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Os lugares das apresentações de pacientes pela psicanálise 
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Sushi com chuchu misturo 

Quibebe com raviole 

Chopp claro com escuro 

Comigo é o freguês que escolhe 

(Itamar Assumpção e Naná Vasconcelos) 

 

1) Histórico e fundamentos 

As apresentações de pacientes pela psicanálise se mantém com a perspectiva de 

transmissão do ensino de Jacques Lacan (1). O protótipo desse dispositivo é oriundo da 

prática médica e de seu ensino – no formato de aulas práticas e de reuniões clínicas –, 

onde se busca referendar ou agregar conteúdo ao saber constituído. Dentro desses moldes, 

Freud foi impactado pelas demonstrações espetaculares de pacientes histéricas por 

Charcot, ilustradas de forma exemplar nas dramatizações do filme Augustine de 2012 (2). 

Lacan, por sua vez, foi cativado durante sua formação psiquiátrica pela relação 

com pacientes psicóticos e fez sua tese de doutorado “Da psicose paranoica em suas 

relações com a personalidade”, inspirado no caso de uma paciente sua, Aimée, que lhe 

abriu uma passagem para a psicanálise. Diferentemente de Freud, realizou apresentações 

de pacientes ao longo de quase todo o seu ensino e assimilou essas experiências em sua 

obra, com destaque para as elaborações teóricas presentes nos Seminários 3 (As psicoses) 

e 23 (O sinthoma)(3). 

Além de procurar levar esses efeitos adiante – por ter sido tocado pelos pacientes 

e através das publicações –, François Leguil (4) indicou outra motivação em Lacan para 

dar continuidade a essa tradição: a gratidão que tinha por seus antigos mestres da 

psiquiatria clássica que, tomada como uma missão, se refletia na gentileza com que 

dialogava com os clínicos mais novos que estivessem imbuídos de um “espírito 

genuinamente dialético”. 

Do ponto de vista da sua doutrina, promover essa experiência compartilhada, num 

serviço de internação psiquiátrica, era também a oportunidade de estabelecer uma relação 

privilegiada com o sujeito psicótico em situação de crise. Qual seja: a de poder escutá-lo 
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em sua particularidade, na busca de uma montagem possível para a solução dos impasses 

provocados pelos atravessamentos da linguagem que o determina. 

Nesse movimento singular, de uma condição em que antes “era falado”, o sujeito 

passa a “se contar” e a se discriminar naquilo que fala, enquanto seleciona aquilo que 

decide dizer. Ou seja, é a partir dos efeitos de uma dada estrutura que, paradoxalmente, o 

sujeito pode estabelecer uma construção diferenciada. No caso da psicose, esse 

movimento não conduz facilmente ao encontro do sentido simbólico compartilhado – do 

qual se reveste prontamente a neurose –, o que propicia o reconhecimento do “não-senso” 

que funda a asserção subjetiva, reafirmando a afinidade íntima da clínica psicanalítica 

com as psicoses (5). 

Ao mesmo tempo, lidar com a evidência desse “fracasso íntimo ao simbólico” – 

enquanto impossível de encobrir o real –, não é fácil; e culmina na resistência de muitos 

psicanalistas em dialogar com as psicoses. Há uma surdez que se faz presente, causada 

pela angústia difícil de suportar perante a falta de sentido inerente ao encontro com o real. 

Assim, a despeito de um interesse manifesto, a identidade com essa proposta irá vacilar, 

ao não sustentar o lugar de um saber marcado pela impotência (6). 

Nesse caso, é comum que o diálogo com o sujeito se desvirtue por meio de 

perguntas e respostas que vão interpondo conhecimentos pré-estabelecidos aos 

fenômenos que buscam de antemão identificar. A tendência é a de impor uma fala sobre 

o sujeito, que por sua vez fica impedido de falar de sua condição – como se não bastasse 

o constrangimento de ser falado pela instituição, pela família e por suas vozes. Assim, a 

dimensão potencial da perda que está em jogo vai ganhando contornos de déficit, como 

no caso, por exemplo, de interpretar de saída uma dificuldade de simbolização no discurso 

como evidência do mecanismo da foraclusão (5). 

