, e provoca, 
com isso, explica  Lacan (2005), a emoção da jovem. Desse ponto 
em diante, as duas condições estão reunidas para que haja 
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passagem ao ato, quer dizer, ao mesmo tempo, se conservamos 
a distinção entre as duas cenas (cena do teatro do mundo, cena 
do teatro no teatro):

– saída do quadro da cena, encarnando de certo modo 
a cena de seu fantasma;

– divisão do sujeito identificando-se ao objeto perdido.

Encontra-se assim realizada uma espécie de virada que 
toma seus recursos da lógica do fantasma, não dizendo respeito 
a um simples “impulso”.

Mas, além disso, quando essa reversão do acting out público 
a uma passagem ao ato confirma à jovem que sua posição homos-
sexual está realizada, sabe-se que ela vai se dirigir a Freud. Esse 
fato nos oferece toda uma série de indicações mostrando que a 
jovem vai fazer de conta que se presta às regras do tratamento, 
presentificando, mesmo por um momento, um curioso tipo de 
resistência: a certeza de que, da queda de seu objeto e de seu 
destino, nada seria mudado. 

Os anos 1970: crítica da finalidade 
como impostura, elogio da trapaça 

Mas as coisas terminam aí, nessa simples distinção dra-
mática entre acting out e passagem ao ato? É claro que alguns 
podem ter pensado nisso, e interpretado essa distinção como 
prova de um fatalismo inelutável, inscrito no destino do ser 
humano, a que a análise não poderia fazer frente. Se alguns 
sujeitos, a exemplo da jovem homossexual, se mostram parti-
cularmente rebeldes a considerar outras possibilidades, não 
haveria aí lugar, mesmo que de um ponto de vista terapêutico, 
de considerar o que a distinção entre acting out e passagem ao 
ato apresenta-se de conclusão forçada, de absoluta faticidade, 
de enganação. Esse ponto estava bem visível no artigo sobre 
o “Temps logique” (1998d), em que a certeza subjetiva estava 
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ligada à precipitação, na falta de que a convicção do sujeito 
corria bem o risco de vacilar. O que se poderia ilustrar com 
a seguinte proposição: Eu me precipito para afirmar que sou 
um homem, de medo de ser convencido pelos homens de não 
ser um homem. Nesse registro, ser realmente e convencer-se 
catastroficamente de que se é estão nitidamente diferenciados. 
Ora, no seminário sobre a Angústia não era esse o caso, já que na 
passagem ao ato o sujeito era apresentado como se identificando 
ao objeto, dado como real, como possuindo a inércia daquilo 
que retorna sempre ao mesmo lugar.

As coisas se apresentarão de forma diferente, no início 
dos anos 1970, com a formalização do nó borromeano. Assim, 
em “A terceira” (LACAN, 2013), o objeto a não será mais dado 
como dizendo respeito ao real, mas como um obstáculo ao gozo. 
O real, por sua vez, será apresentado como o impossível com o 
qual o sujeito fica indignado através do sintoma.

De forma complementar, Lacan (2016), em Les non-dupes-er-
rent, vai propor uma crítica regulada pela metáfora da viagem, 
que propõe correntemente a seguinte ética: estamos nesta vida 
como em uma viagem, estrangeiros neste mundo, em função, 
evidentemente, de desfiladeiros pelos quais o significante nos 
constrange a passar. Correlativamente impor-se-ia, então, liber-
tar-se radicalmente do embaraço da peregrinação terrestre, 
desfazer-se dos sortilégios que ocupam a cena do fantasma. A 
isso ele opõe a trapaça como tentativa de ligação renovada ao 
que nos desvela o sintoma que, longe de ser algo a suprimir, 
pode, em certa medida, funcionar como um guia daquilo que 
seria de esperar – caso por caso – de uma melhora clínica.
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Caso clínico CAPS I: o caso “Maria” 
Fábia Vanessa Fernandes da Silva Ataíde

Luciene da Silva Oliveira

História de vida 
Maria nasceu em 28 de junho de 1986 e atualmente tem 

28 anos. A mãe dela relatou que teve uma gravidez tranquila e 
que Maria foi uma criança muito desejada pelos pais, pois eles 
já tinham um menino. Quando ela nasceu, foi muito amada por 
toda a família. Teve uma infância tranquila e calma, não apre-
sentando nenhum comportamento diferente. Na vida escolar, 
Maria foi muito participativa, sendo considerada uma líder até 
os dez anos. Aos 11 anos, começou a se envolver em brigas: batia 
em portas e cadeiras; era agressiva com colegas e funcionários 
da escola. Por isso, foi expulsa de várias instituições de ensino, 
mas chegou a concluir o ensino médio. Maria tinha dificuldade 
em memorizar as coisas, a mãe a mandava ir ao mercado com-
prar produtos, mas ela sempre trazia algo diferente do que era 
pedido e falava que havia se esquecido.

Dos 12 para os 13 anos, Maria começou a apresentar 
mudanças comportamentais mais sérias. Em certa ocasião, 
próximo à sua casa, aconteceu uma festa de inauguração de 
uma balsa, e ela pediu a seus pais para participar do evento. 
Eles autorizaram e ela dormiria na casa de uma tia. Nesse 
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dia, essa parente relata ter visto Maria em um barzinho. Na 
manhã seguinte à festa, chegou alcoolizada em sua casa, com 
uma lata de cerveja na mão e tratando os pais com rispidez. A 
partir desse incidente, começou a andar com pessoas que não 
eram bem vistas pela família e a ficar muito rebelde dentro de 
casa. Quando era contrariada ou por motivos banais, chamava 
palavrões, derrubava e quebrava objetos. Além disso, falava à 
mãe que iria visitar a avó, que morava próximo, mas, quando a 
procuravam, ela não se encontrava no local. O pai chorava muito 
quando via sua filha na companhia de pessoas que não eram 
bem vistas por ele e em ambiente impróprio para idade dela. A 
família não apoiava o comportamento de Maria, principalmente 
o uso de bebidas alcoólicas.

Aos 16 anos, Maria começou a se relacionar com um 
homem muito mais velho do que ela, o qual oferecia dinheiro 
e presentes para seduzi-la. Ela engravidou e escondeu o quanto 
pôde da sua mãe, a qual desconfiou e perguntou várias vezes 
se a filha estava grávida, mas Maria sempre negava. Até que 
um dia a mãe a pressionou e ela confirmou a gravidez. Quando 
fez o primeiro ultrassom, já estava com sete meses de gestação, 
apresentando sempre um comportamento muito agressivo. 
Assim, aos 17 anos, teve sua primeira filha.

A mãe de Maria ficou muito revoltada quando soube da 
gravidez, principalmente pelos possíveis abusos que ela deve ter 
sofrido pelo pai da criança, fato não confirmado. O pai da filha 
de Maria quis assumir a responsabilidade por ela e pelo bebê, 
mas ela se negou por ter vergonha dele ser bem mais velho do 
que ela. Atualmente, ele ainda se mostra interessado por Maria, 
e ela ainda hoje lhe pede dinheiro. A idade dele é 73 anos.

Depois do parto, Maria foi para casa com a mãe, rejei-
tava a criança e não amamentava nos horários corretos. A avó 
assumiu os cuidados com a criança, aos dois meses de vida, 
e proibiu Maria de aleitar, pois ela chegava em casa bêbada e 
poderia transmitir doenças para a criança. Aos 18 anos, Maria 
foi morar em uma casa abandonada em frente à casa de sua 
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mãe, fazia uso de drogas e recebia ajuda em forma de alimentos 
da família. Seu pai, que não se conformava com a situação na 
qual a filha se encontrava, chorava muito. Ele fez todo possível 
para tirá-la desta situação, mas não conseguiu.

Quando ela tinha 20 anos, seu pai sofreu um acidente de 
moto ao dirigir alcoolizado, permaneceu 50 dias em coma e veio 
a falecer. Nesse período, Maria teve passagem pela polícia por 
brigar com uma amiga. Familiares relataram que ela recebia 
dinheiro para ir cuidar do pai no hospital, mas ia para um 
bar. Após o falecimento do pai, seu comportamento se tornou 
mais agressivo. Ela ficava sem tomar banhos, passava noites 
sem dormir, se jogava na frente dos carros, dizia ter medo de 
morrer dormindo e escutava vozes. Sua primeira internação 
ocorreu aos 22 anos, em 2008, e logo após ela foi encaminhada 
ao CAPS I pelo Complexo Psiquiátrico Público e pela Unidade de 
Saúde da Família (USF). Veio ao serviço acompanhada pela tia.

No seu primeiro dia, chegou calada com o braço enrijecido 
e relatou não gostar de seu nome, pois refere-se àquela que peca. 
Não conseguiu aderir às atividades propostas pelo serviço, par-
ticipava muito pouco do acolhimento, não conseguia interagir 
com os usuários e sempre pedia para ir embora mais cedo. Em 
junho de 2008, mostrou-se mais inserida nas atividades. A partir 
de então, relatava melhora em seu comportamento e falava que 
ia embora para o Rio de Janeiro para trabalhar. Depois desse 
mês, se afastou do serviço, só retornando em 2011.

Nessa mesma época, Maria pediu à mãe para ir a um 
show de música, ao que essa autorizou. No entanto, ela não foi 
ao show, e sim a uma pousada com seu primo, onde engravidou 
de sua segunda filha. Rejeitou a gravidez, oferecia o filho para 
várias pessoas. Uma senhora chegou a pagar um exame de 
ultrassom para ela, no intuito de ficar com a criança. Quando 
a mãe de Maria descobriu, devolveu o dinheiro a essa senhora e 
explicou-lhe que, se fosse para dar a criança, a avó ficaria com 
ela. Maria discutiu muito com a mãe e disse que não deixaria a 
criança com a avó. Quando teve a criança, detectaram que ela 
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tinha uma Doença Sexualmente Transmissível (DST) e, por isso, 
passou 12 dias internada em tratamento. Após 15 dias, quando 
chegou em casa, teve que voltar ao hospital pois o registro da 
filha estava com a data de nascimento errada. Maria foi sozinha 
ao hospital com a criança. Quando retornou para casa, chorou 
muito relatando para a mãe que a criança estava com um lado 
todo podre e com câncer, mas isto era um delírio.

O seu caso se agravou ainda mais, e ela começou a se 
jogar na frente dos carros, a agredir as pessoas e a não que-
rer mais tomar banho. Em 2011, foi novamente internada no 
Complexo Psiquiátrico Público, onde passou 45 dias. Após a saída 
do internamento, retornou ao CAPS I e apresentava o mesmo 
comportamento de quando se afastou. Maria não tinha muito 
afeto pela filha mais velha, relatava que ela ficava se insinuando 
para os homens, mas falava de forma afetuosa sobre a filha 
mais nova. Tinha um irmão mais velho, mas não mantinha 
uma boa relação com ele. Ele saiu de casa por não aguentar o 
comportamento agressivo dela.

Maria apresentava delírios místicos: dizia ser casada 
com o Diabo; querer morar no céu e matar todas as pessoas do 
mundo, pois foram elas que mataram Jesus; segundo ela, Deus 
é o Diabo, Jesus é bom e a mãe dele é Maria. Ela tinha vontade 
de morrer para encontrar Maria – tinha um discurso de morte 
constante: às vezes dizia que Deus queria matá-la; outras vezes 
que era o Diabo. Apresentava dificuldade de diferenciar bem e 
mal. Dizia que em dado momento só existiriam três pessoas na 
face da Terra: Lu (um ex-namorado), Jaci (paciente que estava 
internada na mesma época que ela) e ela; todo o resto estaria 
no inferno; essas três pessoas fariam orgias e ela mataria Jaci. 
Dizia que todas as coisas estavam infectadas com AIDS e câncer, 
chegava a evitar tocar em certos objetos e comidas para não 
ser infectada; tinha dificuldade de receber coisas entregues 
por mulheres, algumas vezes só recebia medicação e alimento 
quando entregues por homens.
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Já foi suspensa do serviço por agressão. Em 2013, recebeu 
uma suspensão de 90 dias, foi para o Complexo Psiquiátrico Público 
e voltou com o mesmo comportamento. Relatou não fazer uso 
da medicação durante a internação e que escondia os remédios;

Sua última internação ocorreu no dia 25 de julho de 2014, 
quando passou em torno de 20 dias internada no mesmo Complexo. 
Retornou ao serviço muito agressiva pelo fato de ter ingerido 
bebida alcoólica. A mãe ligou para o serviço informando que ela 
não tinha feito uso da medicação. Maria ameaçou verbalmente 
os funcionários e agrediu fisicamente o guarda municipal e o 
enfermeiro do SAMU que, pelas circunstâncias, teve de contê-la 
para colocá-la na ambulância. Depois que saiu do internamento, 
passou poucos dias para voltar a apresentar o comportamento 
alterado: ameaçava, em determinados momentos, queimar o 
CAPS I e atirar nos funcionários. Em dado momento, passou 
quatro meses afastada do serviço por vontade própria e, quando 
voltou, estava com humor bastante instável: ora eufórica, ora 
melancólica. Na fase melancólica, chorava muito e falava da mãe, 
choro angustiante (alto), também chorava muito quando bebia. 
Com relação à medicação, fez uso irregular por conta da bebida, 
parava de usar o remédio para beber.

Na sua última avaliação psiquiátrica, foi dado como hipótese 
diagnóstica (HD) F.25 (esquizoafetivo). Medicação atual: Haldol 
Decanoato (4 ampolas); Fenergan (25 mg) e Depakene (500 mg).

Atualmente, Maria apresenta comportamento bastante 
manipulador, desestabilizando o serviço; é agressiva, chutando 
as portas, gritando, chamando palavrões, derrubando objetos; 
impede a melhora de outros usuários, causando medo neles – 
que sinalizam o desejo de não vir ao serviço por causa dela; 
simulando às vezes tomar os remédios e jogar fora. O lugar 
em que está vivendo não é favorável, seu círculo de amizade 
envolve pessoas que fazem uso de álcool e outras drogas, como 
o uso esporádico de maconha. Tem frequentado um bairro onde 
existem vários pontos de distribuição de drogas e onde mora 
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seu suposto namorado. Sua higiene pessoal está um pouco 
comprometida; não apresenta controle financeiro (renda ori-
ginária de seu benefício); tem muitas queixas contra a mãe, 
alegando ter sido abandonada por ela, pois foi morar em outra 
casa; apresenta consumo excessivo de álcool; gosta de testar 
os limites dos técnicos e usuários que já sofreram tentativas 
de agressão dela.

Os usuários do serviço estavam sinalizando que iriam 
se juntar e bater em Maria. A coordenação do serviço foi, jun-
tamente com ela, na atividade de acolhimento denominada 
“Bom Dia” e explicou os motivos do comportamento de Maria e 
ela pediu desculpa aos usuários pelas suas atitudes no serviço. 
Recentemente entrou na farmácia, quebrou o armário com um 
chute e derrubou a medicação que estava sendo preparada para 
os usuários no chão. Seus atos de agressividade acontecem de 
repente e sem motivos aparentes.

A mãe relatou, em contato telefônico, que Maria tem 
todo o apoio da família em relação ao tratamento no serviço e 
em nenhum momento foi hostilizada pelos familiares. A mãe 
informou que a medicação Seroquel foi a única que apresentou 
uma melhora no tratamento e que Maria reclamava muito 
da medicação Depakene, dizendo que a deixava triste. A mãe 
também relatou que foi construído na sua residência um quar-
tinho para uma das filhas de Maria; porém, ela ateou fogo no 
quarto e sobrou apenas a cama tubular. Foi um grande prejuízo 
financeiro para a família que teve que reconstruir tudo. Há 
doze dias, a mãe saiu de casa juntamente com as netas, pois 
não aguentou a agressividade e o comportamento da filha, e 
está tentando judicialmente, sem o conhecimento de Maria, a 
sua interdição. A mãe está em acompanhamento com psicólogo 
e apresenta alguns sinais de depressão.
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Comentário 1: a direção do 
tratamento em um CAPS I: 

entre o comportamento e a escuta do sujeito 

Dóris Luz Rinaldi

Inicialmente gostaria de louvar uma vez mais a proposta 
dessa jornada, já vivenciada com sucesso em Belo Horizonte e 
Porto Alegre, que possibilita uma rica discussão sobre a clínica 
que se desenvolve em serviços públicos de saúde mental. Esse 
debate se dá a partir do encontro entre profissionais inseridos 
nos serviços, no dia a dia da clínica, e docentes/pesquisadores 
da universidade que, em uma perspectiva psicanalítica, se 
dedicam à investigação sobre o tema da clínica institucional 
pública com autistas, psicóticos, neuróticos graves e usuários 
de álcool e outras drogas.

Na universidade, a pesquisa no campo da saúde mental 
vem se realizando a partir de uma direção ética que não a reduz 
à simples curiosidade científica na construção de conhecimento 
sobre os modos de funcionamento da clínica psicanalítica no 
espaço institucional, mas é guiada pelo interesse de verificar 
o exercício dessa clínica, assim como de sustentar a sua inter-
venção no âmbito institucional. A fecundidade desse campo 
de pesquisa e intervenção se evidencia quando se toma como 
causas para a investigação as demandas da população com 
grave sofrimento psíquico que chegam às instituições públicas, 
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assim como as demandas e os impasses dos trabalhadores da 
saúde na condução do trabalho assistencial e clínico. São as 
questões trazidas por essa clínica que alimentam a pesquisa 
em psicanálise e é a pesquisa que, por sua vez, ao se propor 
como uma reflexão permanente sobre os desafios da clínica, 
retroalimenta a própria clínica pública, dando testemunho da 
presença da psicanálise na cidade.

Apresentarei aqui algumas pontuações sobre o caso de 
Maria, usuária de um CAPS de adultos, a partir do relato da 
equipe que a acompanha, que evidencia as dificuldades que 
enfrentamos na condução do tratamento de casos como esse. 
Com isso, pretendo contribuir de alguma forma para a discussão 
da clínica possível nesse caso, na tentativa de contornar (no 
sentido de traçar um contorno) o impossível que toda a clínica 
do sujeito nos traz, se levamos em conta o inconsciente. No 
caso de psicoses, isso se torna mais delicado, uma vez que o 
inconsciente se apresenta “a céu aberto”, demandando daqueles 
que acompanham o sujeito uma disponibilidade, que poderí-
amos afirmar ser da ordem de uma “transferência para com 
o psicótico”, no sentido de ofertar-lhe uma escuta, dar valor 
a sua palavra. Nas palavras de Allouch, ao psicanalista resta:

deixar ao psicótico o encargo de “posar transferencialmente”, 
reconhecer nele a pertinência deste ato, mediante o que é ele, 
o psicanalista, quem se vê em posição de transferir. Assim 
Lacan pôde dizer que a transferência psicótica é, em primeiro 
lugar, uma transferência para com o psicótico (ALLOUCH, 
1997, p. 447). 

A partir disso é possível acompanhar, no sentido de 
“secretariar” o psicótico, tomando o que ele diz “ao pé da letra”. 

Referindo-se à posição do analista na clínica da psicose, Lacan 
afirma que esta deve ser uma posição discreta, que chamou de 
secretário do alienado, para seguir o sujeito no caminho que ele 
mesmo traça para o seu tratamento, que não é senão tratamento 
do gozo desse Outro mortífero.
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O que pude apreender do relato apresentado é que se 
trata de um caso bastante difícil de psicose, marcado pela 
agressividade e pela dificuldade de fazer laço social, associado 
ao consumo de bebidas alcoólicas e outras drogas. Tendo passado 
por diversas internações e sido encaminhada por duas vezes 
ao CAPS, em 2008 e 2011, Maria apresenta grande dificuldade 
de implicar-se no tratamento que lhe é ofertado, seja ele medi-
camentoso, sejam as atividades do CAPS.

A agressividade parece ser o traço do caso, que atra-
vessa todo o relato ao ponto de, como é dito ao final do texto, 
“desestabilizar o serviço”, em virtude das agressões a usuá-
rios e técnicos, “amedrontando” outros usuários, impedindo 
a “melhora” destes e também provocando a saída de sua mãe 
de casa, por não suportar mais a sua agressividade.

Este caso me lembra outro – e certamente nos CAPS não 
são poucos os que trazem esse tipo de desafio para a equipe – que 
foi discutido em uma pesquisa de mestrado que orientei, um 
caso muito semelhante, marcado pela agressividade, que colocou 
em xeque os limites da equipe e a condução do tratamento. O 
que discutimos naquela ocasião foi o quanto a crescente tensão 
que o comportamento da usuária trazia ao funcionamento do 
CAPS e à equipe fez com que a resposta a essas situações fossem 
imperativos institucionais e leis rígidas que só agravaram os 
seus sintomas, perdendo-se de vista a própria clínica do sujeito 
que poderia dar indicações importantes sobre os determinantes 
do agir da usuária. A equipe chegou, inclusive, a suspendê-la 
do cotidiano do serviço, suspensão que ela jamais cumpriu e 
que acentuou sua postura hostil e agressiva com o coletivo do 
CAPS. Esse ato, portanto, não teve os efeitos esperados, pelo 
contrário, acentuou a sua agressividade.

No caso de Maria, os sintomas surgiram no início da 
adolescência, com mudanças de comportamento, agressivi-
dade crescente e uso de bebidas alcoólicas. Esse quadro foi se 
agravando ao longo da adolescência, com uma gravidez aos 
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17 anos e a impossibilidade de cuidar da filha em virtude do 
uso de álcool e outras drogas, até a primeira internação aos 
22 anos. O desencadeamento da psicose que já se anunciava 
ocorre neste período, com os delírios de morte e a escuta de 
vozes. A agressividade se volta para ela mesma, no descuido 
com o próprio corpo e ao se jogar na frente dos carros, em 
tentativas de suicídio. Sua primeira internação ocorreu depois 
da morte do pai, tendo comparecido ao CAPS I, encaminhada 
pelo Complexo Psiquiátrico Público e pela Unidade de Saúde da 
Família (USF). Foi também com esta idade que engravidou de 
sua segunda filha, rejeitando a gravidez e oferecendo-a para 
várias pessoas. Após o nascimento, apresentou delírios de que 
a criança “estava com um lado todo podre e com câncer”. Foi 
nesse momento que o seu estado se agravou ainda mais.

O relato apresentado mostra que desde o período em que 
começou a ser acompanhada no CAPS, levando-se em conta as 
interrupções, até hoje, não houve nenhuma melhora, a não 
ser uma pequena mudança comportamental em 2008, em que 
Maria conseguiu se inserir em atividades do serviço e de alguma 
forma interagir com os outros usuários. Excetuando-se este 
período, observa-se, ao contrário, um agravamento de seus 
sintomas e uma clara manifestação de sua psicose, a partir dos 
delírios místicos e um discurso de morte constante, além de 
um aumento da agressividade que parece ser a forma própria 
como ela se insere no laço social.

Gostaria de trazer para discussão dois pontos que dizem 
respeito ao que pude apreender do modo como o tratamento vem 
sendo conduzido no CAPS e os desafios que se colocam para a 
equipe. Mais do que pontuações, essas são também indagações.

Primeiramente, chamou-me a atenção o lugar central que 
o comportamento de Maria e suas alterações têm no relato dessa 
experiência clínica. Desde a fala da mãe às observações feitas 
pelos profissionais acerca de sua trajetória na vida, e também de 
sua trajetória pelos serviços que a acolheram (hospital e CAPS), o 
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que se privilegiou foi o seu comportamento, fortemente marcado 
pelo “desvio” da norma e pela agressividade. Ouve-se um certo 
uníssono em torno disso. Até mesmo a efêmera melhora foi 
medida pela mudança de comportamento. Não se pode negar que 
características de comportamento são indicadores importantes 
a serem considerados no acompanhamento de um caso como 
esse, mas é preciso ir além, não esquecendo que o sujeito não 
se resume aos fenômenos de seu comportamento e que este 
certamente tem causas inconscientes. Se nos detemos no compor-
tamento, corremos o risco de ignorar as razões inconscientes que 
os determinam e ficamos sem recursos para favorecer qualquer 
deslocamento que possa vir a ocorrer, como fruto do trabalho 
do próprio sujeito, a partir do acolhimento de seu modo de estar 
no mundo e de suas produções. Portanto, na clínica é preciso 
levar em conta a produção do sujeito através da escuta de seus 
delírios que revelam algo de sua posição diante do outro/Outro.

Essas considerações conduzem à segunda colocação, na 
verdade uma indagação, que gostaria de fazer. Em que medida 
se poderia trilhar outro caminho que, ao invés de enfatizar a 
face manipuladora de Maria, a sua capacidade de desestabilizar 
o serviço, pudesse contornar essa agressividade, acolhendo-a 
para escutá-la melhor sobre os seus delírios de destruição e 
morte, assim como sobre os delírios místicos, dando a eles um 
lugar no desenrolar do tratamento?

A discussão do caso da pesquisa a que me referi anterior-
mente demonstrou que, quando a equipe do serviço aborda o 
sujeito a partir de seu comportamento agressivo, reagindo a ele de 
forma dual e especular, há uma acentuação da agressividade como 
resposta à rivalidade que se instala. Com isso, deixa-se de lado a 
dimensão inconsciente que orienta o agir e a forma de inserção 
no laço social que aquele sujeito sintomaticamente apresenta.

No caso de Maria, verifica-se que, ao longo do relato feito 
pela equipe, alguns fragmentos de sua fala foram trazidos. Os 
delírios místicos, marcados pelas oposições e pela forte presença 
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da morte, a recusa de seu nome próprio: Maria – “aquela que 
peca”, a rejeição à segunda filha, que “estava com um lado 
podre e com câncer”.

