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Oh! sim, as ruas têm alma! Há ruas 

honestas, ruas ambíguas, ruas sinistras, 

ruas nobres, delicadas, trágicas, 

depravadas, puras, infames, ruas sem 

história, ruas tão velhas que bastam para 

contar a evolução de uma cidade inteira, 

ruas guerreiras, revoltosas, medrosas, 

spleenéticas, snobs, ruas aristocráticas, 

ruas amorosas, ruas covardes, que ficam 

sem pinga de sangue... (João do Rio) 
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RESUMO 

 

 

 

O presente relato tem como objetivo narrar a experiência de acompanhar e ser 

acompanhada pela loucura quando esta se encontra com a cidade. A narrativa irá 

percorrer a prática do acompanhamento terapêutico e propor uma clínica que se desenha 

a céu aberto, móvel e flexível. Será apresentado como um dispositivo clínico e político 

da reforma psiquiátrica, compondo uma prática terapêutica da qual qualquer 

profissional pode se utilizar. Dessa forma, buscamos ferramentas conceituais que 

possibilitam operar a clínica no campo da desinstitucionalização da loucura, lembrando 

que, quando a cidade invade o setting, a própria clínica é posta em questão. No 

acompanhamento terapêutico, esta se enlaça com a cidade inventando outros modos de 

produzir saúde, sendo que, para afirmar este dispositivo de cuidado, será abordada a 

clínica da psicose e seu posicionamento ético e político. Nossa narrativa cartográfica 

será em torno do acompanhamento a uma família inserida num Centro de Atenção 

Psicossocial (CAPS I), possibilitando assim a promoção da saúde e a invenção de outros 

espaços pelo cotidiano da vida em que a loucura possa circular. 

Palavras-chave: Acompanhamento Terapêutico. Cidade. Clínica. 
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ABSTRACT 

 

 

The present report has aimed to recount the experience of monitoring and be 

accompanied by the madness when it is with the city. The narrative will scroll through 

the practice of therapeutic accompaniment and propose a clinic that is taking shape in 

the open sky, mobile and flexible. This is displayed as a clinical device and political 

psychiatric reform, composing a therapeutic practice which anyone can use. This way, 

we seek conceptual tools which allow the clinic in the field of de-institutionalisation of 

madness, recalling that, when the city invades the setting, the clinic itself is called into 

question. In Therapeutic accompaniment, it is snared with the city inventing other 

modes to produce health, being that, to say this device of care, will be addressed to the 

clinic of psychosis and its ethical and political position. Our cartographic narrative will 

be around the monitoring of a family, inserted in a Psychosocial Care Center (CAPS I), 

thus allowing the promotion of health and the invention of other spaces by daily life in 

that madness can circulate. 

Keywords: Therapeutic Accompaniment. City. Clinical. 
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1. NOTAS INTRODUTÓRIAS: UM CONVITE À LEITURA 

 

1.1 Carta aos colegas: quando a loucura vai ao supermercado e o que pode a 

clínica no enlace com a cidade 

 

Colegas, queridos! 

Quero contar para vocês sobre as minhas quartas-feiras. Quanta coisa há para 

fazer numa quarta-feira, não é mesmo?! Por isso trago um recorte micropolítico de 

quartas-feiras embaladas à potência das dúvidas, inquietações, incertezas... que, 

lançadas ao coletivo, podem receber a invenção de outros sentidos.  

No título de minha carta já se encontra uma pista do cenário das tais quartas-

feiras: o supermercado. Entre o cheiro de pão fresco, do colorido das frutas e verduras, 

dos enlatados, das carnes, dos doces espalhados por todo canto, da organização 

neurótica à possibilidade de delirar, realizar compras num supermercado se tornou 

uma sutil maneira de tomar um gole de coragem para pensar para além daquilo que 

penso.  