Aqui se trata, ao contrário, da aposta do psicanalista em ser afetado por algo novo 

– que desperte seu interesse por diferentes elaborações –, a partir das quais ele possa 

redizer suas concepções. Ou seja, a convocação para o dispositivo das apresentações de 

pacientes traz uma perspectiva de reinvenção como condição da sua prática, enquanto 

experiência que valoriza a singularidade e a busca por um estilo próprio (7). 

Há que verdadeiramente dar voz ao sujeito, reconhecendo nele algo para ser 

escutado e incluído, com a construção de um sentido para o que foi dito, num enlaçamento 

inédito – o que não é simplesmente dado nem significa uma criação pura e simples, mas 

a insistência no “achado de algo invisível e não nomeado que já existia no discurso” (6), 

na medida em que “a loucura, se soubermos ouvi-la, traz em si sua própria cura” (8). 
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2. A estrutura das apresentações 

Tal aposta, que invoca a abertura de uma passagem para a palavra do sujeito – e 

implica se deixar afetar autenticamente por sua verdade –, é o que decide pelo propósito 

de compartilhar esse trabalho e de levar adiante essa iniciativa, como é feito por grupos 

filiados a institutos de orientação lacaniana. Desse princípio sucede o endereçamento da 

proposta ao serviço de saúde, ao qual o paciente está vinculado, que vai disponibilizar o 

espaço para a realização das apresentações. A partir desse consentimento, sobrevém um 

outro mais importante, o do próprio sujeito, que será convidado a falar e tomar decisões 

– inicialmente, a de querer falar e ser escutado. Isso vai reiterar a aposta no surgimento 

da “experiência da voz” para o público que, por sua vez, decidiu participar das 

apresentações (3). 

Erik Porge (9) destaca a importância do lugar desse público, na medida em que faz 

constar a presença de uma audiência interessada – e que permanece em silêncio durante 

toda a apresentação –, funcionando como garantia para a tomada da palavra pelo paciente 

e para a alteridade do seu dizer. O autor faz também um paralelo desse lugar de 

confirmação, de sanção e de retorno da verdade – que contribui para a inscrição daquilo 

que foi dito – com aquilo que acontece de forma similar numa categoria especial dos 

chistes, descrita por Freud. 

Porge identifica nesse enquadre, uma disposição para desvencilhar os 

componentes da mensagem que é transmitida pela fala do sujeito, considerando a 

clivagem entre o alvo e a destinação da palavra. Pois, aquilo que é dirigido para além do 

interlocutor, ao ultrapassar a barreira imaginária, é endereçado ao Outro corporificado no 

público, enquanto saber constituído (note-se que aqui pode-se fazer um paralelo com um 

dos fundamentos da utilização do divã num consultório psicanalítico). 

Nesse sentido também, o público pode promover um apaziguamento e até 

diminuir a persecutoriedade do paciente, ao se interpor na relação dual estabelecida com 

o apresentador. Em outras palavras, ele pode arrefecer a transferência maciça por parte 

do sujeito psicótico ou, ainda, barrar o peso da voz do Outro – com a perspectiva de uma 

retificação subjetiva. Ao mesmo tempo, esse balizamento tende a dar mais liberdade para 

o apresentador se posicionar frente àquilo que pode demandar questionamentos ou 

comentários. 

Para ilustrar esse ponto, Porge relata a apresentação que fez de um caso de uma 

paciente que era tomada por alucinações que se contrapunham a ela. Ele conta que, 
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passado algum tempo de diálogo, decidiu expressar um equívoco que identificou na fala 

dela. Porém, durante essa tentativa, que era de “desempatar a voz que vinha da paciente 

daquela que lhe era imposta”, ele constatou que “a paciente não entendeu nada” – “deu-

lhe um branco”. E, até que houvesse o entendimento de que a construção proposta não 

havia sido satisfatória e o rumo fosse retomado, houve um momento de suspensão e o 

diálogo caiu num vazio impactante, que foi sustentado pela presença do público. 