A constatação de que se tratava de delírio de Maria não 
deve levar à atribuição de menor valor a essas falas, ao contrário, 
deve chamar a atenção para a importância de escutá-las e dar 
a essas formações delirantes um lugar no tratamento, pois elas 
dão notícias acerca do sujeito Maria, de seu padecimento e dos 
caminhos possíveis de seu tratamento. Foi este o ensinamento 
que Freud nos legou com o Caso Schreber, mesmo que não o 
tenha escutado, mas trabalhado em cima de suas memórias. 
Para Freud, o delírio é uma tentativa de reconstrução, uma 
tentativa de cura.

Nos delírios de Maria, podemos buscar algumas pistas 
quanto à forma como esse outro/Outro se apresenta para ela 
e como ela se coloca frente a isso. Sua relação com Deus, que é 
o Diabo, seus desejos de morte dos outros e de si mesma, seus 
delírios de fim de mundo. Cito:

dizia ser casada com o Diabo; querer morar no céu e matar 
todas as pessoas do mundo, pois foram elas que mataram Jesus; 
segundo ela, Deus é o Diabo, Jesus é bom e a mãe dele é Maria. 
Ela tinha vontade de morrer para encontrar Maria – tinha 
um discurso de morte constante: às vezes dizia que Deus 
queria matá-la, outras vezes, que era o Diabo. Apresentava 
dificuldade de diferenciar bem e mal. Dizia que em dado 
momento só existiriam três pessoas na face da Terra: Lu 
(um ex-namorado), Jaci (paciente que estava internada na 
mesma época que ela) e ela; todo o resto estaria no inferno; 
essas três pessoas fariam orgias e ela mataria Jaci. Dizia 
que todas as coisas estavam infectadas com AIDS e câncer, 
chegava a evitar tocar em certos objetos e comidas para não 
ser infectada; tinha dificuldade de receber coisas entregues 
por mulheres, algumas vezes só recebia medicação e alimento 
quando entregues por homens. 
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A questão da sexualidade está aí colocada, em sua relação 
íntima com a morte e a destruição, através da ideia de podridão 
– a filha tinha um lado podre e câncer – e também pelo medo 
de ser infectada.

 A partir da consideração desses elementos, seria possível 
dar outro lugar à própria agressividade de Maria, não apenas 
como aquilo que atrapalha, que incomoda a todos – equipe, 
usuários, família – e que os deixa sem saber o que fazer, mas 
como o seu modo particular de se colocar diante das questões 
da existência: o sexo, a morte e a liberdade. A partir disso, para 
finalizar, apresento como sugestão para a condução desse caso 
que se possa escutar mais a fala de Maria e, na medida do possível, 
não se guiar apenas pelo seu comportamento, mesmo que algumas 
vezes este se apresente como insuportável. No relato trazido pela 
equipe, há elementos recolhidos de sua fala que podem servir de 
guias para essa escuta, que precisa ser potencializada.
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Comentário 2: a escuta de 
orientação psicanalítica em meio 

aos cuidados psicossociais 
Andréa Hortélio Fernandes

Inicialmente, gostaria de agradecer ao convite de partici-
par da mesa redonda por meio dos meus comentários escritos. 
Na impossibilidade de estar presente, espero que minha fala 
escrita possa contribuir para o debate. O texto que preparei tenta 
examinar alguns pontos da prática clínica em CAPS atentando 
para a singularidade da escuta de orientação psicanalítica em 
meio aos cuidados psicossociais.

Assim sendo, proponho começar definindo que a prática 
psicanalítica propõe que pelo tratamento pela fala seja possível 
construir uma terapêutica que leve em consideração o particular 
de cada caso. Logo, a fala do sujeito guia a construção da hipótese 
diagnóstica e a orientação terapêutica. Entre os dispositivos 
clínicos, a transferência é condição indispensável para que a 
escuta analítica possa ser operante. Cabe ao profissional criar 
condições para instaurar e manejar a transferência.

No que concerne ao caso de Maria, não encontrei infor-
mações sobre o manejo da transferência. Constam informações 
das atuações, sobretudo de agressões para com os usuários e 
técnicos do CAPS, mas não foi dito quais profissionais trabalham 
mais próximos à Maria. Não é relatado quem é seu técnico de 
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referência, se está em acompanhamento psicológico, o que 
fica subentendido, pois o trabalho foi escrito por uma psicó-
loga, uma educadora social e uma estudante de Psicologia. 
Pelo exposto, é importante a equipe discutir sobre as éticas 
que têm orientado a práxis. De um lado a ética do bem-estar 
social e, de outro, a ética de bem dizer o sintoma. Para que um 
sujeito em sofrimento psíquico seja acolhido e tratado na rede 
de assistência psicossocial, essas duas éticas devem estar em 
contínuo intercâmbio. O sujeito desassistido socialmente, em 
geral, é desassistido psiquicamente e isso só faz agravar o caso.

A apresentação do caso ficaria muito mais rica se as 
informações listadas anteriormente estivessem presentes. Isso 
porque, conhecendo como a equipe tem manejado e enfrentado 
os impasses e desafios no fazer clínico/institucional do caso 
Maria, penso que teria mais elementos para tentar contribuir 
de forma mais efetiva com a direção do tratamento.

A saúde mental congrega o fazer de uma equipe multipro-
fissional que necessita dialogar para que a evolução do caso seja 
elaborada por meio da construção do caso clínico. As reuniões 
clínicas dos CAPS devem ser os momentos privilegiados para isso.

O relato do caso Maria traz informações que parecem 
inicialmente contemplar a fala da família. Da criança desejada 
pelos pais, passa a ser retratada como uma adolescente, aos 11 
anos, agressiva, que foi expulsa de várias escolas. Em seguida, é 
dito que ela começa a apresentar “mudanças comportamentais 
mais sérias”, de líder da turma até os 10 anos passa a ser uma 
jovem agressiva com problemas para memorizar coisas que 
eram solicitadas pela mãe. Esse rosário de queixas aponta para 
a forma como Maria é falada por aqueles que estão envolvidos 
no seu tratamento e, segundo informações do texto, as falas 
são, sobretudo, da mãe dela.

O caso, nas duas primeiras páginas, traz a história da doença. 
Em uma passagem, aparece uma fala atribuída à Maria logo depois 
da sua primeira internação. No seu primeiro dia de atividades no 
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CAPS I, “relatou não gostar de seu nome, pois refere-se àquela que 
peca”. Na ocasião, ela estava com 22 anos, seu pai tinha falecido e 
seu comportamento tinha se tornado mais agressivo.

Uma chave de leitura do caso pode ser construída a partir 
daí. Gostaria com isso de destacar o poder e a importância 
da fala de Maria para pensarmos a direção do tratamento e a 
construção da hipótese diagnóstica.

A fala de Maria traz uma interpretação que lhe é particular: 
para ela, seu nome “Maria” tem como significação “aquela que 
peca”. Encontramos aí um conteúdo religioso que é apropriado 
por ela, que lhe dá um sentido novo. Isso acontece dois anos após 
a morte do pai. Tal fato pode, em certa medida, possibilitar que 
a posteriori seja feita uma construção do caso clínico Maria e que 
isso colabore na direção do tratamento. As queixas relatadas 
a partir da adolescência de Maria estão bastante atreladas às 
mudanças comportamentais. Contudo, do ponto de vista da 
psicanálise, cabe destacar que adolescência é descrita por Freud 
(1974a), nos “Três Ensaios sobre a Teoria da Sexualidade”, como 
tendo o desligamento da autoridade parental como a tarefa mais 
árdua. Essa tarefa é uma convocação feita ao sujeito adolescente 
para que ele responda por suas escolhas e por seu gozo – o modo 
como faz laço no amor, no sexo e no trabalho – que até então 
estava sobre a tutela da autoridade parental.

Maria, a partir dos 11 anos, vê-se impelida a fazer o 
desligamento da autoridade parental e o faz com uma série 
de atuações. Nesse caso, seria interessante encaminhá-la para 
acompanhamento psicológico nesta época, para franquear 
que ela pudesse falar e, assim, elaborar muito daquilo que, na 
ausência de um trabalho de fala e de escuta, foi continuamente 
sendo atuado no cenário da polis. Seria necessário deixá-la viver 
a adolescência. Na ausência desses recursos, Maria foi perdendo 
o enlaçamento com o seu entorno, o uso de drogas passou a ser 
o laço mais forte, e ela foi se tornando cada vez mais violenta 
ao que lhe foi atribuída muita desrazão.
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O nascimento da primeira filha de Maria, aos 17 anos, 
foi fruto de uma relação com um homem bem mais velho, com 
idade para ser seu avô, nesse caso, pai do seu pai. Hoje, Maria 
tem duas filhas, mas não tem “muito afeto pela mais velha, 
relatava que ela ficava se insinuando para os homens, mas falava 
de forma afetuosa sobre a mais nova”. Teria sido a gravidez da 
primeira filha o fator desencadeante da psicose de Maria? Ter 
uma filha de um homem que funcionava como um Pai?

O desenrolar do caso traz algumas informações que 
contemplam esses questionamentos. Em 2011, após um inter-
namento de 45 dias, Maria volta a frequentar o CAPS depois 
que tinha interrompido desde 2008. No seu retorno, apresenta

delírios místicos: dizia ser casada com o Diabo; querer morar 
no céu e matar todas as pessoas do mundo, pois foram elas 
que mataram Jesus; segundo ela, Deus é o Diabo, Jesus é 
bom e a mãe dele é Maria. Ela tinha vontade de morrer para 
encontrar Maria – tinha um discurso de morte constante: 
às vezes dizia que Deus queria matá-la; outras vezes que era 
o Diabo. Apresentava dificuldade de diferenciar bem e mal. 
Dizia que em dado momento só existiriam três pessoas na 
face da Terra: Lu (um ex-namorado), Jaci (paciente que estava 
internada na mesma época que ela) e ela. 

A temática mística tem relação com o que apresento 
como possível hipótese para o desencadeamento da psicose 
de Maria. Ela tem uma filha que é fruto da relação com um 
homem que poderia ser o seu avô, nesse caso, o pai de seu pai. Na 
religião católica, pai e filho são uma só pessoa, Jesus é imagem 
e semelhança de Deus. Ao pôr no mundo uma filha, Maria dá 
um sentido novo ao nome Maria, “aquela que peca”, temos aí 
um neologismo de conteúdo, pois Maria na religião católica é 
tida como a imaculada, a que não pecou. Logo, as interpretações 
delirantes de Maria, em 2011, atestam que ela continua a lidar 
com os conteúdos que tocam o mais íntimo do seu ser e que é 
a partir daí que a escuta analítica poderá fazer com que Maria 
construa um sintoma analítico.
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Neste contexto, a teoria da foraclusão generalizada 
(SOLER, 1993), que diz respeito a como os sujeitos simbolizam 
o significante da falta no Outro, S (A barrado) pode ser útil para 
pensar o caso Maria. Não se trata nesse caso de um aquém de 
simbolização, mas ao contrário, dada à foraclusão do Nome-
do-Pai, condição para a psicose, Maria é dada a interpretações 
delirantes de conteúdos místicos, a duplas significações. A teoria 
da foraclusão generalizada revela que não há um déficit na 
psicose, mas sim que todo ser falante pode ser convocado, em 
momentos específicos da sua vida, a simbolizar a falta inerente 
ao fato de que a linguagem não é capaz de nomear tudo, pois 
há coisas indizíveis. Assim, a significação dada por cada sujeito 
ao significante da falta no Outro convocará que ele historie sua 
relação com a falta inerente a todo ser falante. Desse modo, a 
cada vez que um sujeito toma a palavra num tratamento, ele 
tenta elaborar, ou seja, historicizar a forma como lida com a falta 
inerente ao sujeito da linguagem. Na psicose, dado o mecanismo 
de foraclusão, o retorno do foracluído faz-se no real por meio 
das alucinações, dos delírios e dos neologismos. Já na neurose, 
o que foi recalcado no simbólico retorna no próprio simbólico 
pelas ruminações, culpas, reminiscências.

A partir desse comentário, gostaria de estimular a equipe, 
que tem corajosamente enfrentado o desafio de dar assistência 
à Maria, a procurar escutá-la como um sujeito que por meio 
dos seus delírios tenta reconstruir sua história. A direção do 
tratamento, apostando nesta perspectiva, deve tomar o delí-
rio como uma tentativa de reconstrução da realidade após o 
desencadeamento da psicose, como declarou Freud (1974b) no 
caso Schreber. A escuta cuidadosa dessa história em muito 
contribuirá para que, no lugar de agir, Maria encontre um esteio 
ao falar, para elaborar o que está em suspenso, só assim, ela de 
fato será um sujeito.
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Caso clínico CAPS AD:  
o caso “Claudionor” 

Maria Milaneide de Souza

Rita de Cássia Oliveira Nascimento

Isaac Linhares de Oliveira

Claudionor, 42 anos, auxiliar de serviços gerais, chegou 
ao Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Outras Drogas (CAPS 
AD), no dia 19 de fevereiro de 2010, quando já abusava do uso de 
álcool. Sua busca pelo serviço foi decorrente de uma exigência do 
seu trabalho para a manutenção do seu cargo como funcionário 
público efetivo, pois faltava com muita frequência em virtude 
desse consumo excessivo de álcool. Em um acordo firmado com 
a repartição pública (para realização do seu tratamento), ficou 
pactuado que, mensalmente, a frequência do usuário no CAPS 
seria enviada para o seu setor de trabalho.

Claudionor iniciou o uso de álcool etílico aos 16 anos de 
idade de forma recreativa, passando a intensificá-lo no decorrer 
dos anos, segundo informações fornecidas por ele. Afirmou que 
sentia desejo de cessar o consumo dessa substância, uma vez 
que dependia disso para recuperar sua família. Ele demonstrava 
bastante resistência para falar sobre seus parentes, mas deixou 
claro que eles não concordavam com sua relação com o álcool e, por 
isso, queria parar. Referia-se a seus irmãos, que também faziam uso 
nocivo do álcool: um deles também usuário do CAPS AD e outro já 
falecido em decorrência do excesso da substância no organismo.
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Foi pactuado com Claudionor que ele deveria frequentar 
o serviço de segunda à sexta, no turno da tarde, em virtude 
do seu expediente de trabalho. Cabe salientar que os horários 
acordados raramente foram cumpridos pelo usuário.

Ainda em 2010, a mãe veio ao serviço e solicitou a inter-
nação de Claudionor, que estava sob efeito do uso excessivo de 
álcool e apresentava zoopsia e inquietação. Ele foi encaminhado 
ao Pronto Atendimento em Saúde Mental (PASM) e, posterior-
mente, internado em um hospital psiquiátrico. Nessa primeira 
internação, o usuário ainda tinha acompanhamento familiar. 
Passou 20 dias internado e, após uma semana, voltou a consumir 
a substância abusivamente. Há poucos registros de participação 
no serviço, no ano de 2010.

Em 2011, retornou ao serviço de forma mais efetiva. Em 
maio, foi novamente encaminhado ao PASM com quadro seme-
lhante ao do último internamento, passou por avaliação médico
-psiquiátrica e recebeu a recomendação de ficar em observação 
ali, no pronto atendimento, por alguns dias. Porém, permaneceu 
apenas dois dias em observação e não aderiu ao tratamento.

Fazia constante referência ao afastamento da família, 
principalmente dos filhos que o teriam abandonado por causa 
do seu uso de álcool. Estava morando sozinho, sem apoio de 
qualquer parente. Dizia que, possivelmente, se parasse de beber, 
sua ex-companheira voltaria a morar com ele.

Em 1º de junho de 2011, ele chegou ao serviço sob efeito 
de álcool, apresentava agitação psicomotora e agressividade 
verbal (ameaças), referia-se a “muitos bichos andando no seu 
corpo”. Mobilizou a atenção de toda a equipe do serviço de 
saúde e das pessoas que passavam na rua. Foi encaminhado ao 
PASM e passou por uma internação psiquiátrica com duração 
de 21 dias. Em seguida, retornou ao CAPS AD para dar conti-
nuidade ao tratamento. Sempre foi acompanhado pela equipe 
multiprofissional do CAPS e de outros dispositivos da Rede 
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de Atenção Psicossocial, para um melhor suporte ao usuário. 
Após a internação, com o objetivo de desintoxicação, passou 
duas semanas sem consumir a substância, mas voltou a recair.

Em setembro de 2011, chegou ao serviço portando álcool 
escondido, o que quebrava as regras do regulamento interno 
construído por técnicos e usuários; essa situação se repetiu 
algumas vezes no decorrer de sua trajetória neste CAPS AD.

O usuário tinha dificuldade de falar sobre o uso e não 
fazia elaborações sobre as questões que o motivavam a isso. Não 
há relatos técnicos ou registros de momentos em que ele tenha 
se permitido entrar em contato com suas questões. O usuário 
evitava falar sobre sua vida pessoal e adotava uma postura 
brincalhona e debochada no trato com os profissionais do 
serviço, sempre se esquivando de falar sério sobre seu problema.

Há alguns registros no prontuário sobre sua relação com 
a esposa (atualmente sua ex-mulher), com quem foi casado por 
nove anos; no início de 2011, ele ainda morava na mesma casa 
com ela. Dizia gostar muito dessa companheira.

Ainda em 2011, teve uma recaída e, em escuta indivi-
dual, chegou a falar que essas recaídas estariam relacionadas 
a problemas no trabalho. Contudo, irritava os colegas tanto 
desse ambiente quanto do tratamento com suas brincadeiras, 
quando estava alcoolizado.

Frequentemente, tentava convencer os técnicos do CAPS 
a retirar suas faltas ao serviço e fazer um novo relatório, afir-
mando que frequentava regularmente, visto que sua presença 
no serviço contava como dia de trabalho e as faltas seriam 
descontadas no salário.
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Trechos do prontuário: 
07/11/2011 – Consta no prontuário um de seus episódios 

de agressão: “mordia a porta do leito, falava alto, dava murros na 
porta e ameaçava as pessoas presentes, pouco tempo depois se 
acalma e informa que vai pra casa, pois tinha perdido a chave”.

Frequentemente, afirmava não se lembrar desses episó-
dios mais marcantes no serviço: entrar portando bebidas ou 
tentar agredir as pessoas.

16/11/2011 – “Claudionor participou da oficina de música, 
sob forte efeito de álcool, teve uma participação conturbada, 
de difícil manejo, atuando e exigindo centralidade da atenção 
durante toda a atividade”.

23/11/2011 – Participou da oficina de saúde e cinema 
(paralelo).

25/11/2011 – Chegou ao serviço pela manhã sob forte 
efeito de álcool; falou que na madrugada agrediu uma pessoa 
com uma garrafa quebrada; demonstrou inquietação com o fato.

28/11/2011 – Participou da oficina de música tocando 
tamborim com habilidade, apesar de estar sob efeito de álcool. 
Conversamos sobre a possiblidade de ele interpretar o “Candidato 
CaôCaô” no show do dia 11 de dezembro, e ele adorou a ideia, 
mas não retornou ao serviço nos dias seguintes.

17/01/2012 – Veio ao serviço pela manhã sob forte efeito 
de álcool; agrediu verbalmente técnicos do serviço e ameaçou 
fisicamente a equipe técnica. Diante de tal comportamento, ele 
foi convidado a se retirar do serviço, voltando no dia seguinte. No 
entanto, Claudionor resistiu e tentou agredir os técnicos do CAPS.

Depois dessa recaída em janeiro, foi feita a reformulação 
do Projeto Terapêutico e ele passou a frequentar regularmente 
o serviço até março, quando teve outra recaída.

Em 2012, respondeu a um processo por agressão física, 
ocorrida quando estava sob efeito do álcool. Pagou a pena com 
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trabalhos comunitários em uma escola. Ainda em junho, há refe-
rências de conflitos com familiares registradas em prontuário.

Na segunda metade de 2012, Claudionor mencionou várias 
vezes que estava muito preocupado com o estado de saúde do 
irmão (também usuário do serviço por dependência química 
do álcool). E, em dezembro deste ano, diz que tem consciência 
de que está fazendo uso abusivo dessa substância.

Em 2013, há registros de comportamento bastante libidi-
noso em que, frequentemente, se insinua para as mulheres dos 
outros usuários como também para técnicas do serviço. Relata ter 
relações sexuais com homens e mulheres; já se relacionou inclusive 
com menores de idade, sempre fala sobre isso abertamente.

No período correspondente ao carnaval de 2013, há vários 
registros de recaídas.

Em um “Boa Tarde” (momento de acolhimento), disse 
aos demais que sente mais vontade de consumir bebida nos 
finais de semana e que vai procurar uma forma de não recair.

Em março de 2013, Claudionor foi localizado no Hospital 
de Trauma vítima de uma pancada na cabeça, em virtude de 
ter “mexido” com uma mulher comprometida na praça. Na 
ocasião, foi realizada uma visita à família e a ele no Hospital.

Sempre após as crises, ele falava que ia evitar recair e fazia 
falas referentes à necessidade de mudar seu comportamento.

08/04/2013 – Relata que “não pretende mais fazer uso de 
álcool, pois ficou com medo de morrer porque Deus já havia 
lhe dado três chances”.

03/05/2013 – Participou do “Boa Tarde”, estava com humor 
alegre no início, mas no final ficou um pouco indignado, refe-
rindo-se que, se os usuários deixassem de vir porque saíram do 
intensivo, os técnicos iriam ficar no serviço apenas “mamando”.
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Por várias vezes, nos dois últimos anos, fez comentários do 
tipo: “para vocês, quanto menos usuários melhor, vou falar com o 
Secretário [de Saúde] para demitir todos vocês que não são efetivos”.

Em junho de 2013, há registro da participação de sua mãe 
no grupo de família, chamado Cuidando do cuidador. Claudionor 
demonstrava alegria com a presença da genitora no serviço.

26/06/2013 – Claudionor se encontrava no seu local de tra-
balho sob efeito do álcool; afirmava ouvir zumbidos constantes; 
enxergava formigas e muriçocas; verbalizava ameaças de morte 
aos técnicos que o abordavam, bem como tentava mordê-los. 
Foi acompanhado ao PASM onde ficou sob observação.

Reclama por outros usuários adentrarem no serviço 
quando estão sob efeito enquanto ele não pode fazê-lo.

Em meados de 2014, com a mudança na Gestão de Pessoal 
do seu setor de trabalho, Claudionor foi devolvido para outro setor.

Em julho de 2014, propôs uma oficina de confecção de 
fantoches; dizia já ter construído fantoche em casa com emba-
lagem de desodorante. Além disso, havia algumas oficinas das 
quais ele participava mais efetivamente e que aparentemente 
o mobilizavam com mais facilidade. Como é possível notar nos 
registros em prontuário, participava ativamente das oficinas de 
construção do jornal do CAPS. Compareceu à oficina de teatro 
e, por várias vezes, frequentou a oficina de cinema; centrado e 
participativo, parecia gostar dessa atividade. Eventualmente, ia 
à oficina de música e tocava percussão; aparentemente não se 
beneficiava muito dessa atividade. No entanto, algumas vezes, 
participou ativamente da oficina de música, mas não tocando 
e sim dançando. Mencionou em um dado momento que uma 
fábula exibida no CurtaCAPS, em abril desse ano, apresentava 
semelhanças com a relação que mantinha com sua família. 
Participava bem da oficina de mosaico.

No São João do CAPS I, em 2014, chegou ao clube onde 
estava ocorrendo a festa sob efeito do álcool e foi barrado 
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na entrada. Informaram-lhe que não poderia participar do 
evento nesse estado; resistiu bastante, mas pactuou ir para 
casa. Entretanto, afastou-se do portão, deu a volta e entrou 
pelo portão dos fundos. Quando abordado na festa, ele acordou 
com a técnica que ficaria muito bem-comportado, participaria 
do evento sem atrapalhar e assim o fez, mesmo embriagado. 
Dançou a festa inteira, pois dança muito bem, sendo o cavalheiro 
mais concorrido da festa.

Aparentemente, só conseguia passar apenas três ou quatro 
dias sem fazer uso de álcool. Em junho de 2014, no “Bom Dia”, 
fez alusão ao uso de álcool como algo que considera positivo. 
Ainda em junho, foi suspenso do serviço por sair para comprar 
bebida e trazer para a instituição.

Relata como uma das estratégias para abstinência ir pas-
sar o final de semana na casa da filha. Trouxe um de seus filhos 
para a festa de São João no serviço. Afirma, posteriormente, 
em um “Boa Tarde”, que ele gostou muito.

No prontuário do usuário, aparece com frequência o 
termo “bem-humorado” para descrever seu comportamento 
no serviço quando está sóbrio.

25/08/2014 – Sob efeito de álcool tentou agredir fisica-
mente um técnico e chegou a fazê-lo verbalmente. Dois dias 
depois, chegou a comentar, no “Bom Dia”, sobre sua conduta, 
mas não reconheceu que estava errado.

03/09/2014 e 04/09/2014 – Outro registro de agressividade, 
dessa vez mais grave: chegou a empurrar a profissional e amea-
çou agredir fisicamente outros técnicos presentes. Compareceu 
ao serviço no dia seguinte sob efeito do álcool e atrasado; foi 
informado de que não poderia entrar no estado em que se 
encontrava e foi convidado a se retirar; inconformado, ele 
pulou o muro.

Diante deste fato, e demais situações de ameaças ocor-
ridas recentemente, a equipe técnica, mais uma vez, colocou 
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em pauta de reunião seu caso e chegou à conclusão de que 
Claudionor não estava se beneficiando do serviço do ponto de 
vista do cuidado e que, neste momento, estava oferecendo risco 
tanto para os técnicos quanto para os usuários que ficavam 
constantemente afetados com o frequente comportamento 
agressivo dele, desestabilizando o bom desenvolvimento do 
serviço. Desse modo, deliberou-se, após a referida reunião téc-
nica, que ele seria suspenso do CAPS AD, mas que neste período 
de suspensão, o serviço iria manter-se informado sobre seu 
estado de saúde física e psicológica (no ambiente de trabalho 
e familiar) para que não lhe faltasse assistência à saúde. Oito 
dias após a suspensão (17/09/2014), Claudionor chegou sóbrio ao 
serviço, solicitando atestado para “se encostar” pela previdên-
cia, o que foi negado pelo serviço, por entender que não seria 
terapêutico. Questionado sobre a justificativa para o atestado 
ele diz: “depois do acidente, da pancada na cabeça, fiquei com 
problema de cabeça, aí quando bebo...”.