Quando realizei meu estágio no CAPS I de minha cidade, em 2011, conheci uma 

família
1
 com diagnóstico psiquiátrico de esquizofrenia. Quatro pessoas que tinham suas 

vidas administradas pelo serviço, especialmente por uma auxiliar de serviços gerais – e 

podemos dizer que ainda se faz dessa forma, mas por vias outras. Esse modo de 

produzir cuidado me deixava inquieta, pois a eles não se dava o direito da escolha, nem 

mesmo de comer pão com margarina ou pão com chimia ou os dois no café da manhã. 

Naquele momento, consegui fazer algumas intervenções, invisíveis aos olhos de quem 

opera pela reprodução, mas visíveis àqueles que, aliados à crítica, colocam em xeque 

suas clausuras.  

Como sabem, hoje busco me reinventar nesse mesmo espaço, que agora ocupo 

em outra posição. Fora do modo estagiário, mas dentro de seu gás acadêmico, o lugar 

de autonomia e autoria que busco trilhar possibilitou que essa prática instituída fosse 

desconstruída. Em meio à resistência de alguns colegas – afinal toda mudança gera 

medo, desconforto e também boicotes –, sugeri convidar a família a ocupar outro lugar 

                                                           
1
 O presente relato de experiência será em torno dos irmãos desta família, Gilmar e Andréia, e seus nomes 

verídicos serão usados a partir de um desejo manifestado por eles. 
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dentro daquele serviço de saúde mental e, consequentemente, dentro de suas próprias 

vidas. 

Um ano se passou desde os primeiros desassossegos, e lá estávamos nós no 

supermercado: sim, colocamos a loucura para caminhar pela cidade, estar entre os 

homens que se consideram normais e mostrar, no estereótipo de um corpo marcado 

pela medicalização, que diferir, como nos disse Passetti (2012), não remete apenas ao 

diferente, mas a uma maneira de viver a diferença. Ah, falo aqui no plural porque 

convidar a loucura a habitar a cidade não foi um desejo único e exclusivo meu. Além de 

essa iniciativa ter ares teóricos, contei com a parceria de colegas dispostos a viver essa 

diferença junto comigo, pois, como já disse Deleuze (1992) em Conversações, nós nos 

dirigimos aos inconscientes que protestam, buscamos aliados... pois precisamos de 

aliados.  

Assim, a quarta-feira é o dia mais esperado da semana pelos irmãos, membros 

da família já referida. Comprar aquilo que é da ordem do desejo e também da 

necessidade. Pensar o que falta nas prateleiras e é preciso repor. Calcular o dinheiro 

que se tem e o que se pode gastar. Observar a data de validade. Escolher o que está 

fresco. Encontrar pessoas realizando a mesma atividade. Compartilhar o mesmo 

espaço com o estranho. Ter paciência para enfrentar uma fila. E lidar com a frustração 

quando aquilo que se deseja saborear está em falta.  

É com esse recorte de cena que viabilizamos outras formas de enlace do louco 

com a vida em sociedade. Pensando em vias da desinstitucionalização, a passagem do 

espaço fechado para o território aberto que os CAPS propõem é capaz de produzir o 

cuidado à loucura para além da visão manicomial? É possível o cuidado em saúde 

mental para além das clínicas do enfrentamento? 

Sim, mas às vezes não. Dizer apenas que sim não basta, porque o sim pelo não 

sossega meu corpo, e de sossego ele pouco se alegra. As práticas de enfrentamento dão 

sinal quando o desejo de gastar todo dinheiro em mortadela entra em jogo. Neste 

momento sou convocada a intervir, mas por quê? Talvez porque institucionalizada 

também estou. Mas, é preciso dizer não: “vocês não vão comprar apenas mortadela.” 

E, ao impor essa ordem, coloco-me em crise.  

Em primeiro lugar, colegas, a prática de fazer compras num supermercado é 

colocada em análise, um ato considerado aparentemente simples, mas cuja tamanha 
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fragilidade não é questionada. Talvez, se eu não tivesse permitido a afecção, essas 

dúvidas singulares não ocupassem a estranheza que hoje ocupam. Podemos dizer que o 

supermercado é um lugar onde o termo biopolítica se faz a fim de governar os 

indivíduos por meio de procedimentos disciplinares e de controle: “leve um e pague 

dois” seria um exemplo possível?  