Com isso, é importante considerar que o apresentador não está lá para ter um 

desempenho de entrevistador eficiente, pelo que já se falou sobre a surdez e o tipo de 

fracasso inerentes a essa situação. Até porque, não se tem de antemão a ideia do que vai 

ser transmitido (6). Além disso, o apresentador recolhe poucas informações sobre a história 

pregressa do paciente, para não se deixar contaminar por preconceitos. É portanto, um 

risco assumido perante o público, e que configura uma experiência diversa do 

atendimento individual.  

Após a saída do paciente do local da apresentação, há um momento de discussão, 

onde aquilo que passou despercebido para o apresentador pode ressurgir, junto com outras 

considerações por parte do público, colocando em ato a lógica ternária do chiste – num 

primeiro movimento de insistir no retorno daquilo que foi apresentado. Posteriormente, a 

apresentação poderá ser retomada pelos vários grupos que participaram – inclusive pela 

equipe que acompanha o paciente durante a internação –, no sentido de avançar nas 

elaborações das questões que o caso suscitou e de estratégias para dirigir o tratamento.  

E mais além do serviço de atendimento, um outro efeito possível da apresentação 

ocorre quando aquilo que se recolheu da experiência é levado para discussão em outros 

espaços psicanalíticos. Geralmente, ela parte de anotações – que não se pretendem 

registros impecáveis como se fossem gravações – e, desse reencontro com as palavras 

sustentadas pelo sujeito psicótico, podem advir novas conjecturas, resultando até em 

publicações (3). 

 

3) A subversão dos saberes 

Isso nada mais é que revisitar uma das consequências da aposta que está em jogo 

e que se mostra presente nos seminários de Lacan, como já foi dito, mas que resgata, antes 

de tudo, o convite inicial de Freud, quando da publicação do Caso Schreber. Esse ato 

inaugural (3), através de um texto redigido a partir do relato das memórias escritas pelo 

próprio paciente, introduziu o sujeito a partir da lógica inconsciente – enquanto produto 
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do processo simbólico – e não em termos de déficit ou de dissociação de funções. Foi, 

dessa forma, uma subversão da abordagem psiquiátrica, na medida em que deslocou o 

saber para o lado do sujeito psicótico (8). 

Seguindo o rastro dessa ideia – e com o mote de um retorno a Freud –, Lacan, na 

década de 1950, reposicionou muitos dos conhecimentos acumulados sobre a psicose. Ele 

vai dirigir suas críticas aos autores pós-freudianos, que davam ênfase à função do eu, e 

também à psiquiatria fenomenológica, tributária principalmente de Karl Jaspers, na sua 

busca pela formulação de um diagnóstico estrutural (10). 

Com esse intuito, Lacan resgatou a influência do psiquiatra clássico De 

Clérambault com quem trabalhou em seus anos de formação. Sem dar tanto destaque às 

“grandes sínteses diagnósticas” do mestre, como a da Síndrome da Erotomania (11), ele 

salientou a teoria do automatismo mental (cujo reconhecimento hoje deve muito ao 

próprio Lacan). 

Com ela, De Clérambault valorizava menos as manifestações exuberantes do 

delírio – bem como as suas tentativas de explicação –, que eram vistas como reações 

secundárias, e sim as ocorrências preliminares, as quais considerava como a estrutura 

básica do quadro psicótico, que denominou de fenômenos elementares. 

Partindo dessa ideia geral, que procurava não ceder à empatia com as vivências 

relatadas pelos pacientes – dadas à compreensão pela fala comum –, ou mesmo à 

“captação imaginária” que identificava nos teóricos pós-freudianos, Lacan incorporou 

referências da linguística para anunciar a base epistêmica da estrutura diagnóstica que 

vinha buscando, ressaltando os transtornos de linguagem na psicose (10). 

Interessante destacar que, no sentido de arrematar essa elaboração, Lacan contou 

com o que se depreendeu da apresentação de uma paciente, que narrou uma alucinação 

verbal na qual escutou o insulto “porca!” quando cruzou com seu vizinho. A partir desse 

relato, Lacan, valorizou a importância de se abster de interpretar precocemente um 

suposto mecanismo de projeção do termo “porco”, que a paciente poderia atribuir ao 

vizinho. Ao procurar escutar um pouco mais, fez com que ela revelasse que, momentos 

antes da alucinação, tinha lhe ocorrido a seguinte frase: “eu venho do salsicheiro”, o que 

possibilitou a Lacan toda uma série de desdobramentos, tanto com relação ao lugar da 

paciente como para o maquinário de base da linguagem que vinha desenvolvendo. 