Neste percurso de Claudionor no CAPS AD, houve várias 
tentativas da equipe técnica de refazer seu Projeto Terapêutico 
Singular (PTS), adequando-o às necessidades do usuário. 
Inclusive a equipe multiprofissional discutiu em reunião téc-
nica por diversas vezes o seu caso clínico, numa perspectiva de 
ampliar o olhar profissional e compreender mais sua subjeti-
vidade, para, assim, obter uma melhor avaliação do caso como 
também do manejo com ele. Mesmo diante de mudanças em 
seu PTS, Claudionor não apresentou quadro positivo, obteve 
apenas melhoras momentâneas, permanecendo, assim, com a 
mesma problemática.



85

Comentário 1:  
Claudionor – um fotógrafo às avessas 

Sandra Djambolakdjian Torossian

Há vários modos de olhar para a situação de Claudionor. 
Haverá olhares que clamam pela abstinência ao álcool, sem con-
siderar a dificuldade por ele apontada para realizar tal odisseia. 
Haverá aqueles que, acolhendo a posição desse sujeito, poderão 
com ele construir algumas alternativas para o seu sofrimento. O 
fato é que, pela descrição do caso, não há clareza sobre a posição 
de Claudionor em relação ao que fazer com seu uso de álcool.

Tendo essa pergunta como disparadora do nosso comen-
tário, nos colocamos como aprendizes do olhar e buscamos, no 
texto dos trabalhadores, por meio da captura de imagens e no 
exercício do olhar, algumas contribuições com as quais dialogar.

Henri Cartier Bresson (1952, p. 1), fotógrafo do século 
XX, considerado um dos mestres da composição, afirma que:

Algumas vezes acontece de o fotógrafo paralisar, atrasar, espe-
rar para que a cena aconteça. Outras vezes, há a intuição de que 
todos os elementos da foto estão lá, exceto por um pequeno deta-
lhe. Mas que detalhe? Talvez alguém repentinamente entrando 
no enquadramento do visor. O fotógrafo, então, acompanha seu 
movimento através da câmera. Espera, espera e espera, até que 
finalmente aperta o botão – e então sai com a sensação de que 
captou algo (embora não saiba exatamente o quê). 

O autor chama de instante decisivo o “instante no qual 
todos os elementos que se movem ficam em equilíbrio” (p. 1). 
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A fotografia, segundo esse autor, deve intervir nesse instante, 
tornando o equilíbrio imóvel.

O instante decisivo não entrou ainda no circuito de vida de 
Claudionor. Ele busca-o, mas prefere ficar com o fluxo contínuo 
que o liga ao Outro. Por vezes, de um modo violento, por vezes 
questionador, por vezes busca um Outro que comanda seus atos 
e contra o qual se revela.

Não há instante nem decisão. À decisão do clique foto-
gráfico, ele sempre prefere a próxima cena e, assim, torna-se 
impossível a captura da imagem.

Sabemos pouco de sua vida. Seu cartão de apresentação 
é o alcoolismo. Uma trajetória crônica de idas e vindas, com-
binações e rupturas, acolhimentos e violências. Situações de 
risco que derivam em sequências de internação.

Sabemos ainda que ele evita falar da sua vida, debocha 
e brinca. No CAPS, ele participou de várias oficinas, quebrou 
combinações e regras e, várias vezes, acusou as pessoas da 
equipe de não serem acolhedoras: “para vocês, quanto menos 
usuários melhor” pois “os técnicos iriam ficar no serviço apenas 
mamando”. Era uma transferência difícil de suportar por ser 
carregada de agressividade em um momento em que os dispo-
sitivos clínicos que se podia oferecer a ele pareciam falhar na 
espera do instante decisivo. Qual seria o detalhe que precisa 
entrar na cena para ele decidir capturá-la? A situação de risco, 
o limite de perder seu trabalho e família, não fez a função da 
decisão do instante de captura.

Claudionor vem de uma família de alcoolistas, o que nos 
leva a fazer uma hipótese de haver aí uma possibilidade de traço 
identificatório. Leva quase dois anos para nomear seu uso de 
álcool como abusivo.

Sua conduta agressiva dentro do CAPS confronta-se com 
um momento de decisão
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Diante deste fato, e demais situações de ameaças ocorri-
das recentemente, a equipe técnica, mais uma vez, colocou 
em pauta de reunião seu caso e chegou à conclusão de que 
Claudionor não estava se beneficiando do serviço do ponto 
de vista do cuidado e que, neste momento, estava oferecendo 
risco tanto para os técnicos quanto para os usuários que 
ficavam constantemente afetados com o frequente compor-
tamento agressivo dele, desestabilizando o bom desenvolvi-
mento do serviço. Deste modo, deliberou-se, após a referida 
reunião técnica, que ele seria suspenso do CAPS AD, mas 
que neste período de suspensão, o serviço iria manter-se 
informado sobre seu estado de saúde física e psicológica (no 
ambiente de trabalho e familiar) para que não lhe faltasse 
assistência à saúde. 

Essa atitude cuidadosa da equipe do CAPS se apresenta, 
em todo momento, no percurso deste caso. Impotência. Parece 
não haver saídas. Não há discurso nem fala sobre sua vida, isso 
dificulta a possibilidade de trabalho.

Amy Winehouse, artista que cantou o alcoolismo, nesse 
espaço intermediário que é a poesia, pode nos ajudar a escutar 
nos versos de sua música Alcoholic Logic: “eu não posso evitar, 
tenho que parar, tudo que eu mesma me fiz passar, todos são 
tão negativos, sim, sim, é bom conhecer você também, eu odeio 
minha lógica alcoólica” (tradução livre, grifo nosso).

Um interstício para o momento decisivo, entre o álcool que 
acolhe – “é bom conhecer você” – e o ódio pela lógica alcoólica.

No verso de outra música, que ela denomina Reabilitação 
(Rehab), afirma “eu não quero beber nunca mais, só preciso de 
um amigo” (tradução livre). Recoloca-se o tema do acolhimento, 
um amigo inseparável que acolhe sem nada perguntar.

De novo nos questionamos: qual seria o detalhe a entrar 
na cena para que o álcool não seja o único amigo? Para que o 
acolhimento possa ser compartilhado?
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A direção do tratamento 
Como se colocar numa relação transferencial abrindo 

outras possibilidades e alternativas ao álcool, sem com ele 
competir? Muitos analistas já apontaram que, no início da 
transferência com usuários de drogas, o analista é colocado 
no lugar da droga (BERGERET; LEBLANC, 1991; BUCHER, 1991, 
1992), no entanto, pela própria definição da transferência, esse 
é um lugar que deve fracassar. Um amor fadado ao fracasso, se 
falarmos em termo freudianos.

Em outro trabalho, já apontei que ao disputarmos com 
a droga na relação transferencial teremos grandes chances de 
perder essa competição. Precisamos estar ao lado, ir abrindo 
caminho para outras relações, além da relação com o álcool e 
drogas, do sujeito com os objetos (TOROSSIAN, 2003).

Transferência difícil de suportar neste caso, não somente 
pelas situações de agressividade, mas, fundamentalmente, pela 
posição de impotência na qual, na cronicidade da situação, a 
equipe é colocada. “Quanto menos usuários melhor”, demanda 
de amor invertida que aponta para uma suposição de uma 
mínima possibilidade de trabalho (com o alcoolismo).

Suposição transferencial que coloca todos do lado da 
exigência e da incompreensão. Assim, o único que não exige, 
compreende e acolhe é o álcool. Como deixá-lo?

Um possível desvio de rota 
Como introduzir Claudionor na possibilidade de fala 

da qual ele se vê excluído? Não fala, nada diz. A equipe que 
descreve o caso relata fatos, cavoucando dados na tentativa 
de apresentar-nos esse sujeito que bebe. Mas parece quase não 
lhe encontrar, o sujeito não aparece no texto apesar de toda 
a disponibilidade que há de escutá-lo. Ele se anestesia. Some.

Freud inventou um dispositivo de trabalho no qual a 
fala é facilitada pela interrupção do olhar e pela postura de 
relaxamento: o divã.
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Talvez Lucas, uma criança de cinco anos com a qual tra-
balhamos, possa auxiliar-nos com sua invenção. Ele inventa um 
dispositivo quase-divã, para falar de situações traumáticas pro-
duzidas pela violência na comunidade onde mora: o balanço. Ao 
se balançar, eu o empurrando, vai narrando diversas situações. 
“Vai lá para atrás” diz num momento que, por não entender o 
que ele falava, dou a volta para olhá-lo. Um balanço com toque. 
“Empurra nas costas”. Contato corporal que dá continência ao 
corpo machucado.

Como fazer com que Claudionor balance sua certeza de 
amor incondicional ao álcool? Como propor um jogo de olhar cara 
a cara e da interrupção contínua do olhar que lhe permita falar?

A reforma psiquiátrica criou os serviços substitutivos e, 
neles, várias possibilidades de invenção. Por exemplo, as oficinas 
das quais Claudionor participa. Mas essas não parecem constituir 
para ele o que o dispositivo do balanço constituiu para Lucas.

A psicanálise pode nos auxiliar a pensar em possibilidades 
de criar dispositivos de intervalo. Um intervalo entre uma e 
outra dose. Um intervalo que possa produzir pensamento ali 
onde o ato da continuidade anestesia o sujeito. Que o sujeito 
apareça no fluxo contínuo de “mamar”, que parece não poder 
ser interrompido.

A abstinência, nos ensina Freud, é do analista. Giro impor-
tante que poderia se introduzir na direção de tratamento de 
Claudionor. Retirar a exigência de abstinência do lado do sujeito 
e recolocá-la do lado dos terapeutas.

Lucas, inventor do balanço-divã, nos ensina que no ato 
de balançar se abre a possibilidade da fala. Talvez possamos 
levar essa experiência para escutar o que Claudionor diz com 
seus atos. Se propõe a parar de beber, mas essa meta encon-
tra-se muito além de suas possibilidades. Ainda não sabemos 
como se construíram na sua vida essas limitações. No entanto, 
sabemos que a exigência de abstinência é um objetivo que ele 
não consegue cumprir. Assim como o pedido de que ele fale 
de si, e dos seus.
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Precisamos balançar nos permitindo a abstinência sem 
exigir uma conduta que vai além das possibilidades do sujeito. 
Partindo do lugar onde ele está. Talvez ele não possa falar 
de sua família, mas possa contar das suas peripécias com a 
bebida. Suportar esse tempo transferencial é difícil. Às vezes 
são falas que parecem nada dizer. E é ali que precisamos estar 
atentos ao instante decisivo. Em algum momento, um desvio 
discursivo se produz.

Imaginemos Claudionor voltando ao CAPS ou circulando 
pelos outros dispositivos da Rede. Ao tomarmos sua exigência 
de abstinência como demanda de tratamento, podemos estar 
nos colando transferencialmente às figuras do Outro que ele 
precisa destituir, porque lhe exigem algo que ele não pode dar.

Situando nossa posição terapêutica no plano da enuncia-
ção, podemos escutar o que Claudionor nos diz com seus atos. 
Porém, para isso, precisamos não cair na armadilha de nos 
colarmos ao que ele diz querer. Precisamos tomar isso como 
um pedido para daí decifrar ou construir uma demanda. Qual 
seja: ele deveria parar, mas não consegue. É bom conhecer você, 
diz Amy, e odeio minha lógica alcoólica. É nesse intervalo que 
o sujeito se encontra, capturado nessa contradição.

Como utilizarmos os dispositivos ao nosso alcance para 
permitir acompanhar o sujeito numa outra trajetória? Talvez 
colocando objetivos mais tímidos: água entre as doses – inter-
valo; beber depois de determinada hora; e outras estratégias 
a serem com ele combinadas. Coparticipação do usuário é um 
dos princípios do Sistema Único de Saúde (SUS) que precisamos 
atualizar na clínica. Ao que ele pode se propor? Não se trata 
necessariamente de uma combinação, mas de um objetivo que ele 
avalie poder alcançar. Avaliamos esse objetivo, caso não tenha 
sido possível realizá-lo, diminuímos a exigência (dele e nossa).

Tudo isso considerando que o nosso objetivo clínico não 
é fazer Claudionor parar de beber, mas fazer emergir o sujeito 



A PSICANÁLISE NA CIDADE

91

que se encontra anestesiado. O acolhimento da Equipe do CAPS 
nesse ponto vai nessa direção. Ele participa das atividades 
alcoolizado. Faz-se um grande exercício para que ele fique na 
festa sem atrapalhar os outros, por exemplo. Assim, quando 
ele foi capaz de produzir a confiança necessária, dançou a 
festa inteira, como um grande cavalheiro, sem a exigência da 
abstinência do álcool. Temos aí uma pista que o próprio sujeito 
nos dá na direção de um possível trabalho com ele. Trabalho 
que provavelmente será cheio de idas e vindas.

Isso nos leva a pensar numa outra questão, tão presente 
no que costuma se denominar clínica ad no campo da reforma 
psiquiátrica: a recaída. O que isso significa? Quem recai? Recai 
em relação a que?

Qual é o argumento que mantém o termo recaída na 
proposta de reforma psiquiátrica? O que faz com que esse termo 
mantenha sua validade – significando a volta ao uso de drogas 
quando havia uma combinação de interrompê-las?

Em reuniões de discussão de casos, nas quais costumo 
participar como equipe, quando esse termo aparece, prefiro 
pensar que recaem as expectativas do terapeuta, as expec-
tativas e exigências da equipe. Por isso, talvez tenhamos que 
poder escutar quando e como esse termo se coloca em relação 
aos usuários. Parar aí e fazer a roda girar, como no balanço. A 
resistência é do analista, diz Lacan. A recaída também. Recaem 
nossas expectativas.

Fazer girar também a questão psicopatológica. Qual a 
função do álcool? Suporta a estrutura, é suplemento para uma 
história? Quando ele é remédio e quando é veneno no campo 
da estruturação psíquica? Lembremos que, para Claudionor, o 
alcoolismo é traço de identificação familiar. Se ele se narra a 
partir do álcool, ao retirá-lo sem outras construções narrativas 
e discursivas, o que fica?
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Lembremos a posição de Bresson, segundo a qual um 
dos principais dispositivos da captura e do instante decisivo é 
a espera. Uma imagem não se captura sem composição. Talvez 
o álcool precise ser um dos elementos que compõem a cena de 
vida de Claudionor. Talvez precise ficar por mais um tempo ou 
por todo o tempo, como uma estratégia de acolhimento, mas 
acrescido de outros elementos nessa composição.
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Comentário 2:  
rumo às surpresas, 

achados e invenções: 
A psicanálise na cidade, desafios na direção 

do tratamento na clínica da toxicomania 

Zaeth Aguiar do Nascimento

O presente artigo foi apresentado na jornada A Psicanálise 
na cidade: Dispositivos clínicos em saúde mental, álcool e outras drogas 
e intersetorialidade, do GT ANPEPP “Dispositivos clínicos em saúde 
mental”, que aconteceu na UFPB, em 2014. Ele aborda o caso 
clínico apresentado pela preceptora Maria Milaneide Souza, 
a qual atua em um CAPS AD, local que é cenário de prática de 
estágio e extensão do curso de psicologia.

O caso de Claudionor motiva-nos a pensar a respeito 
do lugar da psicanálise na saúde mental: como o referencial 
psicanalítico pode contribuir com a direção do tratamento 
na clínica das toxicomanias na Rede de Atenção Psicossocial?

Concordamos com o psicanalista francês Eric Laurent 
(1999) quando aborda a posição contemporânea do analista no 
campo da saúde mental, e que denomina de “analista cidadão”. 
Segundo o autor:
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Os analistas têm que passar da posição de analista como 
especialista da desidentificação à de analista cidadão. Um 
analista cidadão no sentido que tem esse termo na teoria 
moderna da democracia. Os analistas precisam entender que 
há uma continuidade de interesses entre o discurso analítico 
e a democracia, mas entendê-lo de verdade! Há que se passar 
do analista fechado em sua reserva, crítico, a um analista 
que participa; um analista sensível às formas de segregação; 
um analista capaz de entender qual foi sua função e qual lhe 
corresponde agora (LAURENT, 1999, p. 8). 

Beneti (1998), indo ao encontro desta afirmação de 
Laurent, destaca a importância da formação do analista na 
saúde mental indicando-nos essa como uma referência funda-
mental para o percurso do analista, como um dever analítico 
de intervenção nestes tempos de globalização marcado pelo 
império do discurso da ciência.

Figueiredo (2010), refletindo a respeito da função da 
Psicanálise e do psicanalista na Clínica da Atenção Psicossocial, 
localiza três tempos de ação deste (do analista) que destaco para 
pensar como vem se dando a presença da psicanálise no campo 
da saúde mental: um primeiro tempo, marcado pelo trabalho 
no ambulatório, em que se evidencia o dispositivo de consulta 
individual; um segundo tempo, com o trabalho no CAPS, delimi-
tando-se a transferência de trabalho e a construção do caso em 
equipe; e, finalmente, um terceiro tempo, com o trabalho em rede 
ou intersetorial na proposta da atenção psicossocial – neste des-
taca-se a circulação do caso que agora passa a ser construído de 
forma compartilhada e em rede. Este terceiro tempo nos permite 
pensar na direção do tratamento no campo da Rede de Atenção 
Psicossocial (RAPS). Como ainda nos aponta Figueiredo (2005):

A clínica no CAPS se faz no coletivo. E, ainda, o trabalho “em 
equipe” não se reduz a um determinado serviço, uma vez 
que há trocas entre equipes e serviços dos mais variados, 
na medida em que acompanhamos nossos pacientes em sua 
trajetória. Essa trajetória envolve, muitas vezes, uma certa 
peregrinação por diferentes instituições: ambulatórios com 
diferentes especialidades médicas, internações psiquiátricas 
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e outras, instituições de assistência social, educacional etc. 
Além disso, a afluência aos serviços é grande e as demandas 
são diversificadas e nem sempre explicitadas (p. 51-52). 

Inicio minhas pontuações a respeito das estratégias indi-
cadas no caso a partir da construção do caso clínico (VIGANÓ, 
1999). São sutilezas, peças soltas que vão compondo o movimento 
e localizando a posição subjetiva a partir da permanência deste 
sujeito na rede. São tentativas de localizar um enlaçamento, 
mesmo que precário, frágil, pela via das passagens ao ato e do des-
caso ao outro, elementos presentes na clínica das toxicomanias.

O caso traz desafios e inquietações à equipe pela diver-
sidade de passagens ao ato, tais como agressões verbais aos 
técnicos e tentativas de agressões físicas bem como pela difi-
culdade de vinculação do sujeito com o tratamento. Segundo o 
relato da preceptora, “Não há relatos técnicos ou registros de 
momentos em que ele tenha se permitido entrar em contato com 
suas questões. O usuário evitava falar sobre sua vida pessoal e 
adotava uma postura brincalhona e debochada no trato com 
os profissionais do serviço, sempre se esquivando de falar sério 
sobre seu problema”.

O trabalho da equipe multidisciplinar do serviço tem sido 
desenvolvido durante as reuniões de supervisão clínico-ins-
titucional, nas quais se elabora a construção do caso clínico. 
“A discussão clínica dos casos que, há dois anos começou a 
ser praticada por todos os operadores da Saúde Mental [...], 
vem se revelando além de um potente instrumento de forma-
ção, também um modo de avaliar e, portanto, de melhorar a 
qualidade clínica do trabalho” (VIGANÓ, 2010). Neste sentido, 
constatamos que o trabalho elaborado na equipe tem sido 
guiado pela construção do caso clínico.

Destaco um primeiro ponto no caso que diz respeito à 
busca pelo laço já rompido com a família (separação da esposa, 
dos filhos), visto que o sujeito no momento relatado vivia sozi-
nho. Segundo a equipe, o usuário “afirmou que sentia desejo 
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de cessar o consumo dessa substância, uma vez que dependia 
disso para recuperar sua família”.

Outras estratégias das quais o sujeito faz uso foram 
localizadas pela equipe como possíveis tentativas de suportar 
o mal-estar. Indicações que a equipe poderia apostar como 
possibilidades de o sujeito inventar um saber-fazer com seu 
sofrimento: a dança, a música, a oficina de fantoche, o teatro.

Destacamos um elemento fundamental no tratamento, 
considerado como um grande desafio, que seria apostar na 
escuta do sofrimento deste sujeito, que silencia e, no lugar da 
fala, passa ao ato, ameaçando aos técnicos e a outros.

Possíveis indicações para o caso 
e a direção do tratamento 

O sujeito Claudionor chega ao CAPS AD a partir de uma 
solicitação do trabalho. Conforme a preceptora,

sua busca pelo serviço foi decorrente de uma exigência do 
seu trabalho para a manutenção do seu cargo [...], pois faltava 
com muita frequência em virtude desse consumo excessivo 
de álcool. Em um acordo firmado com a repartição pública 
(para realização do seu tratamento), ficou pactuado que, 
mensalmente, a frequência do usuário no CAPS seria enviada 
para o seu setor de trabalho.  

A partir dos elementos acima destacados, levantamos 
a indicação a respeito de como manejar uma desvinculação 
do comparecimento do sujeito Claudionor ao tratamento no 
CAPS AD com a obrigação da presença ao trabalho, abrindo 
possibilidades para se estabelecer uma transferência com o 
tratamento e com os técnicos. Seria possível pensar estraté-
gias para interromper o automatismo da relação que o sujeito 
estabelece na obrigatoriedade, substituindo o compromisso de 
estar presente ao trabalho, vinculando o CAPS como lugar de 
trabalho, por um compromisso com a dimensão do trabalho 
subjetivo/fazer trabalhar o inconsciente? Neste sentido, a aposta 
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seria com uma escuta individual favorecendo a transferência 
com um Técnico de Referência/Técnico de Transferência.

De acordo com o relato do caso,
Em julho de 2014, propôs uma oficina de confecção de fanto-
ches; dizia já ter construído fantoche em casa com embalagem 
de desodorante. Além disso, havia algumas oficinas das quais 
ele participava mais efetivamente e que aparentemente o 
mobilizavam com mais facilidade. Como é possível notar nos 
registros em prontuário, participou ativamente das oficinas 
de construção do jornal do CAPS. Compareceu à oficina de 
teatro e, por várias vezes, frequentou a oficina de cinema; 
centrado e participativo, parecia gostar dessa atividade. 
Eventualmente, ia à oficina de música e tocava percussão; 
aparentemente não se beneficiava muito dessa atividade. No 
entanto, algumas vezes participou ativamente da oficina de 
música, mas não tocando e sim dançando. 

Seguindo as indicações do sujeito, consideramos que 
apostar na oficina de construção de fantoches, solicitada por 
este, pode ter favorecido ao sujeito Claudionor na criação de 
um anteparo à passagem da posição do deboche, de descaso 
com o outro, ao humor que inclui o Outro. O fantoche servindo 
como um anteparo à angústia na relação ao Outro. A oficina de 
dança também pode ter favorecido a construção de possíveis 
laços com o outro.

Não é intenção adentrar na questão da hipótese diag-
nóstica do caso apresentado, mas consideramos importante 
dialogarmos com autores que trazem elementos teóricos que 
podem colaborar com a direção do tratamento. Neste sentido, 
Lisita e Rosa (2011, p. 267) apontam que,

Na neurose, o uso da droga permite ao sujeito experimentar 
um novo modo de gozo, um gozo cínico que rechaça o Outro, 
que recusa que o gozo do próprio corpo seja metaforizado. 
A droga entra no lugar de uma tentativa de prescindir do 
Outro, na dimensão do autoerotismo. É uma forma de “curto-
circuito”, ou seja, uma forma de desvio do desejo do Outro, 
da castração do Outro (Miller, 1992). Na psicose, por sua vez, 
a droga parece ocupar um lugar diverso, bem delimitado. 
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Ainda retomando a questão do uso particular da droga 
para cada sujeito, a partir do aporte teórico psicanalítico des-
tacamos que,

no tratamento analítico oferecido aos usuários de drogas, 
torna-se necessário considerar a função e o sentido desse 
fenômeno para cada sujeito, o que apenas pode ser feito a 
partir de uma escuta clínica que produza efeitos subjetivos e 
que seja capaz de favorecer um reposicionamento do paciente 
ante as desordens de que se queixa (RIBEIRO; FERNANDES, 
2013, p. 263). 

Neste sentido, lançamos a indicação em uma aposta, 
em sair da escuta da relação com o objeto droga para a escuta 
do trabalho com o inconsciente, escutar menos as recaídas e 
a abstinência, para abrir uma brecha para o sujeito se lançar 
rumo às surpresas, achados e invenções de um savoir faire (ou 
saber-fazer) com sua posição subjetiva e no uso particular com 
o objeto droga.

Encerramos nosso trabalho com a orientação do psicana-
lista Pierre Naveau (2007, p. 16) que, a partir dos ensinamentos 
de Lacan, nos indica ser possível ao analista sair “rumo às 
surpresas, achados e invenções”. A partir do caso, consideramos 
que esta é nossa aposta no desafio das intervenções pautadas 
pela psicanálise no campo da saúde mental, álcool e outras 
drogas e, com o caso Claudionor, a aposta é que seja possível a 
este sujeito localizar novas invenções para lidar com o mal-estar 
e que, pela via da diversidade de ofertas na Rede de Atenção 
Psicossocial e Intersetorial, possa vislumbrar uma possível 
saída passando do “mal humorado” àquele que atua no teatro 
e na dança, podendo assim fazer novas formas de tecer a rede 
e os laços. É uma aposta!
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Comentário 3: rever as regras, dançar 
a música e seguir o estilo do sujeito: 

considerações sobre a direção do 
tratamento no caso Claudionor 

Cynara Teixeira Ribeiro

E aqueles que foram vistos dançando 
foram julgados insanos por aqueles 
que não podiam escutar a música. 