Aqui se observa a colocação em ato da premissa de escutar o sujeito antes de tudo 

e não logo partir para uma compreensão do caso. Segundo Lacan, tratava-se de uma 

“submissão às posições subjetivas do doente” (12) – que não tinha a ver com a tentativa de 
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“se colocar no lugar do paciente”, derivada da ideia de relação intersubjetiva. O propósito 

era o de “se apagar para captar o verdadeiro” – como “na atitude prudente do sábio em 

sua douta ignorância” (4). 

Ao mesmo tempo, em outras de suas apresentações de pacientes, além de 

flexibilidade e delicadeza, mostrava a importância de manter um diálogo ativo com o 

sujeito, buscando responsabilizá-lo pelo que era dito. Isso, na medida em que se estava 

realmente engajado, significava não recuar frente às questões que surgiam. E, se fosse 

cabível, as certezas delirantes eram colocadas à prova, “contrariando o real para incluir 

os impasses” (6) – não através de um apelo para a realidade social, mas fazendo 

comparecer sua presença no diálogo. 

Leguil destacou o abandono dessa atitude de pesquisa clínica que, nas 

apresentações de pacientes, tinha como propósito a relação insubstituível com a verdade, 

ao não encobrir as manifestações inconscientes do sujeito (4). De outro modo, o saber 

voltou a ser todo submetido ao discurso do mestre, pressupondo a universalização da 

norma e o desaparecimento do impossível –, artifício que, no nosso campo, só se obtém 

ao foracluir (excluir) o sujeito da investigação, opção que nem sempre é contabilizada nas 

conclusões que se pretendem totalizantes (8). 

Nesse sentido, Mauro Mendes Dias (13) afirma que é fundamental incluir o erro 

como constituinte das elaborações, sob o risco de a atribuição de sentido mascarar os fatos 

não reconhecidos. Um tipo de engodo que não é incomum, alavancado pelas ilusões do 

fantasma cientificista que nos habita – podendo invalidar os resultados da pesquisa. 

Foi esse tipo de postura que levou os estudos psicopatológicos a um relativo 

esgotamento e, hoje, poucas instituições dão importância às entrevistas psiquiátricas com 

elaborações que vão além dos manuais diagnósticos. Em outras tantas, o chamado exame 

psíquico se manteve apenas como um utilitário para a prescrição de remédios – num 

formato ilustrativo que pode até mesmo ser considerado supérfluo. Na medida em que 

teve sua essência deslocada para a psicofarmacêutica, a psiquiatria pendeu para a 

hipermedicalização, estabelecendo uma relação problemática com as drogas, que levou 

ao silenciamento do sujeito – dessubjetivando-o. 

Na outra ponta, o movimento da reforma psiquiátrica, em parte tributário da 

antipsiquiatria (4), apesar de promover importantes avanços no campo da saúde mental, 

reduziu – em prol de uma situação ideal – a subjetividade a um conceito inoperante em si 

mesmo. Ao fazer declinar o rigor das diferenças, desqualificou a pertinência de realizar 

diagnósticos clínicos diferenciais (5) e acabou se aproximando da neuropsiquiatria, para a 
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qual menos importa elucidar o arcabouço de uma psicose do que definir qual 

medicamento será melhor metabolizado por esse “espectro clínico”, conforme as 

indicações da genética. 

Se atendo às recomendações com enfoque social, muitas das medidas de inclusão 

foram generalizadas, pressupondo a readaptação dos pacientes sem a devida preparação 

para darem respostas às especificidades, ou mesmo para instruírem um “trabalho de base” 

junto aos familiares e à comunidade de origem. Mesmo considerando que os modelos 

para a reorientação da assistência que vêm sendo implementados nas últimas décadas 

esbarraram em limitações estruturais – incluindo o financiamento – e na resistência de 

grupos poderosos, eles carecem de estudos de eficácia atualizados, que poderiam 

destacar, inclusive, a fala dos sujeitos a quem são destinados. 