(Friedrich Wilhelm Nietzsche) 

A função de ruptura implicada no 
uso de álcool e outras drogas  

O caso de Claudionor insere-se notadamente no âmbito da 
problemática do uso de álcool e outras drogas. Trata-se de um 
paciente cuja relação com a bebida é marcada por um excesso que 
o empurra para uma condição cada vez mais solitária, fragilizando 
assim seu enlaçamento social. As duas instâncias que aparecem 
no relato de Claudionor como aquelas que o fazem pensar em 
parar de consumir álcool são a família e o trabalho. Ele diz que 
precisa tratar-se em função de uma exigência do contexto laboral 
e acrescenta que depende disso para recuperar a sua família.
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Na perspectiva da psicanálise lacaniana, é importante 
ressaltar que ambas as instâncias, trabalho e família, estão 
referidas ao gozo fálico, pois sendo este resultante da operação 
de castração que introduz para a criança a interdição ao gozo 
masturbatório representa uma forma de satisfação da pulsão 
sexual que inclui a alteridade. Nessa perspectiva, a lei fálica 
possibilita a existência de uma multiplicidade de objetos pul-
sionais, evitando que a fixação a um objeto específico venha 
a interromper o deslizamento metonímico que caracteriza o 
desejo (LACAN, 1985).

Contrariamente, certas formas de satisfação tóxica carac-
terizam-se por uma monotonia, o que expressa a função de 
ruptura possibilitada pelas substâncias psicoativas, uma vez 
que estritamente falando o toxicômano é aquele que consome 
compulsivamente o mesmo produto. Daí a definição lacaniana 
de toxicomania: é o que permite romper o casamento com o 
gozo fálico (LACAN, 1976).

Na medida em que o gozo fálico é o que permite ao sujeito 
situar-se no laço social, a função de ruptura desempenhada pelo 
álcool e outras drogas na configuração de uso que denominamos 
toxicomania implica na fragilização da posição do sujeito na 
civilização. É o que fica nítido no relato do caso de Claudionor. 
Seus modos de agir em relação às regras e pactuações propostas 
tanto pelo trabalho como pela família e pelo próprio serviço de 
saúde engendram uma série de repetições. Ele não se submete 
ao que foi combinado, parece fingir aceitar, mas não cumpre, 
sendo punido em função disso.

Na repetição dessa série regra – infração – punição na con-
dução do tratamento de Claudionor, dois episódios merecem 
destaque: (1) Na festa de São João do CAPS I, após entrar na festa 
pulando o muro, Claudionor encontrou-se com uma técnica do 
serviço e acordou “que ficaria muito bem comportado, participa-
ria do evento sem atrapalhar e assim o fez, mesmo embriagado”; 
e (2) Diante de uma infração à regra de não comparecer ao 
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CAPS sob efeito de álcool, a equipe do serviço decide suspender 
Claudionor por determinado período e, após oito dias, ele chega 
ao serviço sóbrio, mas pedindo para se encostar, se aposentar.

No primeiro episódio, há algo que fez furo na repetição 
da série regra – infração – punição e, a fim de pensarmos a direção 
do tratamento nesse caso, é indispensável refletir sobre o que 
estaria em jogo nesse furo. No segundo episódio, a série se 
repete, mas o que chama atenção é a resposta de Claudionor 
frente à suspensão que recebeu do CAPS: qual mensagem seu 
pedido de aposentadoria porta? Se considerarmos que seu 
vínculo ao trabalho, por mais instável que seja, representa 
ainda uma possibilidade de enlaçamento social, poderíamos 
entender sua solicitação como uma desistência, na direção de 
uma ruptura com o laço social?

É importante que a equipe possa refletir sobre essas 
posições de Claudionor frente às regras, pactuações e punições 
propostas pelo serviço, uma vez que, pelos efeitos gerados, 
podemos induzir que algumas delas estão operando no sen-
tido de colocá-lo repetidamente em uma posição de infração, 
legitimando uma relação fragilizada com a lei fálica e os laços 
sociais. Dessa forma, faz-se necessário avaliar a efetividade 
da adoção de regras e punições universais que seguem a lógica 
do para todos, a exemplo da regra da abstinência, no intuito de 
repensá-las e manejá-las a partir do singular de cada caso.

A clínica das toxicomanias: construção da 
demanda, instauração da transferência 
e abstinência do analista 

Sabemos que na clínica das toxicomanias, particularmente 
no que tange à estrutura neurótica, a direção do tratamento 
vislumbra a implicação do usuário no seu uso de drogas na 
perspectiva de que esse consumo possa ser assumido como uma 
escolha (RIBEIRO; FERNANDES, 2013). Mas, para tanto, faz-se 
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necessário um trabalho prévio que possibilite a construção de 
uma demanda singular, na medida em que esta, inicialmente, 
parece obturada pelo excesso de satisfação proporcionada pelo 
objeto droga (ALMEIDA, [2011]).

Em relação a esse aspecto, o caso de Claudionor mostra-se 
desafiador. Apesar de trazer ao serviço várias queixas e vários 
pedidos, no relato do caso não foi possível identificar ainda 
esse trabalho subjetivo de singularização da demanda. Deste 
dependerá a instauração da transferência em sua dimensão de 
suposição de saber, a qual possibilita ao sujeito endereçar àquele 
em posição de analista um lugar privilegiado que convoca à 
análise (LACAN, 1998a).

Vale lembrar que, para Lacan (1998b), a suposição de 
saber aponta para a transferência não apenas em sua vertente 
de amor ou ódio, mas em sua dimensão de saber, que remete 
fundamentalmente ao saber inconsciente. Esta é uma via que 
suplanta a transferência em sua vertente imaginária e consiste 
em uma dimensão simbólica que possibilita ao sujeito endereçar 
ao analista uma suposição de saber sobre aquilo de que se queixa 
e, a partir daí, desfilar os significantes-mestres da sua história 
(QUINET, 2002). A suposição de saber, portanto, é o que permite 
ao sujeito falar, acreditando que há um saber, do lado daquele 
que o escuta, acerca do seu infortúnio.

A esse respeito, é interessante notar que a questão da 
fala também aparece no relato de caso de Claudionor como 
sendo de suma importância para a equipe. Por diversas vezes 
o relato traz que ele “tem dificuldade de falar sobre o uso e 
não fazia elaborações sobre as questões que o motivavam a 
isso”. De fato, na clínica com usuários de álcool e outras drogas, 
muitos deles apresentam-se reticentes à fala, o que dificulta o 
seu engajamento em acompanhamentos psicoterápicos exclu-
sivamente individuais (CHAVES, 2006). É por essa razão que se 
faz importante a criação de espaços institucionais nos quais 
os usuários de drogas possam, em um tempo preliminar ao 
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tratamento individual, vislumbrar uma abertura para a palavra 
(TAVARES, [2011]).

Daí a importância, no âmbito dos CAPS, de modalidades 
de intervenção que possibilitem não apenas a circulação das 
palavras, mas de outras formas de expressão que portem um 
dizer. Vale lembrar que sendo o sujeito do inconsciente um 
efeito pontual e evanescente da linguagem, sua emergência 
pode se efetuar ora em palavras, ora em atos.

Claudionor engaja-se, de forma centrada e participativa, 
em algumas oficinas, tais como as de cinema e de teatro, dife-
rentemente do que acontece nas oficinas de música. Assim, 
cabe perguntar-se em que medida as oficinas oferecidas pelo 
serviço têm se constituído como um recurso que visa ampliar a 
dimensão do fazer, possibilitando que deste fazer seja extraído 
um dizer (ONOCKO CAMPOS, 2001).

Isso porque, nas oficinas, o que deve estar em questão não 
é tão somente a produção de um material ou sentido coletivo, 
mas a produção singular e subjetiva de cada um. Para tanto, 
é necessário que os profissionais responsáveis pela condução 
das oficinas sejam capazes de abrir-se à contingência, ao apa-
recimento do novo, ao que é radicalmente singular ao sujeito. 
No caso de Claudionor, algo que foi colhido como um traço que 
aponta para a singularidade é seu interesse pela dança, uma 
forma de expressão do corpo que aparentemente o permite lidar 
de forma distinta com o outro, apontando para a possibilidade 
de engajamento social e de fortalecimento da instância fálica.

Nesse sentido, cabe refletir acerca dos manejos feitos 
nessas oficinas, em especial nas ocasiões em que algo da ordem 
do imprevisível, do não previsto inicialmente, aparece. O que 
acontece quando Claudionor comparece às oficinas de música 
para dançar e não para tocar? Será que essa forma de expressão, 
própria e singular, de expressar seu ritmo por meio da dança 
é considerada na direção do tratamento?
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Além das oficinas, podemos depreender que há um dizer 
de Claudionor na forma como ele se posiciona diante de algumas 
situações cotidianas no serviço. Esse dizer por vezes aparece sob 
a forma de atuações. Podemos citar como exemplos as várias 
recaídas de Claudionor, os comportamentos libidinosos dentro do 
serviço, as agressões físicas e verbais aos técnicos. Estas atuações 
constituem um dizer que não passa necessariamente pela palavra.

Ainda sobre a questão do dizer, é interessante notar como 
Claudionor inclui os profissionais do serviço em elaborações e 
falas de cunho persecutório: diz que “os técnicos iriam ficar 
no serviço apenas mamando” se os usuários deixarem de fre-
quentar o CAPS, afirma que vai falar com o Secretário de Saúde 
para demitir os técnicos não efetivos, dentre outras posturas 
que apontam para primórdios da transferência, porém menos 
em sua vertente de suposição de saber e mais em sua vertente 
imaginária de amor ou ódio.

Conforme ressaltou Freud (1996a), a transferência em 
sua vertente de amor ou ódio faz obstáculo ao trabalho clínico, 
podendo, inclusive, no caso da clínica das toxicomanias, favore-
cer as famosas recaídas. Portanto, faz-se necessário pensar um 
manejo da transferência que favoreça a instauração do sujeito 
suposto saber através de um projeto terapêutico que considere 
as atuações de Claudionor não apenas como provocações ou 
descumprimentos a regras, mas como modos de dizer do sujeito.

Nesse sentido, o desafio dos profissionais envolvidos no 
tratamento de Claudionor é fazer o gozo oriundo da relação 
desregrada com o álcool passar pelo simbólico, promovendo 
um ciframento de gozo que possa propiciar uma enunciação 
do sujeito de desejo. No entanto, para que essa orientação seja 
possível, é necessário seguir a recomendação freudiana segundo 
a qual “[...] o tratamento deve ser levado a cabo na abstinência” 
(FREUD, 1996b, p. 214).
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Freud refere-se aí à abstinência como algo que deve estar 
do lado do analista e não dos usuários, como geralmente é 
imposto nos serviços de saúde mental especializados em tra-
tamentos para usuários de álcool e outras drogas. Sustentar 
a abstinência do lado do analista implica ainda que o trata-
mento irá seguir o estilo do sujeito, cabendo aos profissionais 
“[...] suportar, no sentido mais radical da palavra, as ações do 
sujeito e chamá-lo a sua responsabilidade a cada vez, a cada ato” 
(FIGUEIREDO, 2004, p. 81). Dessa forma, cria-se um espaço para 
operar com a dimensão subjetiva, privilegiando a expressão 
própria do sujeito e possibilitando que a singularidade de cada 
caso seja posta no centro do dispositivo.

Considerações finais 
Para finalizar, tomando a indicação de Lacan (1998b), 

segundo a qual a direção do tratamento fundamenta-se na 
estratégia da transferência e na tática da interpretação, depre-
endemos como norte para a direção do tratamento de Claudionor 
o imperativo de sustentar uma escuta qualificada do sujeito, de 
suas falas e atuações, possibilitando a emergência de um dizer, 
com vistas a possibilitar alguma reinserção deste gozo mortífero 
oriundo da relação com o álcool na dimensão simbólica, pois 
isso representa a contramão dos efeitos das drogas. Ou seja, se 
as adições são resultado de uma escolha por um gozo no corpo, 
um gozo que se encaminha para uma ruptura com o simbólico 
e com a linguagem, a direção do tratamento na clínica das 
toxicomanias é possibilitar que o sujeito faça um movimento 
que vá justamente “da a-dicção à dicção” (LOOSE, 2000, p. 80).

O percurso de Claudionor no serviço demonstra que o 
trabalho já foi iniciado, haja vista os indícios que denotam 
primórdios de transferência. O caminho agora é abrir espaço 
para a ação do analista no um a um da transferência – ação 
que, no trabalho em análise, exige, além da técnica, uma ética 
pautada no singular de cada caso, a qual considera que a clínica 
do sujeito sempre deve estar em primeiro plano.
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Caso Clínico da USF:  
o bailado do som, o caso Dóremi 

Josemary de Lourdes Honório da Silva Barboza

Vaneide Delmiro Neves

Brena Stefani Meira Acioly de Sousa

Aline dos Santos Lima

Dóremi nasceu em 3 de outubro de 2011 e a principal queixa 
é sua sensibilidade ao som. A mãe procurou a Unidade Básica de 
Saúde (UBS) de sua área, porque a filha, quando escutava som alto, 
começava a gritar com as mãos no ouvido e balançava a cabeça 
de um lado para o outro, reagindo ainda com palidez e choro 
intenso. A enfermeira da unidade fez o acolhimento no dia 7 de 
outubro de 2013 e encaminhou-a para a psicóloga do Núcleo de 
Apoio à Saúde da Família (NASF). A usuária retornou à unidade 
no dia 5 de novembro de 2013 para atendimento psicológico. Na 
anamnese, a responsável informou que a criança era filha única, 
de gestação normal, que mamou e andou no tempo normal, e 
que falava sílabas, mas demorou a dizer palavras.

A mãe relata ainda que, no final de 2010, antes da gestação 
de Dóremi, brigou com o esposo por causa de ciúme “bobo” e 
se desentenderam, e eles se separaram. Ela então foi para São 
Paulo ficar na casa de uma tia. Na cidade, saía com as primas e 
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um primo para se divertir. Nesse tempo, tentou ligar para falar 
com o companheiro, mas ele não queria conversar com ela. Com 
três meses de estadia lá, começou a “surgir um clima” (sic) com 
o primo e, num sábado, saíram para a balada, começaram a 
dançar e posteriormente tiveram uma relação sexual. No outro 
dia, conversou com ele, dizendo que não dava certo porque ainda 
pensava no companheiro e encerrou o assunto. Dias depois, o 
esposo ligou para conversarem e acabarem com essas brigas 
porque não havia motivo para isso, se falaram ainda algumas 
vezes e, então, ele resolveu ir buscá-la.

Nesse período de espera, notou que seu fluxo menstrual 
não veio e, ao fazer o teste de farmácia, descobriu estar grávida. 
Nunca usou método anticonceptivo, pois no período que estava 
com ele sempre quiseram ter filho, só que ela nunca conseguiu 
engravidar por isso acreditava ser estéril.

Quando o companheiro chegou a São Paulo, ela expli-
cou a situação, e ele disse que assumia a criança. Quando ela 
nasceu, ele a registrou e ninguém desconfiou de nada, porque 
acreditavam que engravidou na reconciliação.

Às vezes fica pensando que é “um castigo de Deus” (sic) 
por estarem mentindo. Por outro lado, tem uma prima com 
problema parecido com o da filha e fica pensando que é do 
“sangue”, o que complica no seu caso mais ainda porque o pai 
também é do mesmo “sangue”.

Enquanto Dóremi era uma bebezinha, a mãe não percebeu 
nada; mas, no réveillon de 2013, com os fogos da passagem do 
ano, ela começou a colocar a mão no ouvido e balançar a cabeça 
chorando. Depois desse episódio, sempre que escuta som alto 
começa a gritar e chorar e agora “toma” (sic) o choro. Familiares 
disseram para procurar um médico porque isso não era normal, 
a vizinha também disse porque, no São João, a menina fez um 
escândalo quando as outras crianças começaram a soltar fogos, 
parecia que estavam batendo nela.
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A mãe acabou deixando o trabalho, porque colocou Dóremi 
na creche, mas ela teve dificuldade de se adaptar, ficava isolada 
e a professora dizia que ela preferia brincar sozinha, mas era 
por pouco tempo e começava a espernear e tomava o choro.

Quando vai para a casa dos avós, fica toda por “fora”, no 
canto da sala. Apenas brinca com algumas primas que são menores 
do que ela, mas, se outros primos ou tios chegarem e começarem 
a conversar, rir ou fazer algazarra, ela começa a chorar e ficar 
desconfiada. Nesses momentos, a mãe refere que precisa levar 
Dóremi para um quarto, onde as duas ficam isoladas.

A mãe relata ainda que um dia foi com a família para 
um passeio e, enquanto estava na piscina com uma prima e os 
filhos dela, Dóremi brincava normalmente até que o pessoal 
foi chegando e pulando na piscina, além de fazerem aquela 
bagunça. Neste momento, Dóremi começou a gritar e chorar. 
Com isso, as pessoas passam a dizer que ela não é normal.

Dóremi foi encaminhada à Clínica Escola de Fonoaudiologia 
no dia 22 de novembro de 2013 para uma avaliação de hiper-
sensibilidade ao som (hiperacusia). Num primeiro momento, só 
foi possível a realização de uma triagem auditiva com o exame 
de emissões otoacústicas, o EOAT, que avalia a funcionalidade 
coclear. Esse exame, todavia, não informa dados objetivos dos 
limiares auditivos, que serão avaliados apenas posteriormente 
num exame de audiometria.

A psicóloga do NASF realizou alguns atendimentos domi-
ciliares para observar alguns comportamentos da criança, 
sendo observado que: ela “troca” os olhos e fica revirando-os; 
fala baixinho e faz uma voz fininha; não mantém contato olho 
no olho; ao correr, cai, visto que as pernas, na passada, ficam 
uma na frente da outra; tem dificuldade de manipular e segurar 
com destreza objetos pequenos; não gosta de abraço de adulto, 
só de criança; quando alguém vai tocá-la, ela se esquiva; gosta 
de usar a mesma roupa e comer o mesmo alimento sempre; 
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repete as últimas palavras que as pessoas falam; tropeça, cai 
e derruba objetos com frequência; imita a voz da vizinha; tem 
olhar fixo em objetos que piscam; irrita-se ao mudar algum 
aspecto de sua rotina; só dorme com um batom na mão; faz 
expressões faciais, principalmente, com a boca; reage mal ao 
ficar sozinha; quando está brincando e tem que fazer outra 
atividade, joga-se para trás, “esperneia” e começa a chorar; 
brinca e, quando termina, guarda tudo sempre da mesma forma; 
usa a terceira pessoa para referir-se a si mesma.

Na reunião de equipe, foi avaliado o caso e levantada uma 
hipótese diagnóstica, sendo assim solicitada uma avaliação da 
psiquiatra infantil, tendo a usuária sido encaminhada para a poli-
clínica no dia 10 de fevereiro de 2014. A psiquiatra deu o retorno 
informando que a equipe continuaria observando o caso, visto 
que, devido à idade precoce, não se poderia fechar um diagnóstico.

Em março, a mãe matriculou Dóremi numa escola no 
período da tarde, conheceu o espaço e explicou o problema da 
filha, levando algumas orientações tanto da psicóloga como 
da psiquiatra de como interagir com a criança. A escola acatou 
e aceitou que a mãe, nesse primeiro momento, ajudasse no 
processo de adaptação. No primeiro dia de aula, no entanto, 
os pais foram deixá-la e a mãe a levou até a sala, permane-
cendo com ela, mas a direção se aproximou e disse que ela não 
poderia ficar, já que havia também outras mães e não podia 
haver exceções. A mãe, entretanto, argumentou sobre o que 
tinham combinado e a diretora respondeu que “a psicóloga e 
a psiquiatra entendiam do portão para fora e ela entendia do 
portão para dentro” (sic). A mãe então saiu e ficou na calçada 
da escola, começando logo a ouvir o choro da filha. Ligou para 
o celular da diretora que, ao atender, disse que estava tudo no 
controle e não se preocupasse. Todavia, continuou ouvindo o 
choro e voltou a ligar para a diretora que afirmou que a mãe 
de Dóremi era muito ansiosa, por isso a filha era daquele jeito, 
desligando posteriormente o celular. Às 16h do mesmo dia, 
abriram o portão e ela foi pegar a menina que estava com os 
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olhos vermelhos e inchados de chorar. Além disso, refere que, 
durante a noite, Dóremi teve febre alta.

Na manhã do dia seguinte ao ocorrido na escola, Dóremi 
foi à unidade com a mãe para ser medicada. Em atendimento 
domiciliar da psicóloga, na mesma semana do fato relatado ante-
riormente, a mãe informou que, quando fala o nome diretora, 
Dóremi começa a chorar e balançar a cabeça. A mãe, por sua 
vez, refere estar preocupada porque sabe que a filha terá que ir 
para escola no próximo ano, mas não sabe como ela irá reagir.

Em outro atendimento domiciliar, a mãe volta a informar 
a preocupação de o porquê sua filha não identificar as cores 
enquanto a filha da vizinha mais nova já nomeia objetos, além 
de mostrar e identificar cores. A mãe diz ainda que estimula 
Dóremi dizendo nomes e pedindo para ela repetir, o que a 
criança faz, porém, ao terminar e colocar as cores para Dóremi 
dizer, ela não consegue identificar. Além disso, a criança não 
consegue encaixar formas geométricas no tabuleiro. No entanto, 
consegue fazer a ligação de uma imagem para outra idêntica, 
reconhecendo-a rápido.

Em abril de 2014, Dóremi foi novamente encaminhada à 
Clínica Escola de Fonoaudiologia. No primeiro dia de atendi-
mento, a criança encontrava-se nervosa devido ao uso de jaleco 
pelos estagiários da Clínica segundo relatos da mãe. Por isso, a 
estagiária atendeu a criança sem jaleco para facilitar o diálogo. 
A sessão de avaliação, por sua vez, aconteceu na presença dos 
pais, tendo sido coletadas informações pessoais importantes. 
Posteriormente, foi apresentado à criança um álbum fonético 
na ausência dos pais, sendo solicitado que ela nomeasse as 
figuras. Com isso, foi possível analisar a pronúncia de palavras 
e a capacidade de reconhecer as imagens expostas.

Ao fim da avaliação fonoaudiológica, concluiu-se que 
Dóremi encontra-se com um desenvolvimento linguístico espe-
rado para a idade, além de apresentar uma interação excelente 
com a terapeuta na ausência dos pais.
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Comentário 1:  
Dóremi – o diagnóstico e a 

direção do tratamento 
Sonia Alberti

Pequena introdução 
Durante longos períodos da história, a função principal 

do clínico consistia em ajudar os doentes, ajuda que se fazia 
conforme as regras estabelecidas por cada cultura. No início, 
a função do médico não era necessariamente curar, os ritos 
estipulavam a maneira de exorcisar os doentes e, não raro, 
ajudá-los a morrer.

Tomemos o exemplo do que acontecia no Peloponeso, junto 
ao mais incrível teatro que sobreviveu até os dias de hoje, o de 
Epidauro, em que foram descobertas as ruínas de um Santuário 
de Asclépio, um centro terapêutico. Na realidade, esse centro 
tinha a função de acolher os doentes no santuário daquele 
que, conforme a referência na história da medicina, teria sido 
um médico de grande sucesso e sabedoria, Asclépio. Após sua 
morte, foi, literalmente, endeusado, como se diz, tornando-se 
um deus em honra em torno do qual se construíram os santu-
ários. As pessoas os visitavam para receberem a graça desse 
deus, enquanto dormiam, ou seja, quando estavam recostados, 
enclinados, na kline – cama (cf. TOURINHO, 2002), posição da 
klinike – a clínica. Várias eram as atividades que ali se desenro-
lavam durante a vigília, todas com um fim terapêutico, o que 
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incluía a visada do próprio teatro grego que, como se sabe, era 
um lugar de catarse com fins curativos. Os Asclepieia, jogos em 
honra do deus médico Asclépio, também se davam no santuário, 
e o de Epidauro incluía salas de exercício e um espaço chamado 
enkoimeterion, no qual os doentes ficavam acamados por dias e 
ali dormiam. Durante o sono, como acreditavam, recebiam os 
conselhos do deus Asclépio, que lhes dava as chaves para seus 
tratamentos. Interessante notar que, tão logo fechavam os olhos, 
ingressavam num mundo que, na realidade, os conectava com 
o suposto saber, Asclépio.

Retomo, ainda, rapidamente, a origem da palavra tera-
peuta. O termo therapon (θεράπων) designava o companheiro 
do guerreiro, aquele de menor estirpe que carregava as armas 
e que o ajudava a vestir a armadura, camarada, atendente. De 
um lado, escravo do senhor guerreiro, de outro, servo deste e 
também do próprio deus que cura, aquele que o doente encontra 
quando dorme, o suposto saber. Mais tarde, o therapon era aquele 
que oferecia seus serviços e cuidados a uma pessoa importante 
e, só mais recentemente, a um doente. É interessante também 
notar que de servo do mestre e do suposto saber se transformou, 
nos dias atuais, ele próprio no agente curativo, foracluindo o 
mestre que cura e ao qual estava originalmente referido. É 
apenas com a psicanálise que o terapeuta retoma seu lugar de 
origem, pois é através dela que o inconsciente como suposto 
saber orienta aquele que sofre no caminho do tratamento, 
o analista não sendo senão objeto no discurso que ratifica o 
inconsciente no lugar do mestre, a ter as cartas na manga com 
as quais se jogará, conforme a metáfora a que Lacan (1966) se 
refere quando teoriza sobre a função do analista na direção do 
tratamento: o analista no lugar do morto no jogo de Bridge. Se, 
nos dias atuais, o terapeuta se tornou estritamente curativo, 
visando com a cura equivaler o estado do doente a um ideal 
baseado no saber constituído, objetivo e universal, é função do 
psicanalista retomar as origens do fazer clínico de modo a fazer 
valer o sujeito ali onde tantas vezes hoje acaba foracluído. Em 
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verdade, os casos que atendemos não se encaixam no tal ideal 
do saber constituído, há que extrair deles o universal e, quanto 
ao saber, deixar com que ensinem, pois como dizia Freud: não 
há um como o outro, cada um é absolutamente singular e por 
isso pode ensinar, a partir dessa singularidade.

Os relatos da equipe do caso 
Dóremi: que diagnóstico? 

Depois dessa pequena introdução, cuja função não vem 
aqui à toa, pois são observações de grande importância para 
trabalharmos a partir do caso Dóremi, é preciso observar que 
o texto que segue retoma, sobretudo, um diálogo com a equipe 
que não só acolheu como relatou o caso Dóremi na III Jornada 
do Grupo de Trabalho “Dispositivos Clínicos em Saúde Mental”, 
realizada em João Pessoa, em 2014. Essa equipe atravessa, na 
realidade, três serviços: o Núcleo de Apoio à Saúde de Família 
(NASF), a Unidade Básica de Saúde (UBS) e a Rede de Atenção 
Psicossocial (RAPS). A primeira triagem foi feita na UBS, visando 
decidir para onde seria mais adequado encaminhar o caso, 
tendo sido o acolhimento realizado pela Enfermagem.

É também uma enfermeira quem faz o acolhimento e a 
primeira triagem para encaminhamento no ambulatório em que 
sou Preceptora da Residência em Psicologia Clínica Institucional, 
no Hospital Universitário Pedro Ernesto, da Universidade do 
Estado do Rio de Janeiro. É necessária uma grande sensibilidade 
clínica para tentar acertar de primeira, uma “sensibilidade ao 
som”, à fala, a como a banda toca na especificidade de cada 
caso, neste caso diferente daquele e, ainda, daquele outro...

Se há uma disciplina que é eminentemente clínica, por 
definição, essa é, efetivamente, a Enfermagem, se nos atemos, 
para começo de conversa, ao termo klinikos, pois é a Enfermagem 
que necessariamente tem contato direto com o paciente, origi-
nalmente o acamado, conforme a etimologia do termo que pode 
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lançar luz sobre o que realmente importa, a meu ver, no trabalho 
em equipe em dispositivos clínicos de saúde mental – a clínica.

Dessa equipe que atravessa os três serviços, foi a psicóloga 
quem recebeu o caso por encaminhamento da enfermeira. A 
primeira observação que faço em relação ao relato da psicóloga 
é sobre a impressionante quantidade de material que pode 
recolher, de saída, da primeira entrevista com a mãe! É quase 
inacreditável toda essa estória, porque se essa criança – como 
deixam entrever algumas entrelinhas do caso, e mesmo algu-
mas linhas – sintomatizava o encontro faltoso de sua geração, 
silenciado no dizer da mãe. Como é que a mãe conta, logo de 
saída, na primeira entrevista, toda essa estória com o primo, 
da estranha aceitação do marido – de quem havia se separado 
justamente por causa de “um ciúme ‘bobo’”! – e ainda associa, 
no final desse seu relato, que a hipersensibilidade auditiva da 
criança é um castigo de Deus por estar mentindo, ela e seu 
marido, num pacto em que ele aceitou registrar uma criança 
que não era dele, e que, ao mesmo tempo, era filha de uma 
crise que começou por ciúme bobo? Deixando no ar a pergunta: 
mas mentindo para quem? Para os outros parentes, de que a 
filha não é filha biológica do pai, mas do primo da mãe? É essa 
a verdadeira mentira? Será que não há uma mentira entre a 
mãe e o pai, ambos supostamente compactuados na estória 
contada? A quem se dirige essa mentira, se os dois originalmente 
interessados não estão mentindo um para o outro? É a criança 
a enganada? Ou quem? De que mentira se trata?

Sabemos que o pai é sempre aquele que adota a criança, 
independente de ela ser seu filho biológico ou não, ao contrário 
da mãe, como já lembrava Freud: mater certa est – é claro que isso 
é um pouco diferente nos dias de hoje, mas essa discussão não 
tem muito a ver com o caso Dóremi, então não a retomo aqui. 
Se o pai adotou o filho e se o fez em toda consciência, então 
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essa criança, em princípio, tem um pai que decidiu funcionar 
como pai (do ponto de vista simbólico, imaginário e real). Se 
tem pai, em princípio, é uma criança neurótica. Mas toda feno-
menologia do caso aponta para um diagnóstico de psicose, não 
fosse o último parágrafo do relato, em que a criança parece 
perfeitamente normal quando longe desses pais, nas mãos da 
competente fonoaudióloga. Se com a psicóloga pode surgir a 
enorme quantidade de material silenciado pela mãe à maneira 
de uma mentira, agora, com a fonoaudióloga, os efeitos não são 
menos surpreendentes.

Da primeira vez, a psicóloga mobiliza a mãe de tal forma 
que ela conta tudo o que não contara para ninguém até então. 
Da segunda, a fonoaudióloga acolhe Dóremi de maneira que 
finalmente a criança pode respirar e apresentar “uma interação 
excelente com a terapeuta na ausência dos pais” (sic, relato da 
equipe). A partir dessa informação da fonoaudióloga, é preciso 
se curvar às evidências: construir um diagnóstico para Dóremi 
não é coisa simples. Seria uma criança autista? Esta não teria 
comportamentos tão diferentes conforme estivesse com crian-
ças ou adultos, tampouco teria uma interação excelente com 
uma terapeuta, menos ainda, num primeiro encontro. Aliás, 
dificilmente isso aconteceria com qualquer criança psicótica, 
independentemente do tipo clínico da psicose. Saliento tais 
fatos no sentido de sublinhar que, no que tange ao diagnós-
tico estrutural tal como Lacan o propôs, a adoção do pai e a 
relação com a fonoaudióloga poderiam derrubar a hipótese de 
psicose que transparece – e de forma bem marcante – a partir 
da fenomenologia. É como se estivéssemos falando de pelo 
menos duas crianças diferentes. É provavelmente o que levou 
a psiquiatra a concluir: em razão da idade precoce, impossível 
fechar um diagnóstico. E concordo com ela, se nos mantemos 
nas observações sobre a criança.
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A fala da mãe de Dóremi e a suposta 
orientação diagnóstica 

Voltemos à enfermeira com toda sua sensibilidade: ela 
encaminhou o caso para o NASF. Em algum lugar, a partir 
de algum insight, ou ainda a partir de sua experiência, ela 
imediatamente suspeitou da necessidade de um atendimento 
que levasse em conta toda a família, e não apenas a criança. Do 
jeito que a mãe fala da filha, é como se a menina e ela constitu-
íssem uma unidade, da mesma forma como fazem, com muita 
frequência, as mães de crianças psicóticas. É na fala da mãe 
que inicialmente a criança surge como problema, fala essa que 
é anterior ao próprio encontro com a equipe, pois foi falando 
da criança com os vizinhos de jeito semelhante ao que depois 
voltou a falar à enfermeira que eles sugeriram à mãe que a 
levasse a um médico.

O fato é que os comportamentos descritos pela mãe são 
imediatamente interpretados: quando a criança vai para um 
canto, se entende que ela fica desconfiada; quando ficou cho-
rando, a mãe interpretou que ela não poderia ficar sozinha e 
saiu do emprego para ficar com ela; a mãe diz à psicóloga que 
sua filha não sabe identificar cores, ao contrário da filha da 
vizinha... o que a mãe quer dizer com isso? Seria uma forma 
de sustentar que sua filha tem problemas? Mas a menina tem 
apenas dois anos de idade! Talvez não saiba as cores porque 
ninguém realmente ensinou para ela? Quando a criança não 
fica bem no meio dos primos e dos tios, é a mãe que se isola 
com a criança num quarto... enquanto ela diz estar isolada no 
quarto com a criança, na sala há primos... tios... sobrinhos... e 
já sabemos como ela costuma lidar com esse tipo de parente... 
Há algo na relação da mãe com eles que talvez a criança sinto-
matize quando não fica bem no ambiente? Tenho uma pequena 
hipótese de que a mãe está querendo nos fazer acreditar que a 
filha é que nem a prima-problema. E isso por quê? Porque há 
uma verdade nessa mentira, mas esta ela ainda não contou.



A PSICANÁLISE NA CIDADE

121

Lacan nos ensina que o único discurso que diz a verdade 
é aquele que mente. Apesar de profundamente paradoxal, essa 
observação é certeira, e retoma o paradoxo do mentiroso.

Entre mentira e verdade 
Vários autores atribuem a origem do paradoxo a 

Epimênides, poeta, filósofo e místico, que viveu em torno de 
600 a.C., quando afirmava: “todos os cretenses são mentirosos”. 
Atentando para que ele próprio era cretense, a afirmação que 
se lhe atribui é logicamente contraditória, desde que se assuma 
que os mentirosos mentem sempre e ainda que os que não são 
mentirosos – chamemo-los “verdadeiros” – dizem sempre a 
verdade. Considerando essa hipótese, a afirmação “todos os 
cretenses são mentirosos” não pode ser verdadeira, porque, 
a sê-lo, Epimênides seria mentiroso por ser cretense e, por 
consequência falso tudo o que dissesse. Por outro lado, tam-
bém não pode ser falsa, pois isso implicaria que os cretenses 
fossem verdadeiros, sendo, portanto, mentirosa a afirmação de 
Epimênides, de que todos os cretenses são mentirosos. Como 
pode uma afirmação perfeitamente clara não ser nem falsa nem 
verdadeira sem que ela própria se autocontradiga?

A história da mentira sob o ponto de vista do paradoxo 
parece uma empreitada sem sentido, mas, na realidade, a própria 
mentira é em si paradoxal, como veremos a seguir.

Outra versão, dois séculos mais nova, é do filósofo 
grego Eubúlides de Mileto (384-322 a.C.), discípulo de Euclides. 
Presumivelmente, ele perguntava: “Um homem diz que está 
mentindo. Ele diz a verdade ou mente?”

Quando se procura resolver este problema no âmbito da lógica, 
percebe-se que se está caindo numa grande armadilha da linguagem. 
Esse fato está presente em toda a história desse paradoxo. Em cada 
tentativa de sua solução, os lógicos utilizaram a linguagem corrente de 
sua época e também criaram novas linguagens, mas não conseguiram 
resolver esta questão” (MORAES et al., 2009, grifo nosso).  
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Daí o interesse incansável ao longo dos séculos, pas-
sando por Teofrasto, Epimênides, Quine, Russell, Tarski, Kripke, 
Popper, Barwise, Etchmendy, entre outros, até chegar-se a Peirce. 
Citando Sansbury (1996, p. 1), podemos considerar que “um 
paradoxo pode ser definido como uma conclusão inaceitável, 
derivada de um raciocínio aparentemente aceitável e a partir 
de premissas aparentemente aceitáveis” (MORAES et al., 2009).

Depois de anos de análise rigorosa, articulando ponto 
a ponto enunciados lógicos com o quadrante aristotélico dos 
universais e particulares (o artigo citado refaz esse caminho, 
para quem quiser acompanhar), Peirce

desqualifica a sentença do Paradoxo do Mentiroso: dizer “esta 
proposição não é verdadeira” é dizer uma sentença falsa, 
porque ela diz algo mais ou algo menos do que parece dizer. 
Se diz algo menos, então realmente não pode ser verdadeira 
(e é falsa). Se diz algo de mais, essa parcela a mais é aquilo 
que “não é verdadeiro”. Como ocorreu um acréscimo de algo 
falso, [...] “todo conjunto é falso e a proposição inteira é falsa” 
(apud MORAES et al., 2009, p. 46, grifo nosso).  

Levanto a hipótese de que, com o auxílio das fórmulas 
que Lacan pôde construir, podemos avançar um pouco mais em 
relação a Peirce. Lacan retrabalhou, justamente, o quadrante 
de Aristóteles – que floresceu no âmbito da lógica clássica –, 
introduzindo nele uma contribuição da lógica paraconsistente, 
abrindo o paradoxo para uma nova modalidade: a proposição 
não é “não verdadeira”, mas, “não toda verdadeira”. Lacan (1961-
1962) já havia trabalhado o quadrante antes, e isso inclusive 
com a ajuda dos textos justamente de Peirce.

É claro que precisaríamos de algumas horas para provar 
essa hipótese, o que não temos, mas o que eu quero dizer com 
isso é que a psicanálise, com sua releitura do sujeito, de sua 
existência e das particularidades que daí decorrem, é instru-
mento fundamental para intervir no campo clínico justamente 
ali onde ele parece o mais obscuro, o mais paradoxal. Em sua 
releitura de Freud, Lacan (1972) tomou a lógica como ciência 
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do real a instrumentalizar-nos ali onde, com a clínica, tocamos 
o que há de mais real no ser falante: o furo, a incompletude, o 
tropeço. No campo da saúde mental, isso pode ser de grande 
valia, porque é nele que encontramos, ao mesmo tempo, a maior 
parte dos paradoxos.

A direção do tratamento 
Antes de mais nada, é preciso reconhecer o grande cui-

dado com que foi apresentado o caso Dóremi, em particular 
no que tange aos diferentes ângulos observados durante os 
diversos atendimentos, deixando entrever possíveis paradoxos, 
ou seja, contradições entre as falas da mãe e o comportamento 
da criança na lida com os familiares adultos, primos, na sala 
de aula, na entrevista com a psicóloga e com a fonoaudióloga. 
É evidente que Dóremi, essa criança com uma particular sen-
sibilidade ao som, se relaciona de formas diferentes em cada 
um desses contextos.

Há uma hipótese diagnóstica feita pela equipe, mas não 
explicitada no relato, que levou ao encaminhamento do caso 
para a psiquiatria. Infere-se, portanto, que tal hipótese vai na 
direção de uma psicose ou mesmo de um autismo. O que me 
leva a suspeitar que pelo menos alguns membros da equipe 
tenderiam a esse último diagnóstico é a maneira como relatam 
os diferentes fenômenos que Dóremi apresenta, uma lista que 
começa com os movimentos repetitivos, as mãos batendo nos 
ouvidos e o balançar da cabeça, seguido de uma forma parti-
cular de colocar as pernas uma em frente a outra, o que a leva 
a cair quando corre. Estes e outros fenômenos, observados pela 
psicóloga quando de uma visita domiciliar, não são sem relação 
com um possível diagnóstico de autismo que, necessariamente, 
orientaria a direção do tratamento de forma particular.

Por outro lado, não é sem importância o peso que assume, 
na apresentação do caso, as falas da mãe. Estas imediatamente 
orientam-nos na direção de uma patologização da criança em 
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tudo o que se diz sobre ela como, por exemplo, quando a mãe 
diz que, ao contrário da vizinha que teria a mesma idade da 
filha, Dóremi não identifica as cores. Ora, qualquer avaliação 
neuropediátrica ou psicopedagógica na literatura observa que 
apesar de uma criança ser capaz de distinguir cores desde os 
três meses de idade, o que decorre do fato de sua visão nessa 
idade já não ser mais turva, nomear cores é um processo alta-
mente complexo que faz com que seja “comum ver crianças de 
três anos que ainda não sabem as cores” (cf. BRINCAR..., 2013). 
Mas isso, observa em entrevista a psicopedagoga Cardoni, não 
é decorrente de uma incapacidade, mas sim do fato de que 
apenas faltaram estímulos suficientes para o aprendizado, 
“como oferecer a ela lápis coloridos para desenhar e tintas 
para pintar” (BRINCAR..., 2013), não sem sempre nomeá-los. 
É bem verdade que a mãe diz que “estimula Dóremi dizendo 
nomes e pedindo para ela repetir, o que a criança faz, porém, ao 
terminar e colocar as cores para Dóremi dizer, ela não consegue 
identificar” (sic, relato da equipe).

É interessante esse relato porque levanta justamente a 
questão a que estou tentando me referir: é na comparação com 
a vizinha que a mãe provoca Dóremi a dizer nomes e identificar 
cores que ela tenta ensinar. Mas fica a questão sobre a maneira da 
mãe tentar ensinar a criança: ela diz as cores e depois as coloca 
para a criança repetir do jeito como a “ensinou”. Em qualquer 
orientação psicopedagógica, ou mesmo apenas pedagógica, 
essa forma de ensinar uma criança com menos de dois anos 
de idade (ela já não “aprendia” as cores antes de chegar ao 
atendimento o que acontece quando acaba de fazer dois anos) é, 
no mínimo, desestimulante... é como se a mãe quisesse provar 
uma incapacidade da filha ali onde a filha da vizinha seria 
normalmente capaz. Eventualmente porque a figura materna 
quer, realmente, sensibilizar a equipe a dar uma atenção especial 
para o caso de Dóremi, mas, por outro lado, o que essa mãe 
relata imediatamente – e de forma bastante surpreendente 
porque normalmente o conteúdo de sua fala não é dito com 
tanta facilidade desde a primeira entrevista – introduz uma 
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série de questões sobre o lugar dessa criança no desejo materno 
e na relação do casal parental.

Ora, se nos guiamos pela orientação de Lacan (1969), 
segundo a qual há uma grande diferença entre uma criança estar 
apenas no lugar de objeto na fantasia da mãe e uma criança ser o 
sintoma do que claudica no casal parental, é fundamental tentar 
distinguir qual das duas possibilidades ocorre com Dóremi 
para orientar uma direção para seu tratamento. No primeiro 
caso, tratar-se-ia de uma criança psicótica e, eventualmente, 
autista. No segundo, uma criança neurótica que apresenta 
uma sintomatologia polissêmica, colorida e cheia de sons, em 
decorrência do lugar que ocupa na relação entre seus pais.

Como Dóremi tem apenas dois anos de idade, aliás, recém 
feitos quando da primeira entrevista, essas duas possibilida-
des estão realmente em aberto, não sendo possível fechar um 
diagnóstico de forma imediata. Daí minha concordância com 
o que avaliou a psiquiatra: a criança é pequena demais para 
fazer cair sobre ela um diagnóstico que poderia não ser correto 
e daí fixá-la sob um veredito para sempre comprometedor. Disso 
decorre uma possível aposta: Dóremi presentifica o sintoma do 
casal parental. Observo que não se trata de um diagnóstico, 
mas de uma aposta, uma aposta que poderá gerar uma direção 
para um tratamento possível do caso e que, antes de mais nada, 
implicaria levar em conta algumas orientações na própria 
abordagem do caso:

1) chamar o pai dessa criança para uma entrevista, ou 
seja, implicá-lo no tratamento. Afinal, segundo o que diz a mãe, 
o pai que adotou Dóremi como sua filha – mesmo sabendo que 
ela não é sua filha biológica, mas sim fruto do relacionamento 
da mãe com o próprio primo durante o interstício em que o casal 
estava brigado por causa dos ciúmes dele e ela viajara para São 
Paulo para encontrar-se com parte de sua família – trata-se de 
um homem que, em princípio, pode estar bastante implicado 
nessa paternidade justamente porque optou por ela, ou seja, 
por não ter se tornado pai somente por efeito da natureza. 
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Muita coisa poderia se esclarecer a partir da convocação do pai 
ao atendimento, até mesmo a extensão de sua implicação na 
vida da criança que, pelo que deixa entrever o relato do caso, 
mais frequenta a família da mãe. Como Dóremi ainda é muito 
pequena, incluir o pai e sua família nas relações cotidianas da 
criança talvez permita com que ela possa mais facilmente se 
separar da mãe, que visivelmente a sacrifica no lugar de uma 
mentira.

2) A mentira. Pai e mãe mentem ao fazerem de conta que 
Dóremi é filha biológica da reconciliação de ambos. A questão 
é saber se ela é filha simbólica da reconciliação de ambos, 
ou seja, se a criança efetivamente ocupa o lugar de filha do 
casal parental como juridicamente o é, na medida em que o 
pai a registrou em seu nome. Em outras palavras, a questão 
é saber qual é a incidência dessa mentira na constituição do 
desejo do Outro de Dóremi. Há um verdadeiro desejo de ambos? 
Qual? Ou de que modo seria possível à equipe fazer valer um 
desejo ali onde ele parece tantas vezes subsumido nessa posição 
da mãe que está sempre às voltas com essa mentira original 
sobre a concepção da filha? Essa mentira é tão problemática 
para essa mulher que ela relata-a desde a primeira entrevista, 
provavelmente porque sabe, mesmo que inconscientemente, 
que tal mentira pode estar na origem de toda fenomenologia 
que a leva aos atendimentos. Ao relatá-la, tão prontamente, 
poderia realmente estar querendo alertar a equipe sobre alguma 
coisa crucial para ela e que pode estar influenciando todo seu 
comportamento para com a filha: sente-se culpada pela forma 
com que acabou se dando sua concepção. Vejamos a frase da 
apresentação do caso que repito: às vezes a mãe “fica pensando 
que é ‘um castigo de Deus’ (sic) por estarem mentindo. Por 
outro lado, tem uma prima com problema parecido com o da 
filha e fica pensando que é do ‘sangue’, o que complica no seu 
caso mais ainda porque o pai também é do mesmo ‘sangue’”. 
E, em função da culpa sobre a concepção da criança, o tempo 
todo a mãe compara a filha com a prima-problema, correndo o 
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risco de identificá-las completamente, ou com uma vizinha da 
mesma idade que seria normal ao contrário da filha, ou ainda 
com outros primos e colegas que, ao contrário da filha, não 
ficam chorando o dia todo na primeira ida à escola.

3) Ora, há várias passagens do relato que nos fazem 
atentar para as dificuldades da mãe: a enorme preocupação 
materna na ida à escola, sua enorme dificuldade de se separar 
da filha, bem como a insistência junto à direção de que teria 
orientações tanto da psicóloga quanto da psiquiatra de que a 
menina precisava de uma adaptação diferenciada em relação 
às outras crianças – quando, segundo o relato, a psiquiatra, ao 
contrário, julga que não é possível fazer um diagnóstico pois 
a menina é pequena demais para que os comportamentos que 
apresenta possam definir uma nosografia. Acresce-se a isso a 
permanência da mãe na rua em frente à escola durante todo 
o período em que a criança fica lá dentro e a tortura que deve 
ter sido para ela – e provavelmente para Dóremi – escutar seu 
choro inconsolado sem cessar e sem poder entrar. É a mãe que 
pede desligamento do emprego para ficar com a filha. Aliás, a 
maneira como essa questão é apresentada mostra o quão frágeis 
são os muitos argumentos que ela apresenta para justificar suas 
atitudes, vejamos: “acabou saindo do trabalho porque colocou 
Dóremi na creche, mas ela teve dificuldade de se adaptar [...]”. 
Fica a pergunta: de que modo sua saída do trabalho influenciou 
na dificuldade da criança se adaptar à creche? Pois alguma 
relação há entre esses dois fatos, conforme a frase da apresen-
tação do caso, mas, em princípio, essa relação não justificaria 
a saída da mãe do trabalho pois, normalmente é o contrário, 
quando a criança vai para a creche a mãe pode voltar à vida 
laboral... então por que é quando Dóremi vai para a creche que 
a mãe precisa sair do trabalho? Essas e outras idiossincrasias 
do caso testemunham que a influência da posição materna 
pode ser bem melhor explorada na tentativa de se levantar 
questões que dialetizem o caso e abram para uma possível 
direção do tratamento que não fixe, precocemente, Dóremi num 
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diagnóstico de psicose, apesar de a fala da mãe o indicar com 
alguma insistência e apesar de essa fala ser, em si e de alguma 
forma, bastante paradoxal muitas vezes.

4) Nenhum diagnóstico de autismo se sustenta diante, 
justamente, da polissemia sonora do caso, porque uma criança 
autista não mudaria tão radicalmente seu comportamento con-
forme estivesse com um ou outro adulto, menos ainda teria uma 
interação excelente na primeira entrevista de fonoaudiologia 
se fosse uma criança autista! Mas isso não impede um possível 
diagnóstico de psicose se, e somente se, for verificado que Dóremi 
não tem nenhum lugar na fala do pai, ou seja, no caso em que 
P (pai) for zero, como situa Lacan (1998) em seu texto sobre o 
possível tratamento da psicose. Tal conclusão levantaria então 
a questão sobre o lugar da criança na fantasia da mãe, filha do 
incesto com o primo, crime tão grave que ela pode dizer que 
todos os problemas da filha são, na realidade, um “castigo de 
Deus”, em que a necessidade de investigar se o pai, como dito na 
primeira orientação anteriormente, pode melhor assumir sua 
função junto à criança e colocar o falo na boca do jacaré-mãe 
que ameaça estraçalhar imaginariamente a filha por culpa, 
ou se esse pai na realidade não pode fazer nada, confirmando 
a zerificação de P, o que implica um outro direcionamento no 
tratamento de Dóremi, eventualmente o encaminhamento a 
um CAPSi, se houver um nas cercanias de sua morada.

Para finalizar, gostaria de retomar a questão levantada 
sobre a mentira, a partir do paradoxo do mentiroso: há uma 
verdade nela, a mentira parcialmente a diz, e é na busca dessa 
verdade que a direção do tratamento pode encontrar seu fun-
damento. A começar, a verdade está no fato do dizer da mãe, 
que a explicitou como mentira e, ao fazê-lo, a disse, disse a 
verdade. E ela certamente aponta para a angústia da mãe em 
toda essa estória. A sensibilidade da enfermeira, as observações 
da psicóloga, a transferência evidente na entrevista com a 
fonoaudióloga, apontam para uma verdadeira postura clínica da 
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equipe que atendeu o caso, mas como pude retomar da origem 
grega da palavra, é preciso que essa clínica vá na direção não 
do saber previamente constituído sobre uma fenomenologia, 
mas na direção do saber que está velado na mentira e que pode 
levar a criança ao tratamento pela via do saber suposto, na 
relação com uma abordagem terapêutica serva desse método 
que não é senão aquele que faz a psicanálise ser, por definição, 
uma pesquisa clínica.
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Comentário 2: o caso Dóremi: 
hipersensibilidade ao som 

ou trabalho psíquico? 
Cynthia Pereira de Medeiros

Como sabemos, o trabalho com o caso clínico foi o modo 
privilegiado como Freud construiu a psicanálise e esse segue 
assim até hoje. Nesse sentido, agradeço à generosidade da equipe 
que construiu o caso Dóremi. Poder abordá-lo me produziu 
muitas reflexões teóricas e clínicas, e são essas reflexões que 
venho partilhar com vocês.