 

4) Os lugares das apresentações de pacientes 

Em síntese, no campo da psicanálise, as apresentações de pacientes têm lugar: 1) 

no processo de transmissão que, ao se deixar tocar pela abertura da escuta, vai causar o 

desejo de se reinventar e de se autorizar; 2) na elaboração teórica que, vindo em seguida 

nas discussões e até numa publicação, vai redizer a experiência e repassar o sentido das 

descobertas; e, ainda, 3) como uma intervenção terapêutica circunscrita – podendo ser 

constatada retroativamente pela equipe que acompanha o paciente –, que vai convocar a 

participação do sujeito para a construção de um laço inédito, configurando, assim, uma 

modalidade da “psicanálise em intensão”. 

Para além desse âmbito e não menos importante, as apresentações de pacientes 

viabilizam um lugar de encontro e de troca entre diferentes psicanalistas com “alguns 

outros” interessados, que apostam numa transferência de trabalho fundada na reinvenção 

(7). Dentre esses, têm relevância a equipe que conduz o tratamento e os demais membros 

da instituição que abriga o serviço de internação, onde vai se materializar o espaço da 

apresentação, fazendo ecoar a presença de Lacan nesse dispositivo psiquiátrico (3). Esse 

arranjo caracteriza uma forma de “psicanálise em extensão”, cuja ligação promove a 

inclusão da psicanálise junto a outras modalidades de convivência com o sujeito psicótico 

e, vice-versa, numa via múltipla que contribui para renovar as problematizações entre os 

pares para além dos acordos correntes. 

Depreende-se, assim, uma política das apresentações de pacientes que faz barreira 

não só aos discursos exteriores que propõem soluções de caráter universal, mas às leituras 
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repetitivas dentro da própria psicanálise. Ambos podem limitar a escuta dos impasses 

vividos, por sua disposição para regular as relações dos sujeitos com a linguagem. Noutra 

direção, a política que se apresenta faz valer a ética de um “saber não todo”, submetida a 

uma subjetividade desejante, que busca inventar, desse modo, um saber com e pela 

psicose (5). 

Sob a égide desses princípios, a partir do momento que foi possível sensibilizar a 

instituição e construir as condições para o acolhimento da proposta, há o anseio por uma 

abertura de todos os participantes, que seja condizente com o processo de conquista desse 

espaço. Tal contrapartida pressupõe um espírito advertido face aos preconceitos, que são 

prontamente capturados pelo potencial silenciador das iniciativas que transitam nesse 

mesmo universo. Dentre essas práticas, têm relevo as que concernem às prerrogativas 

médicas, como a prescrição de psicotrópicos e a autorização sobre as altas e as admissões 

– o que não significa que a discussão deva recuar frente às mesmas. 

No que se refere aos medicamentos, apesar dos seus protocolos impessoais e dos 

eventuais excessos, não há quem questione a indicação de antipsicóticos em quadros 

agudos com situações de risco. No entanto, faltam referências sobre a sua repercussão na 

escuta psicanalítica, considerando até onde podem ir de encontro ao consentimento ao 

diálogo e à promoção do acesso à fala plena, inclusive no que diz respeito ao uso 

continuado dessas substâncias.  

Essa lacuna pode ser tanto mais interessante à luz das apresentações de pacientes, 

que caminharam em paralelo aos marcos do pensamento lacaniano: desde sua tese de 

doutorado, em 1931, quando os antipsicóticos não existiam; passando pelo Seminário 3, 

na década de 1950, quando eles eram recém-inventados; e, por fim, nas elaborações mais 

avançadas do Seminário 23, nos anos 1970, quando seu uso era já consagrado. E, já numa 

época póstuma, a partir de meados da década de 1990, as apresentações poderiam recolher 

as implicações do ponto de vista subjetivo dos antipsicóticos de segunda geração, que 

livraram muitos pacientes da robotização neuroléptica. 