Há um conjunto de sintomas apresentado no caso: sen-
sibilidade ao som; uma invasão que fez parecer “que estavam 
batendo nela” quando os vizinhos soltaram fogos no São João; 
incômodo e choro cada vez que os primos se juntam e fazem 
algazarra; isolamento na primeira experiência na creche, pre-
ferindo brincar sozinha; isolamento também na casa dos avós, 
ficando no canto da sala; fuga do olhar; recusa ao abraço e ao 
contato do adulto; necessidade de repetições em relação à roupa 
e ao alimento; e a dificuldade para mudar a rotina expressa 
na afirmação de que “gosta de usar a mesma roupa e comer o 
mesmo alimento sempre; [...] só dorme com um batom na mão; 
[...] quando está brincando e tem que fazer outra atividade, 
joga-se para trás, esperneia e começa a chorar”. Some-se a esses 
a necessidade de guardar tudo no mesmo lugar sempre que para 
de brincar; a repetição das últimas palavras que as pessoas 
falam; o olhar fixo em objetos que piscam; o uso da 3ª pessoa 
para referir-se a si mesma, como relata a psicóloga do NASF.
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Tal conjunto nos lembra a descrição fenomênica dos com-
portamentos das crianças observadas por Leo Kanner (1997), cujo 
trabalho delineou uma síndrome psiquiátrica, especificamente 
relacionada à infância, denominada autismo infantil precoce. 
A mais recente revisão do manual de diagnóstico estatístico de 
transtornos mentais, o DSM V, a inclui no nomeado “transtorno 
do espectro autista”.

Na nossa análise, no entanto, seguiremos os passos abertos 
pela psicanalista Jeanne Marie Ribeiro (2005), em seu livro “A 
criança autista em trabalho”, para ultrapassarmos a discussão 
diagnóstica, e nos centrarmos no trabalho psíquico realizado por 
Dorémi em seu esforço de produzir-se como sujeito. Nessa pers-
pectiva, desloca-se o trabalho para a criança e, com isso, evitamos 
a culpabilização da família ou a vitimização da própria criança.

Essa abordagem está lastreada na posição teórica extraída 
da psicanálise, a partir da qual “nada do que diz respeito ao 
comportamento do ser humano como sujeito, e ao que quer que 
seja no qual ele se realize, no qual simplesmente ele é, não pode 
escapar de ser submetido às leis da fala” (LACAN, 2002, p. 100). 
E, quando dizemos fala, estamos nos referindo à linguagem, 
esse campo Outro que nos precede, a partir do qual cada um 
de nós teve que forjar um lugar para viver.

Esse ponto de partida teórico, isto é, a proposição de que 
o sujeito se constitui a partir do outro, os pequenos outros com 
os quais estabelece os seus primeiros laços, mas, em última 
instância, o grande Outro da linguagem que precedeu a todos 
nós, leva a uma leitura diferente do conjunto de fenômenos que, 
juntos, comporiam uma síndrome. Aponta, ao contrário, que as 
ações realizadas pela criança, por mais estranhas que possam 
parecer, são modos singulares de responder a esse Outro.

Nesse sentido, poder pensar qual o estatuto do Outro, para 
cada criança, interrogando o lugar que ela ocupa no discurso 
parental, e qual a particularidade de resposta que ela elabora 
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frente a isso, pode apontar a direção do tratamento. Que Outro 
é esse e que consequências isso tem para a leitura que nós 
fazemos do caso?

A hipótese levantada é que a iniciativa do Outro para as 
crianças comumente denominadas autistas é vivida como uma 
intrusão. Nesse sentido, o isolamento, a recusa ao contato, seja 
através do olhar, seja ao abraço do adulto, são tomados aqui não 
como uma indiferença à presença do outro, mas como uma estratégia 
extremamente rigorosa para se proteger da intrusão desse Outro.

Um trabalho para fazer barreira à intrusão 
Qual é o trabalho do aparelho psíquico?

Vamos encontrar, no “Projeto para uma Psicologia 
Científica” (FREUD, 1996), as balizas para uma compreensão 
inicial deste trabalho psíquico.

Embora esse texto só tenha chegado ao conhecimento 
público em 1950, e reconheçamos a complexidade inerente a 
ele, não só devido ao fato de Freud ter decidido pela sua não 
publicação – o que, a princípio, põe em questão as formulações 
aí realizadas – quanto a sua condição de manuscrito, o que torna 
a sua leitura de difícil compreensão, é a ele que nos reporta-
remos na medida em que, como afirma Lacan (1995), é não 
apenas legítimo, mas obrigatório, que seja daí que partamos 
para interrogar o que quer dizer, na reflexão freudiana, a tensão 
entre processo primário e processo secundário ou, dito de outra 
maneira, a oposição entre o princípio do prazer e o princípio da 
realidade, oposição que constitui, em sua origem, o sistema de 
referência no qual a análise encontra os seus termos.

Assim, nessa primeira tentativa sistemática de conceber 
teoricamente os processos observados na sua própria clínica, 
especialmente no que se refere às ideias excessivamente intensas 
com as quais se encontrava nos quadros de histeria e obsessões, 
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Freud, com o objetivo de explicar o funcionamento normal 
do psiquismo humano, apresenta-nos a ideia de um aparelho 
neurológico. Essa ideia, no entanto, não se baseia em nenhum 
tipo de pesquisa experimental, em nenhuma observação ana-
tômica, o que lhe dá o estatuto de uma construção teórica de 
natureza hipotética.

Tal construção teórica tem como suporte material os 
neurônios através dos quais circula certa quantidade de exci-
tação (Q). Seu objetivo é livrar-se tanto quanto possível dos 
estímulos provenientes não só do interior do corpo quanto 
do mundo externo. “Esse é o princípio de inércia neuronal: os 
neurônios tendem a se livrar de Q” (FREUD, 1996, p. 348).

No entanto, na medida em que aumenta a complexidade 
do organismo, os estímulos provenientes do interior do próprio 
corpo, especialmente aqueles que criam as grandes necessidades 
da vida, como a sexualidade ou a nutrição, não podem ser des-
carregados apenas com a fuga ao estímulo, tal como acontece 
com os estímulos externos.

É necessária, então, uma ação específica que requer um 
esforço independente da quantidade endógena e até maior 
que essa. Em consequência, o princípio de funcionamento do 
sistema nervoso não pode se limitar à simples descarga. Ele 
precisa abandonar a sua tendência original, tolerando, assim, 
certo acúmulo de quantidade (Qn) que permita a satisfação das 
exigências da ação específica. De qualquer maneira, a tendência à 
descarga persiste, só que agora modificada no sentido de manter 
a quantidade no nível mais baixo possível, resguardando-se 
contra os aumentos da quantidade de excitação. Em outras 
palavras, trata-se agora de manter constante essa quantidade, 
o que mais tarde ficou conhecido como o princípio de constância.

Como o afirma Gabbi Jr. (1995), “a utilização, por parte de 
Freud, de Q e Qn não é sempre consistente. A letra n em grego 
pode indicar o artigo definido a. Assim, Q seria usada para indicar 
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quantidade de origem externa e Qn quantidade de origem interna” 
(p. 110). Nesse sentido, adotamos a posição assumida por Garcia-
Roza (1998) quanto ao emprego desses termos. Consideramos “Q 
como designando a quantidade de excitação ligada à estimulação 
sensorial externa, e Qn como designando a quantidade de exci-
tação interna, de ordem intercelular” (p. 82).

Assim, o aparelho neuronal que Freud constrói nesse 
manuscrito funciona com base em estimulações que partem de 
duas fontes: as externas, isto é, cargas de excitações provenientes 
do exterior; e as internas, vindas do interior do próprio corpo.

Esta via que parte do interior do corpo, entretanto, é 
desprovida de proteção, o que deixa o sistema psi exposto às 
quantidades provenientes dessa direção. “Nesse fato se assenta a 
mola mestra do mecanismo psíquico [posto que tais quantidades, 
atuando continuamente como um estímulo tendem, através 
de um mecanismo ao qual Freud denominou soma, a encher 
os neurônios nucleares] causando, como consequência, uma 
propensão à descarga, uma urgência que é liberada pela via 
motora” (FREUD, 1996, p. 368-369).

Tomando como referência os estímulos provenientes do 
interior do corpo do bebê – os quais, de acordo com o princípio de 
inércia neuronal antes descrito, deveriam encontrar uma fonte 
de descarga que viesse a recolocar em estado de constância a 
atividade psíquica, isto é, recuperar o equilíbrio – Freud vai nos 
revelar que, em alguns estados, a suspensão desses estímulos 
não acontece apenas a partir de uma movimentação interna. 
Tais estados, aqueles que provêm das necessidades vitais – not 
des lebens – (fome e sede, por exemplo), não podem ser resolvidos 
apenas com uma regulação interna. É necessária uma ação espe-
cífica, vinda do mundo externo, para poder eliminar essa tensão.



A PSICANÁLISE NA CIDADE

135

A esse respeito, afirma Freud:
o organismo humano é, a princípio, incapaz de promover 
essa ação específica. Ela se efetua por ajuda alheia, quando a 
atenção de uma pessoa experiente é voltada para um estado 
infantil por descarga através da via de alteração interna. (Por 
exemplo, pelo grito da criança). Essa via de descarga adquire, 
assim, a importantíssima função secundária da comunicação, 
e o desamparo inicial dos seres humanos é a fonte primordial 
de todos os motivos morais (FREUD, 1996, p. 370). 

À remoção deste “estímulo endógeno” ele nomeará como 
uma vivência de satisfação, a qual estará ligada, a partir daí, por 
uma série de acontecimentos interiores ao sistema neurônico, 
tanto à imagem do objeto quanto ao movimento da descarga.

Quando o estado de necessidade se repetir, o vínculo 
estabelecido entre estas duas lembranças tenderá a reativá-las, 
isto é, reinvesti-las, produzindo, então, uma percepção igual à 
do objeto. Freud (1996) nos diz:

é provável que a imagem mnêmica do objeto será a primeira a 
ser afetada pela ativação do desejo. [No entanto, o objeto não está 
lá. Aquilo que se produz é, na verdade, apenas uma imagem 
do objeto, isto é, uma alucinação, o que o leva a declarar:] 
não tenho dúvida de que na primeira instância essa ativação 
do desejo produz algo idêntico a uma percepção – a saber, 
uma alucinação. Quando uma ação reflexa é introduzida em 
seguida a esta, a consequência inevitável é o desapontamento 
(FREUD, 1996, p. 371-372).  

Toda a questão, quando se trata de pensar os processos 
inconscientes, consiste em que, na perspectiva freudiana, o 
princípio de realidade apresenta-se como que se exercendo de 
uma maneira que é essencialmente precária, na medida em que 
a única apreensão possível do processo secundário, que visa 
à identidade de pensamento, se dá por meio das associações 
da fala. Assim, está dado o caráter enganador dos signos de 
realidade – os quais, como vimos anteriormente, são apenas 
informações de descarga, o que deixa uma lacuna quanto à 
questão de se reconhecer se esta informação provém de uma 
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percepção ou apenas de uma lembrança da mesma. O que Freud 
vai nos apontar é que “as indicações de descarga verbal são, 
porém, as que vêm agora compensar essa lacuna; pois equiparam 
os processos de pensamento com os processos perceptivos, 
conferindo-lhe realidade e possibilitando a sua lembrança”.

Daí a observação lacaniana de que, em Freud, os processos 
de pensamento só nos são conhecidos pelas palavras, isto é, de 
que aquilo que Freud articula da forma precisa no Projeto é que 
o conhecido do inconsciente vem a nós em função das palavras, 
exemplificando: “A existência do feindliche Objekt como tal é o 
grito do sujeito [...] esse algo permaneceria obscuro e incons-
ciente se o grito não lhe viesse conferir, no que diz respeito à 
consciência, o sinal que lhe confere seu valor, sua presença, 
sua estrutura” (LACAN, 1995, p. 45).

Assim, cabe dizer, com Lacan, ou a partir de Lacan, que 
essa ficção elaborada por Freud no que concerne ao momento 
original, fundador, do aparelho psíquico aponta desde já à 
submissão do sujeito, ainda que este ainda nem esteja lá, ao 
campo da linguagem.

No final das contas, não apreendemos o inconsciente senão 
em sua explicação, no que dele é articulado que passa em 
palavras. É daí que temos o direito – e isso, ainda mais porque 
a continuação da descoberta freudiana no-lo mostra – de nos 
darmos conta de que esse inconsciente não tem, ele mesmo, 
afinal, outra estrutura senão uma estrutura de linguagem 
(LACAN, 1995, p. 45). 

Em outras palavras, frente a um aumento de energia 
interno, ao qual o bebê não tem condição de se desfazer sozinho, 
a reação será provavelmente o grito. Esse grito, na melhor das 
hipóteses, terá, para um outro que cuida da criança, o valor de 
uma demanda: ele está me pedindo algo. É necessária, portanto, 
uma interpretação de que algo é esse. Assim, aquilo que o 
adulto entrega à criança, seja o colo, o seio, o leite, são sempre 
o efeito de uma interpretação. Essa intervenção, permitindo a 
remoção do estímulo endógeno, inscreverá no aparelho psíquico 
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uma marca, uma imagem do objeto que causou a satisfação. A 
partir daí, cada vez que aquele estado de urgência reaparecer, 
na tentativa de diminuir a tensão, um impulso psíquico vai 
reinvestir essa marca, reativando-a. No entanto, como o que está 
em jogo é uma percepção, aquela lembrança do objeto que foi 
criada, o resultado não pode ser outro senão o desapontamento.

É, portanto, a falta do objeto que engendra a busca da 
repetição da satisfação obtida naquela primeira experiência. 
Acontece que esse objeto buscado, na medida em que se trata 
de uma lembrança, nunca esteve lá. Daí a noção central, na 
obra freudiana, do objeto perdido desde sempre.

A descrição dessa primeira experiência de satisfação 
marca a defasagem entre o esperado e o encontrado, e engendra 
uma repetição pela busca do objeto da satisfação, sempre procu-
rado e nunca encontrado. Esse não é um objeto da realidade, não 
é o seio, não é a mãe, mas as marcas deixadas pelas primeiras 
experiências de satisfação na relação com o outro. Essas marcas, 
trilhas neuronais, como diz Freud, formam redes pelas quais 
a energia flui. Redes de representação, que colocam em jogo 
a atividade do pensamento: Freud diz que o juízo procurará 
encontrar a semelhança, o reconhecimento do objeto. A esse 
objeto, para sempre procurado e jamais encontrado (lembrem-
se de que ele nunca esteve lá, é desde sempre uma lembrança), 
Freud (1996) dá o nome de a coisa. Ele é um elemento constante, 
que fica de fora, mas em torno do qual se organizará toda a 
rede de representações.

Lacan (1995) retoma o trabalho freudiano e nos diz que 
esse trabalho psíquico é trabalho com o significante. Assim, 
para que um sujeito possa se constituir é preciso que um pri-
meiro significante, S1, se articule a outro significante, S2. A 
significação só será possível se essa articulação acontecer. Há, 
no entanto, como estranho à cadeia, esse elemento que nunca 
esteve lá, que não se deixa apreender por nenhum atributo, 
mas que possibilita a construção da cadeia: o objeto perdido.
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Entre os fenômenos de fala observados no autismo por 
Kanner (1997), havia casos de crianças que se apresentavam 
como mudas, ou que chegavam a falar, mas a linguagem não 
servia para se comunicar. Não se endereçavam a um outro, 
com a fala se constituindo em mera repetição de palavras. A 
partir dessa teorização, podemos dizer que cada um desses 
casos representa uma posição frente à linguagem, isto é, que 
há significantes, mas eles não se articulam, não formam uma 
cadeia e, portanto, não produzem significação.

Para concluir 
A teorização acima nos autoriza a pensar que a entrada 

no mundo da linguagem, para Dóremi, está se fazendo com 
dificuldade. Algo como um curto circuito se apresenta quando 
ela pega o significante do outro para apenas repetir, como um S1 
que não se encadeia. Por outro lado, ela fala, fala baixinho, fala 
com as primas, mas fala. Algo do encadeamento significante, 
ainda que de forma precária, já se fez aí.

Como vimos, as primeiras inscrições significantes se 
fazem a partir da intervenção do outro, pois, ao contrário 
dos animais, que sobrevivem a partir do próprio instinto, o 
bebê da espécie humana só sobreviverá se um outro o acudir, 
der sentido às suas primeiras manifestações, como o grito, e 
interpretá-las. Isso significa que o filhote de humano precisa 
de mais do que o alimento para sobreviver, precisa de palavras, 
de significantes que o introduzam na linguagem. Essas palavras 
guardam a marca do discurso que precede o seu nascimento, a 
sua história: as esperanças e expectativas prévias a sua chegada 
ao mundo. Nesse sentido, a criança é sempre situada como 
objeto do desejo do outro.

A simbolização primordial, essa que marca a nossa entrada 
no mundo da linguagem, no campo do Outro, é portanto, sempre 
marcada por uma falta. A questão é saber como cada um de 
nós simboliza essa falta.
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A mãe, tomando a criança como o objeto que poderia vir 
a preencher a sua falta, vai encontrar sempre uma defasagem. 
Lembrem que o que ela busca é o objeto, que na verdade nunca 
existiu. A criança encontrada nunca corresponde à realidade, 
e frente a essa não complementaridade, essa desilusão, há que 
inventar. A interpretação que a mãe faz do grito da criança é 
já uma invenção que guarda a marca das significações desse 
Outro materno que a introduz no mundo da linguagem. Como 
dissemos, guarda a história prévia dessa criança. No caso de 
Dóremi, a mãe às vezes “fica pensando que é ‘um castigo de 
Deus’ (sic) por estarem mentindo. Por outro lado, tem uma prima 
com problema parecido com o da filha e fica pensando que é 
do ‘sangue’, o que complica no seu caso mais ainda porque o 
pai também é do mesmo ‘sangue’”.

Essa articulação no campo do Outro, no entanto, é extre-
mamente complexa, e não implica uma relação de causalidade 
linear, de forma que pudéssemos explicar o que se passa com 
Dóremi a partir de uma relação de causa e efeito. A psicanálise 
supõe que há uma escolha da criança em se implicar com o 
desejo e o lugar reservado para ela no campo do Outro, que há 
um trabalho para se produzir como sujeito, e é essa aposta que 
deve dirigir o tratamento. Como? Em duas vertentes. De um 
lado, a partir de um trabalho com os pais e de outro a partir 
do trabalho com a criança.

Essa escuta, seja com um, seja com outro, não obedece 
a uma vertente de orientação, de um trabalho pedagogizante 
que levaria o analista a se colocar em um lugar de ideal, seja 
para reparar um possível erro na relação dos pais com o filho, 
seja para se constituir como mais um Outro a tomá-lo como 
objeto, pretendendo dizer o que e como a criança deve vir a 
ser, mas os escutando.

Que lugar Dóremi ocupa para essa mãe? E para esse casal? 
E Dóremi, de que lugar responde com sua exacerbada sensibili-
dade ao som, seus traços de isolamento, suas repetições?
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Somente assim, operando a partir de um não saber, pois nós, 
efetivamente não sabemos a resposta a essas questões – na verdade, 
nem eles mesmos o sabem, pelo menos não conscientemente –, é 
que cada um deles poderá construir uma resposta possível.

Mas, mais que isso, é preciso supor um trabalho dessa 
criança no sentido de se fazer sujeito, e essa suposição implica 
em acolhê-lo e acompanhá-lo. Para isso, é preciso que o ana-
lista se deixe regular por esse trabalho do sujeito. A literatura 
mostra que essa posição de, em um primeiro tempo, evitar 
intervir com o olhar ou a voz, que são sinais representantes 
da demanda do Outro, deixando-se regular pelas construções 
que a criança realiza, pode abrir o espaço para que ela inclua 
o analista no trabalho. A esse respeito, podemos pensar se não 
foi precisamente essa a posição da estagiária da Clínica Escola 
de Fonoaudiologia que, frente à angústia da criança, nomeada 
pela mãe como decorrente do uso do jaleco pelos estagiários da 
Clínica, a atende sem jaleco para facilitar o diálogo. Cito o caso: 
“A sessão de avaliação, por sua vez, aconteceu na presença dos 
pais, tendo sido coletadas informações pessoais importantes. 
Posteriormente, foi apresentado à criança um álbum fonético, 
na ausência dos pais, sendo solicitado que ela nomeasse as 
figuras. Com isso, foi possível analisar a pronúncia de palavras 
e a capacidade de reconhecer as imagens expostas. Ao fim da 
avaliação fonoaudiológica, concluiu-se que Dóremi encontra-se 
com um desenvolvimento linguístico esperado para a idade, 
além de apresentar uma interação excelente com a terapeuta 
na ausência dos pais”. Esse elemento merece análise por parte 
da equipe: o que esteve em jogo que permitiu à criança, sempre 
tão reticente, essa abertura ao Outro?

Eu diria, para concluir, que a suspensão do diagnóstico 
realizada pela psiquiatra é fundamental nesse caso, para que a 
equipe possa se abrir à escuta dos pais e ao trabalho que Dóremi 
vem fazendo para se constituir como sujeito. Essa é a aposta para 
que, do lado dos pais, algo se mova, deslocando-a da posição 
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em que está colocada; e, do lado da criança, o seu trabalho lhe 
permita construir uma invenção própria que a reposicione frente 
ao outro e lhe permita a construção de um laço social.
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Comentário 3:  
um ritmo para Dó-re-mi

Roseane Freitas Nicolau

Este escrito é fruto das discussões desenvolvidas por 
ocasião da jornada A Psicanálise na Cidade: dispositivos clínicos em 
saúde mental, álcool e outras drogas e intersetorialidade, que reuniu, 
em João Pessoa, profissionais da rede pública de saúde na UFPB 
e colegas docentes que pesquisam a inserção da psicanálise em 
instituições públicas de saúde e assistência. Tendo como direção 
o tratamento pela fala, que se constrói levando em conta o 
particular do caso, dele partimos para fazer avançar a clínica 
psicanalítica no contexto institucional, por meio de produções 
teóricas sustentadas pelo ensino de Freud e Lacan. Agradeço 
a oportunidade de participar com esse escrito, em que tomo o 
caso clínico “O bailado do som, o caso Dóremi” atendido em uma 
Unidade Básica de Saúde, para articular algumas questões acerca 
da importância da escuta e do tempo de espera necessário para 
um diagnóstico, discutindo sobre a classificação precipitada, 
na atualidade, de crianças autistas ou psicóticas.

Os comentários que faço se sustentam em minha experiên-
cia como supervisora de trabalho institucional, mas são baseados 
inteiramente na leitura do caso e nas ressonâncias que ele me 
provocou. Assim, por um lado, tais comentários restringem-se 
ao modo de operar da equipe multidisciplinar em relação ao 
diagnóstico, o qual foi colocado em suspenso pelos diferentes 
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profissionais, o que é sempre difícil na complexidade de uma 
clínica situada nas fronteiras entre saberes, comandados, via de 
regra, pelo uso de manuais diagnósticos e tecnologias diretivas. 
Por outro lado, tecem algumas pontuações sobre o atendimento 
de Dóremi, nome que criativamente identifica a criança de três 
anos, cuja queixa principal era a “sensibilidade ao som”. Aqui 
não se trata de uma supervisão, claro, já que esta implicaria 
uma demanda de saber, por parte de alguém mobilizado pela 
angústia, do não saber o que fazer frente à determinada situação. 
Trata-se, no entanto, de elaborações movidas pelo desejo de 
fazer avançar a experiência da psicanálise no espaço institu-
cional, apostando que os obstáculos do trabalho nos ensinam 
a sustentar a clínica e a fazer frente à política de aplicação de 
manuais diagnósticos e tecnologias massificadoras.

Muitos analistas implicados com o trabalho nas institui-
ções públicas de assistência têm testemunhado experiências 
que os levaram a elaborar possibilidades de aí exercer a clínica 
(ALBERTI, 2000; ALTOÉ; LIMA, 2005; MORETTO, 2013; MOURA, 
1996; FIGUEIREDO, 1997; GUERRA; MOREIRA, 2010; PINHEIRO; 
CARVALHO; SILVA, 2011; ROSA, 2004; RINALDI, 2005). São estes 
testemunhos que assinalam a possibilidade de fazer uso sub-
versivo dos dispositivos institucionais, provocando efeitos 
subjetivos inusitados. Pensar a direção do tratamento no espaço 
coletivo, assinalando o lugar da psicanálise no contexto em 
que vários saberes se entrecruzam, é uma questão que nos 
acompanha, principalmente no caso específico do tratamento 
com crianças, no qual a escuta dos pais é fundamental. Isso 
demanda tempo dos profissionais. Se considerarmos que o 
discurso do mestre moderno é o que impera como modelo de 
trabalho, tem-se que a lógica é a da eficácia produtiva: trabalhar 
mais, em menos tempo (BITTENCOURT, 2013). É preciso então 
estar decidido para sustentar o trabalho.

É nessa perspectiva que vislumbro a intervenção dos 
profissionais que atenderam Dóremi: como uma aposta que nos 
convoca a pensar juntos estratégias de intervenção em equipe no 
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campo da saúde mental, elaborando, no depois, aquilo que foi a 
conduta dos profissionais, demonstrando assim a importância de 
pensar sobre o que se faz. Com isso, visa-se sustentar uma forma 
de evitar que crianças sejam diagnosticadas apressadamente.

Conforme pudemos apreender, os profissionais da Rede 
de Atenção Psicossocial e Rede de Saúde Mental teceram o caso 
Dóremi a “várias mãos”, dando exemplo de como é possível pôr 
em suspenso um diagnóstico e esperar o tempo de marcha do 
sujeito para o acesso ao significante, apostando que a operação 
lógica de inserção no simbólico, no campo do Outro, possa 
ocorrer. Pontuamos que colocar em espera um diagnóstico já 
é uma forma de inserir o modo de operar da psicanálise, que 
segue uma via contrária ao discurso do mestre, ocupando-se 
do particular de cada sujeito.

Portanto, se não fosse o trabalho conjunto da equipe, 
o caso Dóremi estaria fazendo número nas estatísticas que 
apontam para o crescimento de casos de autismo, com todas 
as implicações que isso traz. Vejamos.

O diagnóstico em debate 
Atualmente há uma proliferação do diagnóstico de 

autismo, até mesmo sua verdadeira banalização, fundamen-
tado unicamente em manifestações comportamentais. Se de 
um lado esse é emitido tão facilmente, de outro temos todo 
um campo controverso e obscuro de pesquisas, por não ter, 
do ponto de vista da ciência positivista contemporânea, uma 
etiologia conclusiva e uma prática de intervenção com eficácia 
comprovada. Apesar da árdua procura por causas orgânicas que 
pudessem justificar a sintomatologia, tal diagnóstico continua 
puramente clínico, não existindo nenhum exame que possa 
validá-lo. Há uma verdadeira banalização quando se trata de 
diagnosticar uma criança “autista”, principalmente se conside-
rarmos que eles são pautados na observação de determinados 
comportamentos – prejuízos na comunicação, na interação 
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social e padrões repetitivos de comportamento. Coriat (2015) 
destaca que o conceito de autismo, tão estendido no DSM V com 
a denominação de “espectro autista”, perdeu sua especificidade, 
permitindo incluir nessa categoria diagnóstica o que constava 
antes na ampla categoria dos “transtornos generalizados do 
desenvolvimento”. Isso tem levado a um elevado número de 
diagnósticos, bem como a tratamentos em que não se coloca 
nenhuma preocupação com o que está acontecendo com a 
criança no campo subjetivo.

Este modo de diagnosticar levanta um embate, logo de 
saída, relativamente à falta de concordância existente entre 
profissionais da área médica, como psiquiatras e neurologistas, 
bem como entre psicanalistas filiados a linhas teóricas dife-
rentes. Os manuais (DSM/CID) que viriam garantir um avanço 
na compreensão dos quadros patológicos apresentam, por sua 
vez, apenas descrições. Kupfer (2000) considera que uma das 
dificuldades ao avanço dos estudos sobre a psicose infantil e o 
autismo está na disputa diagnóstica, campo em que é travado 
um embate nos estudos epidemiológicos e são dificultadas as 
trocas científicas, já que os pesquisadores não estão tratando 
do mesmo objeto de pesquisa. Acerca disto, a autora salienta: 
“o autista do neurologista não é o autista do psicanalista” 
(KUPFER, 2000, p. 85).

Os diagnósticos de psicose infantil e autismo sofreram 
profundas modificações ao longo da história. No século XIX, o 
olhar médico agrupou, no campo das psicopatologias, algumas 
crianças que apresentavam comportamentos bizarros, alhea-
mentos, autoagressões, além de comprometimento intelectual, 
no quadro das doenças mentais. Nestas condições, tais crianças 
eram condenadas a um futuro isolamento social e à alienação, 
tal como os adultos que sofriam de distúrbios. Em 1943, Leo 
Kanner, ao acompanhar um grupo de crianças que pareciam 
constituir uma entidade clínica única, utilizou, para designá-las, 
o termo autismo infantil precoce, constituindo uma entidade 
nosológica específica para as crianças.



A PSICANÁLISE NA CIDADE

146

Com o advento dos manuais, a psiquiatria passa a se 
orientar em descrições classificadoras, produzindo uma pro-
fusão de diagnósticos, cada vez maior e mais fragmentada de 
crianças autistas. Contrapondo-se a isso, a psicanálise não opera 
no sentido de classificar as manifestações infantis, mas sim 
as interroga a partir de uma posição do sujeito na sua relação 
com o Outro. Ao pensarmos os obstáculos do desenvolvimento 
infantil, consideramos o processo pelo qual “o filhote humano 
vai se tornar um habitante da linguagem, um falasser, com um 
desejo próprio, uma capacidade de simbolizar o mundo ao seu 
redor e um determinado estilo de lidar com a falta estrutural 
implicada na sua condição humana, em suma, sua subjetividade” 
(BERNARDINO, 2011, p. 216).

Portanto, com a psicanálise pensamos o autismo a partir 
de uma falha na constituição subjetiva que diz respeito à entrada 
no mundo simbólico, habitado pela linguagem, e não a partir 
dos automatismos que a criança apresenta. É preciso, então, 
interrogar os distúrbios de linguagem, a desadaptação à vida 
social e as estereotipias no corpo, que dizem das dificuldades 
do sujeito em se constituir. É isso que nos permite operar com 
os dispositivos da clínica em transferência. Mas isso implica 
um trabalho em sintonia entre os diferentes profissionais que 
trabalham na equipe de saúde, para que abandonem o furor 
diagnóstico em benefício de uma escuta do sujeito.

Seguindo a ideia da “prática entre vários”, descrita por 
Abreu (2008), ou da “prática entre muitos”, defendida por Elia 
(2013), é possível operar na clínica e construir um modo de fazer 
próprio a cada contexto, tanto no que se refere ao diagnóstico, 
quanto à possibilidade de sustentar um lugar para o sujeito no 
trabalho multidisciplinar. Isso remete a uma ética particular na 
direção do tratamento (a ética do desejo), como aponta Lacan 
(1988), em O seminário, livro 7, que fundamenta a compreensão 
de que a criança, desde os primórdios de sua vida, deve ser 
acolhida em sua singularidade.

Tomemos o caso.
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O descompasso de Dóremi 
A queixa principal identificada pela equipe, a “sensibi-

lidade ao som”, se fundamenta inteiramente na fala da mãe, 
que, segundo os profissionais “[...] procurou a Unidade Básica 
de Saúde (UBS) de sua área, porque a filha, quando escutava 
som alto, começava a gritar com as mãos no ouvido e balançava 
a cabeça de um lado para o outro, reagindo ainda com palidez 
e choro intenso”.

A “sensibilidade ao som” de Dóremi apareceu aos dois 
anos, quando: “[...] no réveillon de 2013, com os fogos da passagem 
do ano, ela começou a colocar a mão no ouvido e balançar a 
cabeça chorando. Depois desse episódio, sempre que escuta 
som alto começa a gritar e chorar e agora ‘toma’ (sic) o choro”. 
Embora, a conselho de familiares que estranharam o compor-
tamento da criança, a mãe já houvesse buscado tratamento 
em outubro de 2013, parece que esse foi o momento em que ela 
percebeu que havia alguma coisa errada com a reação da filha 
aos sons, uma vez que “enquanto Dóremi era uma bebezinha, 
a mãe não percebeu nada”. Entretanto, pessoas da família já 
haviam estranhado o comportamento da criança e aconselhado 
a “procurar um médico porque isso não era normal”. Também 
outras pessoas do círculo de relações já haviam apontado para 
algo de problemático na reação da menina.

Na fala da mãe, aparece ainda a dificuldade da filha em 
interagir socialmente, pois “fica toda por ‘fora’, no canto da 
sala”, quando visitam a casa dos avós e em ambientes em que há 
muito barulho. Por outro lado, a observação feita pela psicóloga 
na casa da criança descreve uma série de sintomas destacados 
pela psicologia – ausência de contato olho no olho; comporta-
mentos ritualísticos, ecolalia, imitação, olhar fixo em objetos 
que piscam, irritação ao mudar sua rotina, uso da 3ª pessoa 
para referir-se a si mesma etc. – que apontavam para a suspeita 
de uma psicose ou autismo, como sugere o encaminhamento à 
avaliação psiquiátrica.
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Se a equipe aceitasse a suspeita indicada pelos manuais, os 
sintomas e as reações da criança seriam facilmente enquadrados 
como autismo. De acordo com as descrições elaboradas por 
Kanner (1946), sintomas como isolamento, balanceio, recusa à 
entrada no universo social e da linguagem, ecolalias, se manifes-
tam na defasagem das áreas da interação social e da linguagem, 
interferindo no desenvolvimento de um modo geral – traços 
conhecidos e reconhecidos por todos, profissionais ou não, a 
partir do crescimento do diagnóstico de autismo. Como não 
cair na armadilha da identificação rápida?

Aprendemos com a psicanálise que as respostas do sujeito 
dependem, em grande medida, do discurso predominante no 
laço social vigente, podendo haver produção de sintomas que 
não se apresentam como respostas do sujeito, alienando-o ao 
saber que vem do Outro. Precipitar um diagnóstico pode fazer 
o sujeito ser suprimido, antecipando uma identificação ao sig-
nificante do Outro. A psicanálise sustenta a ética da diferença, 
contrapondo-se à prática normativa da psiquiatria. Por isso, 
é importante submeter o diagnóstico a um tempo de espera.

Considerando o que fala Bernardino (2011) sobre as psi-
coses não decididas da infância, é preciso esperar e ouvir a 
trama na qual a criança se constitui como sujeito. É preciso, 
portanto, ir além de um olhar objetivo, não se restringir somente 
às descrições dos fatos. É isso que a psicanálise ensina, pois se 
fundamenta em uma teoria que apreende um saber inconsciente 
no sujeito a partir de um tempo de compreender que ponha 
em suspenso a pressa em concluir. Foi isso o que fez a equipe 
que atendeu Dóremi.

A clínica psicanalítica leva em consideração a constituição 
da subjetividade, bem como os laços afetivos estabelecidos 
com os familiares e o seu ciclo social. Lacan utiliza em seu 
ensino um modelo que vai tratar da importância constitutiva 
da forma, da unidade, da identificação especular, encruzilhada 
estrutural, encontro no qual o infans se fixa em uma imagem 
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que o aliena a si mesmo e instaura a competição agressiva, em 
um primeiro momento, no curso da identificação primeira. Em 
um segundo momento lógico, o Outro deverá ratificar, sustentar 
essa imagem produzida no desejo do Outro, momento hipotético 
de inscrição no simbólico, traço unário, que aliena o sujeito ao 
Outro. Para Dóremi, um diagnóstico precoce poderia precipitar 
uma imagem colada ao significante autismo, cuja função seria 
responder à fantasmática materna. Por isso, a importância de 
considerar, a partir do que aprendemos com Lacan, a noção 
de sujeito inconstituído, à espera de um entrecruzamento que 
permita a difícil questão psíquica da montagem identificatória, 
sempre frágil antes da efetuação da estrutura.

Sendo assim, a criança diagnosticada equivocadamente, 
ou mesmo nomeada precocemente por um transtorno psiquiá-
trico, não poderá deixar de sofrer, além de efeitos subjetivos, os 
decorrentes de uma significação social a partir de um lugar que 
ela passa a ocupar, carregando a exclusão da linguagem e do laço 
social, subjugados muitas vezes a técnicas de condicionamento 
que a mantenham exatamente no lugar de borda, “lugar em que 
ela surpreendentemente se equilibra” (KUPFER, 1999, p. 101).

Pensamos, como muitos autores, que a nomeação a partir 
de uma classificação universalizante como a do DSM anula a 
singularidade e a possibilidade da criança vir a ocupar seu 
lugar no mundo dos intercâmbios humanos. Isso tem consequ-
ências subjetivas importantes para a criança, que, junto com 
sua história de vida, seus traços, sua origem – conteúdos que 
podem responder ao enigma sobre quem é – despoja-se daquilo 
que lhe é mais singular, considerando uma possível fragilidade 
vivida nesse momento.

Para além de um diagnóstico, devemos então considerar 
ao que o sintoma da criança responde. Para Lacan (2003), o 
sintoma na criança pode representar o par parental ou ser um 
indicativo da subjetividade materna. Quando o sintoma está 
referido à subjetividade materna, a criança passa a ser objeto 
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da mãe, respondendo ao desejo baseado na fantasia desta e 
buscando preencher o vazio de uma vida que não encontra 
outro sentido senão o de carregar esta cruz que a criança pode 
vir a representar. Assim, como na criança psicótica falta a 
consistência do significante fundamentado no Nome-do-Pai, o 
que permitiria que ela produzisse seu próprio sintoma, ela se 
apresenta no real encarnando o fantasma materno.

Tal entendimento se aplica à relação de Dóremi com a mãe, 
para quem cuidar da filha, que tantos “incômodos” lhe causa, 
tem o sentido de castigo por ter se relacionado sexualmente 
com o primo, relação que deve ser castigada. A filha, então, 
como fruto dessa relação, encarna “um castigo de Deus” (sic) 
no fantasma materno, cumprindo o mal que está no sangue. A 
mãe menciona uma prima “com problema parecido com o da 
filha e fica pensando que é do ‘sangue’, o que complica no seu 
caso porque o pai também é do mesmo sangue”.

Além do mais, na fala materna, o pai é subsumido, apa-
recendo o marido como aquele que assumiu a paternidade, 
apesar da traição. Mas parece não haver verdadeiramente o 
reconhecimento desse pai, que, embora seja de direito, para a 
mãe não é de fato. Dóremi é filha do pecado, portanto, traz esta 
marca. Ao falar da filha, a mãe se refere mais ao “problema” que 
ela apresenta, às inabilidades da criança e ao quanto ela está 
defasada em seu desenvolvimento em relação às outras crianças.

Assim, é preciso abrir um espaço à fala dessa mulher, para 
que ela possa (re)criar, (re)inventar o lugar da criança junto a 
ela, ou seja, que por meio da escuta de suas angústias e seus 
receios em relação à filha, juntamente com o que a menina 
vem demonstrando, ela possa ver as possibilidades de Dóremi, 
permitindo com isso que o desejo da filha possa expressar-se. 
Além disso, é preciso escutar se há, no desejo materno, outro 
lugar para essa filha que não seja o de doente. Saindo dessa 
posição, Dóremi não mais teria o sentido de “castigo de Deus” 
(sic). Por isso, a mãe precisa reinventar um lugar para a filha 
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ou deixá-la encarnar seu fantasma. O que essa criança parece 
revelar é o segredo dos pais. E o não dito, conforme nos ensina 
Lacan, retorna no sintoma ou no real do corpo.

É preciso ressaltar que estas são apenas tentativas de 
construir algum saber a partir do que lemos sobre o caso, mas 
só a escuta sob transferência permitiria apreender as posições 
fantasmáticas implicadas, bem como as questões em jogo por 
trás da demanda parental.

Do que pude apreender do relato, Dóremi é uma criança 
embaraçada com a linguagem, ou com o que vem do campo 
do Outro, reagindo com crises de choro e agitação ao ouvir 
os sons de falas. Na avaliação de hipersensibilidade ao som 
(hiperacusia), nada foi confirmado, descartando a hipótese de 
causa orgânica. Assim, é preciso oferecer uma escuta pela via 
do significante ou da constituição da cadeia significante para 
a criança. Isso nos leva também a interrogar como o circuito 
pulsional se instaurou para ela, particularmente o da pulsão 
invocante, apontada por Lacan (2008) em O seminário, livro 11 e 
trabalhada atualmente por muitos analistas que investigam o 
autismo, como, por exemplo, Didier-Weill (1995), que se dedicou 
ao estudo do circuito da pulsão invocante.

No caso Dóremi, a queda da voz como objeto a, no sentido 
formulado por Lacan (1998), é uma importante via de investiga-
ção, uma vez que esta é afetada pela maneira como o som lhe 
chega do campo do Outro. Sublinhamos aqui a importância dessa 
perspectiva, não apenas na compreensão da voz como objeto 
a, mas também no entendimento de como funciona o circuito 
pulsional, que viria esclarecer bastante a direção do tratamento.

A nomeação Dóremi, correspondendo ou não ao nome 
próprio da criança – não temos como sabê-lo, uma vez que 
no relato não está explicitado – traz as ressonâncias sonoras 
de uma constituição subjetiva em espera, ou um trabalho de 
estrutura que permita descolar as notas coladas, introduzindo 
o intervalo necessário à harmonia ou ao bailado dos sons. Esta 
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parece ser a visada da equipe que, sabiamente, põe em suspenso 
o diagnóstico, apostando que a operação capaz de separar as 
notas possa se harmonizar e um Dó-re-mi venha dar ritmo a 
uma melodia, fato que depende da sequência fonética ordenada 
no campo do Outro.

Estariam os sons emitidos pelo outro chegando como ecos 
ameaçadores? Ou dito de outra forma, estaria aí presente um 
tropeço da linguagem que deixa Dóremi atrapalhada com o que 
lhe chega aos ouvidos? Os gritos e sussurros ensurdecedores 
parecem se constituir como uma descarga simbólica errante 
e a espera de algo que venha lhe fazer barra para que algum 
sentido possa advir.

De acordo com Dunker (2013), as principais alterações de 
linguagem presentes em crianças psicóticas estão relacionadas 
ao som, ao significante e à significação, podendo estar enodadas 
aos fenômenos ligados à decomposição significante, ao ritmo e 
ao campo de sons presentes na voz humana ou aos fenômenos 
ligados à enunciação. No caso de Dóremi, as alterações relacio-
nam-se especificamente ao ritmo e à intensidade do som, o que 
nos leva a interrogar: como esta criança pode entrar no bailado 
da vida, com notas coladas, sem intervalo onde se abrigar?

Tomando a voz como objeto da pulsão invocante, pensamos 
no poder de captura irresistível que a voz materna exerce sobre o 
bebê. Como clínicos, quando verificamos como as crianças autistas 
se esquivam da presença de alguém próximo, especialmente da 
voz humana, nos interrogamos sobre o poder, ao mesmo tempo, 
de atração e repulsa que ela tem. Trata-se de efeitos opostos 
resultantes de uma mesma pulsão? Como pode um ímã, em relação 
a seu objeto, provocar, simultaneamente, atração e repulsão por 
meio de uma simples inversão de seu campo?

Estas são questões a serem respondidas e cujas indicações 
encontramos em Lacan (2008, p. 182) relativamente à concei-
tuação da pulsão invocante, bem como da pulsão escópica: 
“acrescento a pulsão escópica e aquela que se poderia, quase, 
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denominar pulsão invocante, que possui esse privilégio de 
não poder se fechar”. Não iremos desenvolver isto aqui, mas 
é uma pista possível, como dissemos. Se a voz da mãe acalma 
Dóremi, as outras vozes chegam como objeto primitivo da pulsão, 
antes de seu retorno, atordoando-a. Seria porque não há aí a 
intervenção do Outro? A diferenciação entre quem produz a 
voz do sujeito ou do Outro, às vezes, é problemática, como nas 
alucinações, porque a situação da voz como objeto pulsional 
é particularmente complexa, uma vez que o órgão fonador 
encontra-se em condição de produzir seu próprio objeto.

A voz para Dóremi parece inarticulada, permanecendo 
na dimensão do grito rompendo o silêncio. É esse grito, ligado 
a uma desarticulação da voz, que é ouvido por Dóremi? Parece 
que, no âmago desse grito, dá-se o máximo do gozo e da morte. O 
grito me parece remeter à dimensão real da voz. Essa passagem 
ao inarticulado, que reduz toda a significação a um grito, instala 
um gozo que confunde a vida com a morte. É como o estertor da 
agonia, aquele som rouco, sufocado, semelhante ao do orgasmo.

Para finalizar, cabe sublinhar a importância de um dis-
positivo de escuta à mãe, sem deixar de considerar a dimensão 
subjetiva da criança. No entendimento de Mannoni (1995, p. 36), 
a inclusão do discurso parental no tratamento é fundamental, 
pois além de ser uma forma de situar a criança em relação ao 
desejo desses, a escuta do drama familiar possibilitaria “criar 
uma situação em que finalmente seja concebível que a verdade 
escondida por trás dos sintomas seja assumida pelo sujeito”. 
Além disso, é também imprescindível dar voz ao pai para que 
ele venha a exercer sua função tornando possível antecipar 
um sujeito, mostrando a esses pais as possibilidades de SER 
dos seus filhos.
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Caso clínico CAPSi:  
o caso do “jovem sem nome” 

Carla Lidiane Oliveira Pereira

O “jovem sem nome” relata que teve uma boa infância, que 
foi criado até os 13 anos por uma tia que chamava de mãe. Sobre 
o pai, diz que “ele é um safado que não o criou e nem fala com 
ele”. A avó relatava ao jovem que, quando sua mãe estava grávida 
dele, tomava medicações ao ponto de “se tremer” (sic). Sabe que 
tem um irmão que fugiu e diz que sente vontade de conhecê-lo.

Aos 14 anos, foi levado pela mãe biológica. Então, revol-
tou-se. Fugiu para rua e começou a fazer uso de drogas. Foi por 
iniciativa própria à casa de passagem. Aos 15 anos, fez sua primeira 
triagem em um CAPS infanto-juvenil (CAPSi). Foi acompanhado 
de um educador social da casa de passagem. A queixa é que ele 
“tem mudanças de comportamento e fez uso de drogas” (sic). 
Reclama que tem dificuldade para dormir e nesses momentos 
toma medicamentos. Relata que quando morava com a família 
dormia melhor. Diz que gosta de estudar, mas sente-se rejeitado 
na escola por ser abrigado e, por esse motivo, não a frequenta 
mais. Nesse momento, estava em fase de tentativa de reintegração 
familiar (para a mãe biológica), mas ela nunca atende ao telefone 
ou desliga quando falam o nome de seu filho.

Então, evade da casa de passagem, volta para rua e a 
consumir maconha e cola, mas continua frequentando o CAPSi. 
Nos atendimentos continua a resgatar sua história de vida e 
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a de sua família. Queixa-se da falta de amor da mãe e fala que 
gosta muito dela. Encontra com seus irmãos por parte de pai 
com frequência. Faz pinturas nas oficinas e leva para a irmã. 
Quando está com a família não usa drogas. E diz que, se sua 
mãe estivesse por perto, isso ajudaria seu tratamento, mas que 
sem ela vai usar drogas até morrer. Apresenta-se inquieto e 
resistente por vezes, porém continua a se tratar. Como resultado 
de sua frequência ao CAPSi e do acompanhamento da rede de 
assistência social, se dá o processo de reintegração familiar e 
ele volta para a casa da mãe. Após nove dias, é ameaçado de 
morte por falta de pagamento das drogas que consome e os 
traficantes começam a rodear sua casa. Então, sua mãe procura 
o Conselho Tutelar que o recoloca na casa de passagem como 
medida de proteção.

Lá, novamente, passa por um período de inquietação, 
impaciência e agressividade. Agride outros usuários e, como 
forma de castigo, é impedido de frequentar as atividades de um 
centro educacional. Por várias vezes, afirma que não aguenta 
mais morar em abrigo. A mãe volta a não atender ao telefone 
e a desligar as ligações para não querer saber de seu filho. O 
adolescente começa a querer ir para uma fazenda de tratamento 
para drogas, mas sempre volta atrás. Relata que quer mudar de 
vida e queria voltar no tempo para alterar o rumo de sua his-
tória. No entanto, nada muda. Passa por um momento de crise: 
fica sem comer e demonstra grande sofrimento psíquico; por 
isso, é internado em uma instituição psiquiátrica. A equipe do 
CAPSi intervém, retira o adolescente da instituição psiquiátrica 
e o recoloca na casa de acolhida masculina. Passa novamente 
por uma fase difícil, tendo crises de agitação, agressividade e 
uso abusivo de drogas (tinner e maconha). Agride usuários e 
técnicos dos serviços que frequenta e, depois que se acalma, 
pede desculpas. Mostra-se desconfiado e começa a achar que 
a técnica contava coisas a sua mãe. Começa a falar que não 
precisa mais ir ao CAPSi, mas continua a frequentá-lo. Suas 
agressões ficam mais sérias e a polícia é chamada pela casa de 
acolhida para intervir.
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Com 16 anos, evade da casa de acolhimento. Na rua, mais 
uma vez é ameaçado e procura ajuda. Assim, é colocado no 
PPvida (Programa de Proteção à vida). Fica menos de um mês e 
desiste. Volta para a casa de acolhimento. É levado ao CAPSi, onde 
questiona a técnica se ele é obrigado a se tratar; ela responde 
que não e, assim, ele consente em retornar ao tratamento.

Uma nova reintegração familiar é feita por determinação 
jurídica. De volta à casa, segundo a mãe, o “jovem sem nome” 
apresenta “mau comportamento”, ameaça e provoca pessoas 
da vizinhança. Com menos de uma semana, a mãe começa a 
dizer à equipe que não quer o adolescente em casa. Então, o 
adolescente não retorna ao atendimento e a mãe mente sobre o 
paradeiro deste. Quando retorna, diz que está morando com uma 
família amiga de seus avós. Relata que sua mãe disse que não o 
quer e que, por isso, não ficou em casa. A família que o abrigou 
confirma a versão do adolescente. Continua com as mudanças de 
humor e apresenta-se, por várias vezes, impaciente e agressivo. É 
informado de que seu irmão foi internado no Centro Educacional 
do Adolescente (CEA) e isso o faz chorar muito.