No que tange às internações psiquiátricas, em particular nos hospitais 

psiquiátricos – que historicamente constituem o lugar de eleição para a realização das 

apresentações de pacientes –, a perspectiva de uma convivência respeitosa nesses espaços 

está aquém de um aceitação para muitos psicanalistas da atualidade. Isso apesar dos 

avanços positivos que tiveram início desde o movimento para regulamentar as internações 

psiquiátricas involuntárias e, posteriormente, com os programas sistemáticos de avaliação 

da qualidade desses estabelecimentos. 
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Quando se atém a uma visão mais geral – que desconsidera, portanto, as diferenças 

regionais e organizacionais –, ainda persiste o temor de que a transparência institucional 

restrita, muitas vezes intrínseca ao funcionamento e à geografia desses hospitais, colabore 

para a repetição das violações de direitos e para o desacordo com diretrizes do sistema de 

saúde, como a integração na rede assistencial e na comunidade (14). 

Seja como for, os hospitais psiquiátricos ainda persistem, a despeito dos 

governantes de diferentes matizes ideológicos que têm passado pela esfera federal desde 

a constituição de 1988, que criou o SUS. Esse fato é ainda mais relevante quando se leva 

em conta que houve a implantação de inúmeros serviços alternativos, inclusive de 

internação, como as UPHGs e os CAPS III, além de dispositivos ambulatoriais, como os 

demais CAPS e as Residências Terapêuticas, que visam garantir a continuidade do 

tratamento e prevenir a desestabilização dos pacientes psicóticos.  

Portanto, nesse conjunto de ideias, com as quais se promoveu uma significativa 

mudança no funcionamento da rede de assistência à saúde mental, há uma contenda sob 

aspectos que ainda não foram redimensionados e que mereceriam uma revisão. Nessa 

perspectiva, pelo enfoque aqui desenvolvido, poderia se pensar inclusive na subversão 

dos programas de garantia de qualidade que se baseiam na avaliação dos próprios usuários 

dos serviços de saúde. Há, entretanto, uma oposição nesse sentido, que parece ser fruto 

do receio de retroceder nas reformas – como se fosse possível renegar uma vicissitude 

assim –, o que contribui para que não se avance em relação a esses impasses. 

Para além disso, os psicanalistas podem se reposicionar frente a esse protótipo 

ideal, ressituando a contingência dos saberes em jogo em prol de um outro tipo de 

abordagem relativa à escuta. Nesse sentido, afora a militância, há de se perguntar, ainda, 

por que muitos persistiram na referência saudosa das célebres intervenções coletivas nos 

hospitais psiquiátricos – seja na forma supervisões institucionais ou clínicas – enquanto 

as apresentações de pacientes minguavam. 

Alternativamente, seria o caso de vislumbrar a perspectiva de ganhar novos 

espaços, como nas UPHGs, que poderiam ser sensíveis à proposta de dar voz aos sujeitos 

psicóticos (14). Ou, ainda, considerando que houve uma diminuição relativa da demanda 

por internações nas últimas décadas, de buscar parcerias junto aos serviços extra-

hospitalares e, nesse caso, eventualmente constituir um enlaçamento clínico mais 

estendido com os sujeitos psicóticos, por meio de reencontros. 

Ademais, não são apenas os desafios estabelecidos pela reestruturação dos 

sistemas de atenção à saúde que inspiram a invenção de novos lugares para as 
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apresentações de pacientes pela psicanálise. Houve também uma mudança significativa 

no perfil diagnóstico dos pacientes que recorrem às internações, em virtude do aumento 

dos problemas relacionados à dependência química, sem a coexistência de uma estrutura 

psicótica. 

Notavelmente muitas das instituições que recebem esses pacientes não são 

propriamente hospitalares e o tratamento com remédios é apenas acessório. Nessas 

chamadas Comunidades Terapêuticas, além das orações e das atividades laborais, 

predominam as terapias verbais que têm como base o depoimento individual que se dirige 

a um público composto por supostos semelhantes. Nesses grupos, faz-se também alusão 

a um terceiro, fundado pelo discurso da mitologia de um poder superior – que tem a droga 

como elemento-chave –, mas perante o qual não opera a lógica da diferenciação e sim a 

do anonimato.  