Três dias depois, retorna ao serviço. Conta que saiu da casa 
onde estava e foi para a casa de passagem porque quis agredir 
um adolescente membro da família que o acolheu. Então, começa 
a evadir com frequência para fazer uso de drogas. Tem crises de 
choro e agitação. Apresenta-se sempre impaciente e por vezes não 
consegue realizar as oficinas, mas solicita sempre uma escuta 
individual. Nestas, fala da rejeição da mãe. É encaminhado várias 
vezes à UAI e para abrigos, mas sempre evade. Numa dessas 
evasões, chega a levar o irmão, que estava também na rua, para 
ser atendido no CAPSi, mas ambos estavam visivelmente sob 
efeito de drogas. O irmão não adere ao tratamento.

Suas idas e vindas cessaram quando foi internado no CEA 
como medida socioeducativa. O motivo foi que estava praticando 
assalto a ônibus, tal qual seu irmão mais velho. Quando sai, já 
aos 17 anos, não cumpre as medidas de liberdade assistida. Volta 



A PSICANÁLISE NA CIDADE

160

ao CAPSi, no início calmo, depois voltando a ficar impaciente: 
não consegue ficar até o fim dos atendimentos e não consegue 
esperar pelos horários das consultas com o psiquiatra. Logo volta 
a praticar assaltos e retorna ao CEA. Foi ao CAPSi neste último 
mês de setembro, relatando que estava foragido. Não conseguiu 
dizer o que queria: uma hora era a medicação, outra era que lhe 
dessem dinheiro... o que de fato conseguiu foi a garantia de que 
sempre estaríamos ali para escutá-lo, lhe oferecer tratamento 
e testemunhar sua trajetória errante.
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Comentário 1: as repetições 
de um jovem sem nome e sem 

lugar no desejo materno 

Jacqueline de Oliveira Moreira

Juliana Marcondes Pedrosa de Souza

Tia, fala comigo, estou com medo.  
– Mas de quê te adiantaria? 
Tu não me vês. [...] Quando 

alguém fala, fica mais claro.  
(Freud, Conferência XXV, [1916-17]. 474) 

Há no texto freudiano uma progressiva percepção da 
absoluta presença e necessidade do outro na relação com o eu. 
Essa progressão acompanha a percepção do desamparo como 
uma marca, uma ferida incurável tematizada sob o signo da 
pulsão de morte e do conceito de angústia e sob a consciência 
crescente do sentido trágico da problemática edípica. O termo 
“desamparo” foi introduzido em 1895 (FREUD, 1974a), mas só 
entre 1915 e 1920 esse significante adquire a formatação de 
um conceito fundamental. A noção de Édipo é introduzida em 
1897 numa célebre carta a Fliess (Carta 71, de 15 de outubro de 
1897), porém sofre um crescente processo de complexificação 
no interior da teoria (MOREIRA, 2004).



O LOGOS EM FÍLON DE ALEXANDRIA

162

No Projeto (FREUD, 1974a), a mediação do outro-pessoa 
adia a descarga pulsional, transformando a busca pela inércia 
neurônica em prazer e erotismo, tornando viável a existência 
humana. Coloca-se na pauta a discussão sobre a dívida simbólica 
como constitutiva do sujeito. Sem o outro, não existiria o eu, 
pois a energia tomaria a direção da descarga mortífera, já que 
a intervenção do outro garante a vida biológica e simbólica do 
eu (BIRMAN, 1999). Essa discussão aparece no Projeto (FREUD, 
1974a) como uma das experiências constitutivas do sujeito e 
será retomada como central a partir da noção de pulsão de 
morte e da segunda teoria da angústia.

As discussões sobre a problemática edípica aparecem em 
vários textos no decorrer da obra freudiana. A trama edípica 
coloca em cena a possibilidade de o sujeito se organizar no campo 
da alteridade na medida em que exige dele um posicionamento 
diante do outro materno e paterno.

Assim, pensamos que a experiência de satisfação, que traz a 
ideia do desamparo, e a experiência edípica são modelos paradig-
máticos de encontro com as figuras de alteridade. Perguntamos: 
como este “jovem sem nome” pode se posicionar no campo do 
outro se seu grito encontra o vazio na resposta materna?

O adolescente errante 
Sabemos que a adolescência apresenta muitos desafios para 

o sujeito e, por este motivo, diferentes correntes teóricas buscam 
construir hipóteses compreensivas para esta fase. Para a psicaná-
lise, a adolescência caracteriza-se por ser um momento em que 
as questões corporais e fisiológicas, postas em um determinado 
tempo no real do corpo, exigem do sujeito mudanças subjetivas 
que culminam em um novo posicionamento frente à vida.

É importante ressaltar que Freud, criador da psicanálise, 
apesar de fazer uso da terminologia puberdade em seus escritos 
clínicos, vai além das transformações corporais e fisiológicas 
a que o conceito se restringe e sustenta que essas mudanças 
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impõem que cada sujeito crie de forma única respostas ao 
mal-estar que surge do encontro com o real do sexo e da falta 
do outro (FREUD, 1974b). A adolescência considera os aspectos 
púberes, mas seu foco está na condição do sujeito em ter que res-
ponder às novas convocações que tais mudanças lhe ocasionam.

Para Moreira, Rosário e Santos (2011), o conceito de 
adolescência considera as transformações corporais caracte-
rísticas da puberdade bem como suas influências no processo 
de constituição do sujeito, ou seja, essas mudanças corporais 
não são sem efeitos na vida de cada adolescente. Esse tem um 
enfrentamento duplo a fazer: lidar com as transformações 
corporais oriundas desse período da puberdade e separar-se 
dos pais para agora fazer suas próprias escolhas.

Calligaris (2009) afirma que a adolescência é um dos 
períodos mais difíceis na vida do indivíduo, pois é quando 
acontecem grandes mudanças fisiológicas e psicológicas que o 
acompanharão até a idade adulta. Devido à intensidade dessas 
mudanças, é comum que o adolescente se sinta um tanto perdido 
neste processo, pois se vê obrigado a tomar certas decisões para 
as quais ainda se sente despreparado, diante de perspectivas 
que lhe são apontadas pelo adulto. Este último, de certa forma, 
idealiza essa transição de acordo com seus próprios parâmetros, 
esquecendo-se de que o adolescente pertence a um contexto e 
a uma realidade diferentes da sua.

Assim, nessa transição, a criança deixa a infância para 
adentrar o mundo dos adultos, no qual as reminiscências de 
fatores marcantes de sua infância serão revividas por meio 
de vários aspectos de seu comportamento. Isso significa que 
essa fase é fruto de uma situação social e histórica, na qual, 
segundo a psicanálise, esse indivíduo passa a ser responsável 
por suas atitudes e por sua colocação dentro da sociedade na 
qual convive, para que esta o reconheça como um adulto e 
que permita seu ingresso dentro desse novo ambiente. Desse 
modo, é preciso pensar a infância e adolescência considerando 
o contexto sociocultural.
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Cohn (2013) revela que o campo científico denominado 
Antropologia da Criança vem se consolidando no cenário brasileiro, 
mas, em sua investigação, propõe fazer um “estado da arte” em 
que busca “demonstrar o papel que as concepções de infância 
exercem não só nos fenômenos observados, mas também na análise 
antropológica destes fenômenos” (COHN, 2013, p. 223). A autora 
apresenta, por exemplo, o caso dos Maxakali de Minas Gerais, cuja 
regra de etiqueta define que, quando alguém se aproximar do grupo 
familiar, deve primeiro dirigir-se às crianças e só depois levantar 
o olhar para os outros membros do grupo. Isto se dá porque, de 
acordo com essa cultura, “as crianças são mediadoras entre os 
mundos, as famílias, as pessoas” (COHN, 2013, p. 226).

No que se refere aos adolescentes e crianças que transitam 
nas Varas Especiais da Infância e da Juventude, a autora enfatiza 
o fenômeno da paternidade e maternidade na adolescência. 
Segundo a autora, “estes meninos e meninas desafiam a noção 
de infância naquilo que ela tem de mais central – porque eles 
afirmam e praticam sua sexualidade, e sua maternidade e pater-
nidade” (COHN, 2013, p. 238). A conclusão importante da antro-
pologia da infância é ressaltar que não é possível fixar uma ideia 
universal acerca desta, pois são os contextos socioeconômicos e 
culturais que constroem concepções e práticas em relação a ela.

Acredita-se ser necessário escutar as realidades sociais e 
subjetivas dos grupos, mas, por outro lado, há alguns elemen-
tos que se repetem na ideia de infância, como, por exemplo, a 
disposição para o lúdico e a necessidade, nos primeiros anos de 
vida, de cuidado. Na nossa realidade cotidiana, na maioria das 
vezes, quem exerce a função do cuidado é a mãe. Sabemos que a 
teoria lacaniana inova quando propõe pensar a mãe a partir da 
lógica da função na matemática, defendendo, assim, a ideia de 
função materna, ou em linguagem matemática “f(x) materno”. 
Essa proposição permite se soltar da fixação na mãe biológica e 
entender que diferentes atores podem exercer a função materna.

Podemos perguntar: em que consiste essa função? Não é 
possível construir uma única resposta, porque a função materna 
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pode transmitir o amor, localizar a criança em uma história 
familiar, investi-la de amor e afeto possibilitando a constru-
ção narcísica de um eu, mas pode, sobretudo, oferecer algum 
amparo para a situação dura e crua da vida no seu estado bruto 
(MOREIRA, 2008). Nas palavras de Moreira (2008, p. 51):

A vida, em seu estado puro e bruto, não é necessariamente 
humana; é preciso a acolhida do outro para circunscrever essa 
vida no campo humano. Assim, a narcisação realizada pela 
função materna é decisiva para este processo de humanização 
e, portanto, de percepção do desamparo. A mãe contém e coloca 
os limites para o excesso que é a vida em seu estado bruto. 

Pensando no “jovem sem nome”, perguntamos: como se 
inscreveu a função materna na dinâmica psíquica deste jovem? 
A avó revela que, quando grávida, a mãe tomava medicamentos 
a ponto de “se tremer”. O dicionário Aurélio revela que “tremer” 
pode ser “ter medo de, temer, recear ou agitar com tremor” 
(FERREIRA, 2009, p. 1.985). Já “tremor” é definido como “o ato 
involuntário ou efeito de tremer” (FERREIRA, 2009, p. 1.986). 
Assim, a vinculação entre o uso de medicamentos e tremer 
sugere que se trata do ato involuntário de tremer, mas podemos 
perguntar, também, se a mãe tem medo de algo. Por que o 
“jovem sem nome” ficou com a tia até os 13 anos e só aos 14 foi 
levado pela mãe biológica, ponto que inaugura a sua errância?

O “jovem sem nome” foi acolhido no CAPSi infanto-juve-
nil aos 15 anos, momento em que a equipe faz uma primeira 
tentativa de reintegração familiar com a mãe biológica. Mas 
não seria o caso de trabalhar uma primeira integração? Talvez 
não existam elementos para pensar em uma reintegração, o 
laço ainda não existe. Conforme o relato do caso, inicia-se uma 
“tentativa de reintegração familiar (para a mãe biológica), 
mas ela nunca atende ao telefone ou desliga quando falam o 
nome de seu filho”. Isso indica uma falta de laços com a mãe, 
o que lança o “jovem sem nome” à vida bruta e à errância. Em 
movimento contrário, o CAPSi é o espaço em que existe uma 
possibilidade de laço, pois o jovem continua frequentando o 
dispositivo e, como aparece na construção do caso, o que se 
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consegue é garantir que a equipe do CAPSi sempre esteja “ali 
para escutá-lo, lhe oferecer tratamento e testemunhar sua 
trajetória errante”.

O jovem localiza o seu embaraço queixando-se da “falta de 
amor da mãe” e afirmando que “gosta muito dela”, e completa 
dizendo que “se sua mãe estivesse por perto, isso ajudaria seu 
tratamento, mas que sem ela vai usar drogas até morrer”. Seria 
possível desviar o cavaleiro errante do seu fim profetizado 
como mortífero? Diferentemente de Dom Quixote, que gozava 
da companhia de um fiel escudeiro, Sancho Pança, nosso jovem 
encontra-se sozinho, aproximando-se mais do personagem da 
antiga canção de Osny Silva, “Cavaleiro errante”:

Cavalgar sob o luar 
Cavaleiro sem lei, sem Deus 
Sem ter onde pousar...  

Esta parece ser a situação de nosso jovem. Entretanto, é 
interessante ressaltar que, no relato do caso, quando o jovem 
se encontra com a família que o pai constituiu, ele não usa 
drogas. Seria essa uma pousada possível?

A equipe tenta mais uma vez o laço com mãe, porém, 
após nove dias com ela, o jovem é ameaçado de morte devido 
a dívidas com o tráfico e volta para a casa de passagem, onde 
em uma repetição do mesmo comportamento, volta a evadir. O 
jovem parece aprisionado numa valsa sem par. Citando Chico 
Buarque de Holanda em “Valsa Brasileira”:

Vivia a te buscar 
Porque pensando em ti 
Corria contra o tempo 
Eu descartava os dias 
Em que não te vi 
Como de um filme 
A ação que não valeu 
Rodava as horas pra trás 
Roubava um pouquinho 
E ajeitava o meu caminho 
Pra encostar no teu [...] 
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Não temos acesso à história do jovem até os 13 anos, mas 
parece que esses dias foram descartados e os próximos podem 
ser extintos porque a ameaça de morte se mantém, e, assim, o 
jovem é indicado para o Programa de Proteção à vida, PPvida. 
No entanto, novamente, como um disco que toca o mesmo ponto 
da música, por uma determinação judicial, volta ao lar materno. 
A mãe envia o jovem para outra família, argumentado que o 
mesmo tem “mau comportamento”. No entanto, ele não encontra 
pouso nesta família porque tenta agredir um adolescente da 
casa. As repetições incessantes, a errância e a falta de pouso 
são representadas, neste contexto, por um ato infracional de 
assalto a ônibus, que o coloca na perspectiva de cumprimento 
de medida de Liberdade Assistida.

Nesse ponto retomamos Lacadeé (2007), que enfatiza a 
importância de compreendermos as errâncias de adolescentes 
que se colocam em risco em nome dos impasses da vida e não 
têm consciência do perigo iminente em que se encontram. As 
errâncias nos indicam uma ruptura com o laço social, e frente 
a elas temos a tarefa de pensar qual modalidade de resposta 
podemos oferecer a estes adolescentes. Sabemos que as medidas 
socioeducativas são organizadas em eixos como escola, família, 
profissionalização, saúde, esporte e lazer, e, para cumprir a 
medida, é preciso trabalhar em conjunto para a construção 
do Plano Individual de Acompanhamento – PIA (BRASIL, 2012). 
Este instrumento poderia implicar o sujeito na construção de 
sua história, entretanto nosso jovem não se encontrou com 
esta possibilidade porque não cumpre a medida. Como enlaçar 
este jovem em uma relação que possibilite um lugar na vida?

Considerações finais 
Segundo Mezan, “o analista tem a ocasião de fazer precisa-

mente aquilo que, segundo Foucault, é o processo de criação de 
uma ética: elaborar uma relação de si a si que permita a ele cons-
tituir-se como sujeito moral” (MEZAN, 1998, p. 206). O encontro 
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com a psicanálise pode oferecer ao sujeito uma oportunidade 
de se perguntar sobre sua repetição e, sobretudo, pensar em 
uma modalidade diferencial de repetição. O “jovem sem nome” 
gira em torno de uma repetição do mesmo: a errância, o clamor 
pelo amor materno e, novamente, a errância. Pensamos que 
uma intervenção possível é tentar vacilar a identificação com 
o desejo materno original de temer e tremer na sua gestação, 
ou seja, de não ter solidez de enlaçamento. Convidar o “jovem 
sem nome” a sair da valsa repetitiva em busca de uma mãe que 
não responde é o que nos resta.

Referências 
BIRMAN, J. Mal-estar na atualidade. Rio de janeiro: Civilização 
Brasileira, 1999.

BRASIL. Lei Federal n. 12.594, de 18 de janeiro de 2012. Estabelece 
o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE). 
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-
2014/2012/lei/l12594.htm>. Acesso em: 21 fev. 2014.

CALLIGARIS, C. A adolescência. 2. ed. São Paulo: PubliFolha, 2009.

COHN, C. Concepções de infância e infâncias: um estado da arte 
da antropologia da criança no Brasil. Civitas – Revista de Ciências 
Sociais, v. 13, n. 2, p. 221-244, 2014. Disponível em: <http://revis-
taseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/civitas/article/viewArti-
cle/15478>. Acesso em: 04 out. 2014.

FERREIRA, A. B. H. Novo dicionário da Língua Portuguesa. Curitiba: 
Positivo, 2009.

FREUD, S. (1892-1899). Extratos dos documentos dirigidos a Fliess 
Edição Standard Brasileira das Obras Psicológicas Completas de Sigmund 
Freud. Rio de Janeiro: Imago, 1974a. v. 1

FREUD, S. (1895). Projeto para uma psicologia científica. Edição 
Standard Brasileira das Obras Psicológicas Completas de Sigmund Freud. 
Rio de Janeiro: Imago, 1974b. v. 1



O LOGOS EM FÍLON DE ALEXANDRIA

169

FREUD, S. (1905). Três ensaios sobre a teoria da sexualidade. Edição 
Standard Brasileira das Obras Psicológicas Completas de Sigmund Freud. 
Rio de Janeiro: Imago, 1974c. v. 7.

LACADEÉ, p. A passagem ao ato nos adolescentes. Asephallus, v. 2, n. 
4, p. 1-10, 2007. Disponível em: <http://www.isepol.com/asephallus/
numero_04/pdf/traducao_02.pdf>. Acesso em: 28 set. 2014.

MEZAN, R. Tempo de muda: ensaios de psicanálise. São Paulo: 
Companhia das Letras, 1998.

MOREIRA, J. O.; Rosario, A. B.; Santos, A. P. Juventude e adoles-
cência: considerações preliminares. Psico (PUCRS), v. 42, p. 457-46, 
2011. Disponível em: <http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/
index.php/revistapsico/article/viewArticle/8943>. Acesso em: 05 
out. 2014.

MOREIRA, J. O. Retecendo as possíveis materna junto à criança 
vitima de negligência ou abuso sexual: da mãe ideal à maternidade 
possível. In: GUERRA, A. M. C.; Moreira, J. O. (Org.). A psicanálise nas 
instituições públicas: saúde mental, assistência e defesa social. 1. ed. 
Curitiba: CVR, 2010. p. 47-58.

MOREIRA, J. O. Édipo em Freud: o movimento de uma teo-
ria. Psicologia em Estudo, v. 9, n. 2, 219-227, 2004. Disponível 
em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pi-
d=S1413-73722004000200008&lng=en&tlng=pt>. Acesso em: 05 out. 2014.



PARTE VII 
RODA DE CONVERSA: EFEITOS DO TRABALHO EM 
PARCERIA ENTRE A UNIVERSIDADE E A REDE DE 
SAÚDE MENTAL DE JOÃO PESSOA E CABEDELO



171

A psicanálise na formação 
em saúde mental: 

contribuições para a construção do caso clínico

Ana Cristina Costa de Figueiredo

A parceria da universidade, em sua missão de ensinar e 
transmitir conhecimentos, com as redes de serviços em saúde 
mental, em sua missão de acolher, tratar e reabilitar pessoas com 
transtornos mentais de toda ordem, tem sido uma experiência 
frutífera e vigorosa para o nosso GT.

O GT já teve o privilégio de se reunir com as redes de 
serviços de Belo Horizonte em parceria com a PUC-MG, em 
Porto Alegre com a UFRGS, e agora com as redes de João Pessoa 
e Cabedelo através da UFPB.

Nosso trabalho se desenvolve na orientação da Psicanálise 
em Freud e Lacan, a partir da apresentação de casos paradig-
máticos nas diferentes áreas do campo da saúde mental e suas 
interfaces. Os serviços nos brindam com seus relatos e deman-
dam um trabalho de elaboração sobre eles que definimos como 
uma “construção pontual do caso”. Construção porque agrega 
às diferentes narrativas dos profissionais uma metodologia que 
visa extrair o que opera em determinada situação envolvendo o 
sujeito em questão. E ainda, visa reduzir sua dimensão de histó-
ria a pontos de localização da particularidade do caso. Pontual 
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porque opera um corte transversal, num tempo que se ordena 
como lógico, atravessando a cronologia dos acontecimentos.

O instante de ver se dá no encontro com os relatos escri-
tos e a surpresa que nos provoca. O tempo de compreender é 
centrado no texto que fixou essa escrita trazendo a marca de 
seu autor que também é quem assume o caso. Aqui se extraem 
os elementos para a construção do caso propriamente dito. 
E o momento de concluir rebate sobre o instante de ver por 
onde emerge o que é pontual e se destaca como singular em 
cada caso. Essa leitura feita por quem está de fora ressalta o 
não visto e, mesmo, o não falado do texto, convidando-nos a 
essa construção, a esse artifício de dizer algo que avança para 
além do que se recolhe no cotidiano das práticas, no resumo 
dessas narrativas.

O trabalho de construção do caso clínico deve ser um 
exercício constante nos diferentes serviços e equipamentos 
da rede de saúde mental. Um dos dispositivos mais potentes e 
permeáveis a esse trabalho é a chamada supervisão clínico-ins-
titucional praticada principalmente, mas não exclusivamente, 
nos CAPS e na articulação com os territórios. Esse dispositivo 
deve fazer parte da formação permanente nesse campo, mas 
nem sempre isso é possível. Entretanto, convém lembrar que a 
construção do caso não se limita à supervisão e sequer é uma 
condição desta, podendo acontecer antes, durante ou depois.

Da supervisão à construção há um salto, um hiato que 
não reduz uma à outra, assim como há um hiato entre a história 
narrada e o que se depura dela no caso. Não se trata de ensinar 
a fazer, ao modo da supervisão, nem de esvaziar a história para 
formalizar o caso. O poder de transmissão que encontramos 
no trabalho de construção do caso vem do encontro com essas 
duas dimensões da supervisão e da história para, a partir desse 
lugar, extrair-se um dado novo.
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Sem dúvida, a construção se dá através dos elementos 
trazidos pelos relatos de caso. Mas esses devem guardar uma 
distância salutar de qualquer saber estabelecido, seja do mais 
científico ao do senso comum. Ambos os saberes devem ser 
postos de lado, suspensos, em reserva, para se ter acesso aos 
elementos que advêm do sujeito em sua fala e em suas ações, 
compondo os relatos em seu colorido e em seus detalhes. Um 
detalhe, que pode ser uma frase, uma cena ou uma determinada 
situação pode fazer toda a diferença para a construção do 
caso. O saber que se produz pode se articular aos conceitos da 
psicanálise no a posteriori, num uso também pontual e parcial. 
Não se trata de fazer caber a teoria no caso, e, sim, de se valer de 
alguns conceitos que o caso evoca para localizar aí uma marca 
da incidência do significante e indicar a direção do tratamento. 
Essa diferença é importante e tem consequências na clínica.

Nesse intuito, nosso GT se aventurou a recolher as experi-
ências dos profissionais que se dispuseram a trazer seus relatos 
para deles extrair um dado novo, um saber que se produz entre 
o que é relatado e o que é lido desse relato, pontualmente, até 
onde se pode inscrever uma elaboração.

Nosso encontro com as redes de João Pessoa e Cabedelo nos 
propiciou mais uma vez esse exercício e, ao final dos trabalhos, 
pudemos avançar uma experiência singular pondo à prova 
mais um dispositivo muito diferente de qualquer supervisão, 
que ultrapassa a construção e as narrativas de casos e cria um 
laço novo entre os participantes.

Trata-se da roda de conversa. Esse encontro ocorreu após 
o trabalho com os casos e nos lançou numa conversação que 
reuniu os membros do GT, considerados representantes doutos 
da universidade com seus saberes estabelecidos, e os trabalha-
dores dos serviços, com sua laboriosa experiência cotidiana. O 
que se apresentou a nós foi um dispositivo novo, horizontalizado, 
onde a palavra circulou entre todos e possibilitou novas falas, 
onde nos expressamos mais livremente com nossas impressões, 
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dúvidas e questões. Nenhum de nós detinha o saber, precisá-
vamos nos escutar para afinar nossa conversa, redimensionar 
o nosso trabalho como sendo de todos e de cada um. Pudemos 
esclarecer entre nós qual seria o retorno para os trabalhadores 
daquela experiência de falar a um outro interlocutor de fora 
sobre sua prática e como puderam receber nossas pontuações 
sobre os casos. A questão de como se aplicaria esse método 
de construção do caso que, ao início, parecia vir de um saber 
quase inatingível da universidade, se transformou num diálogo 
em que vários pontos que surgiram puderam ser retomados de 
modo mais simples, direto, localizando as questões e impasses 
que não tinham como surgir na primeira etapa do encontro.

Mais uma vez, a psicanálise nos ensina como estar com 
o outro e supor um saber ao que se produz. Desta vez não ao 
inconsciente, mas ao ser falante, que fala com seu corpo, se 
apresenta na roda, diferente da disposição em mesas e plateia e, 
nessa outra disposição da sala, faz girar as falas e os discursos.

Do discurso da universidade regido pelo saber como domi-
nante (S2), passando pelo discurso da histeria, questionando o 
mestre/senhor (S1) para fazer surgir em outro lugar um saber 
como efeito e produto desse trabalho, emerge algo do discurso 
do analista causando desejo e mantendo o giro.

Podemos ainda dizer que pontualmente, ao longo do 
encontro, engendramos uma transferência de trabalho que se 
afirmou na roda. Foi o ponto alto desse encontro que visava 
a um saber-fazer com a clínica. Nos deparamos com situações 
adversas e casos graves, não apenas do ponto de vista patoló-
gico, mas que diziam da precariedade dos modos de vida e dos 
recursos para lidar com isso. Mas todos entendemos que não 
devemos recuar e sim fazer o possível no impossível que é o 
real da clínica a cada vez.

Fizemos bem feito o que não esperávamos fazer, nesse 
efeito surpresa de um bom encontro.
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