Ou seja, mesmo que se considere o pretenso arranjo ternário desse dispositivo, 

parecem ser significativas as discordâncias com aquilo que fundamenta a estrutura das 

apresentações de pacientes, que é a divisão do sujeito pela linguagem. Uma hipótese que, 

se confirmada – não obstante a propalada efetividade comportamental dessas cerimônias 

–, pode amparar, ao menos em parte, a disposição reduzida dos psicanalistas em 

vislumbrar uma possível escuta diferenciada nessas comunidades. E pode reafirmar 

também a predileção por iniciativas mais atraentes do ponto de vista da diversidade nos 

CAPSad e nas intervenções de rua junto a esses sujeitos. 

Finalmente, transcendendo o sistema assistencial, cabe ainda uma consideração 

sobre um tipo de terapia alternativa, cujos princípios prezam pela noção dos fenômenos 

da significação nas psicoses, pressupondo também sua inclusão pela escuta, fomentada, 

nesse caso, pelo consumo de substâncias psicoativas. Essa abordagem transcorre em 

sessões que lançam mão do uso de alucinógenos, substâncias conhecidas como 

perturbadoras do sistema nervoso, cujos efeitos não podem ser controlados por variáveis 

que excluem o sujeito, como é de praxe na farmacêutica industrial. Suas indicações vão 

do tratamento da dependência química, incluindo o alcoolismo, passando pelas 

depressões resistentes e pela expectativa da morte iminente nos cuidados paliativos, até a 

busca pelo autoconhecimento (15). 

As sessões são realizadas em contextos variados, inclusive em clínicas 

especializadas, e são geralmente conduzidas por uma liderança eminente, acompanhada 

de assistentes, num espaço que recebe outros sujeitos em situação similar. Apesar dessa 

ordenação, as experiências mais intensamente vividas sob o efeito da droga não são 
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prontamente compartilhadas. É só depois que o sujeito é encorajado a falar – perante o 

grupo, quando for o caso –, endereçando a palavra ao guia que detém a suposição de um 

saber. É comum que essa pessoa acompanhe o desenrolar da experiência e que já tenha 

constituído um vínculo com o sujeito em encontros preparatórios. 

É curiosa a proximidade dos termos utilizados para descrever essas situações com 

o que é manifesto nas experiências relativas às psicoses. Os sujeitos narram o que lhes 

sucede como a eclosão de “significações enigmáticas”, cuja “estranha autoridade” 

promove o “descentramento do eu” e impulsiona a “construção de sentidos inéditos” (5). 

Caberia aqui um aprofundamento nesses aspectos para verificar em que nível pode-se 

sustentar essa equiparação, conforme os desdobramentos possíveis de uma escuta 

psicanalítica que tenha lugar nesses espaços. Se for esse o caso, considerando que há um 

componente químico na operação do processo, pode-se entrever a colaboração com a 

psiquiatria de cunho antropológico. 

Enfim, essas são algumas perspectivas que provêm dos fundamentos das 

apresentações de pacientes frente à nova disposição dos espaços instituídos para se 

relacionar com a loucura. Elas destacam a possibilidade de reinventar os lugares para essa 

prática, reavivando a psicanálise em extensão e as suas demais consequências, pelo 

diálogo com os discursos psiquiátrico e psicossocial que, desde a segunda metade do 

século passado, foram determinantes para o rearranjo do modelo de atenção aos sujeitos 

cujo saber está em jogo.  

Do ponto de vista da clínica psicanalítica, é importante discernir que tal mudança 

foi acompanhada pela reconfiguração no perfil dos pacientes que, no caso das psicoses, 

já não apresentam manifestações tão extraordinárias como na época da psiquiatria 

clássica, mesmo em situações de crise. Paralelamente, houve uma profusão de 

diagnósticos amparados em indícios aparentes, frente aos quais pode-se reconsiderar o 

alcance de sintomas mais sutis, com base nos desdobramentos que advêm da posição do 

sujeito em relação à linguagem. Disso se depreenderia uma direção alternativa para o 

tratamento, inclusive no que se refere ao uso de medicações e demais substâncias, que 

tomaria como base a significação própria revelada na fala do sujeito – para além das 

verdades instituídas a priori.  

O mesmo vale para a psicanálise, na ocasião de colocar em ato – não a simples 

repetição das ações de Lacan (o que seria anacrônico), mas – a reintrodução do vazio num 

saber marcado pela impotência, promovendo o encontro com a voz e a queda do olhar 

escotomizado pelo sentido comum (3) . 
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