É possível diferir nesse território?  

Um exercício de cidadania que por vezes fora negado, impedido e violentado a 

uma família enclausurada em diagnósticos psiquiátricos. Quando os conheci, muito já 

havia sido feito, mas muita potência ainda estava por vir. Em meio ao discurso cansado 

– “eles são assim”, “já tentamos de tudo”, “acho que não vai dar certo” –, agencia-se 

um modo ético de se posicionar ao lado da loucura. E, sem saber o que fazer a priori, 

foi proposta uma mudança no cuidado. É preciso devolver a esses sujeitos a autonomia, 

murmurava eu em reuniões. Mesmo que de maneira parcial, lenta e frágil. O que não 

significava a independência, como alguns profissionais acharam. Há limitações, a 

equipe sabe e a família também. Estamos falando de um fazer com. 

Ao possibilitar que a loucura habite outras paisagens, libertando-se de suas 

clausuras e produzindo desvios em meio às normas patológicas, potencializamos um 

acontecimento que se faz clínico. A loucura que habita o supermercado produz 

rupturas, acessa a dimensão inventiva e coloca o louco em meio à polis, aos olhares 

daqueles que pouco sabem da loucura que os habita. Cartografar essa possibilidade 

junto com o louco requer perder-se no território conhecido, desviar dos clichês e 

representações, daquilo que está pronto e acabado. Sim, colegas, ir ao mercado junto 

com a loucura – a minha, a deles e as nossas – é experimentar a alegria de um corpo 

que se torna autor de suas escolhas.  

Nesse ritmo, ao mapear o território neurótico e capitalista de um supermercado, 

buscamos experimentar o que neste espaço tem para se produzir em diferença. Em 

História da Loucura, Foucault (1972) traz que a idade clássica define a loucura a 

partir de uma separação vertical entre razão e desrazão, sendo que seu objetivo foi 

fazer a história do discurso que constitui os loucos como objetos de saber, como 

expressa Revel (2005): “desse estranho laço entre razão e desrazão que autoriza a 

primeira a produzir um discurso sobre a segunda”. Nossa intenção não seria a de 

subverter essa lógica?  
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Em segundo lugar, colegas, mas não menos importante que o primeiro, coloco-

me em crise pela posição que muitas vezes preciso ocupar. Quem sou eu para dizer 

aquilo que se pode ou não comer? Quando me perguntam se podem comprar chá de 

camomila ao invés de chá verde, como era de costume, percebo o quanto governamos 

essa família. Paraliso um instante. É como se a resposta não encontrasse voz, pois é 

como se a pergunta não coubesse em suas palavras. “Sim, é claro que sim”, sai à 

entonação de maneira óbvia. Eles se espantam com minha forma de dizer. Peço 

desculpas e digo que a resposta grosseira não foi para eles, mas para mim mesma... 

Quero acompanhá-los na busca de serem eles mesmos seus cartógrafos!  

Assim, em meio a um dia frio e cinza, triste para meu corpo, escuto de uma 

colega do CAPS “eu não consigo mais controlá-lo” e, logo em seguida, “ele tá por 

conta”. Meu corpo entristece mais, mas é na vertigem e no embate de forças, como 

expressou Costa et al (2014) em Cartas a Foucault, que ele busca acolher com o 

mínimo de tutela possível; cuidar, mas evitar a ação biopolítica assistencialista; 

promover saúde sem apegar-se a um ideal saudável. Será possível promover um 

cuidado agenciado nessas perspectivas? É com esse choque de posturas profissionais e 

maneiras de entender o cuidado que a cada final de semana, colegas, ao me encontrar 

com vocês, alimento, assim como busco fazer com os irmãos nas quartas-feiras, meu 

corpo com potência, combustível que tensiona meu fazer e que coloca em questão não o 

que sou, mas o que estou me tornando.  

Termino minha carta muito bem acompanhada por Manoel de Barros (2013, 

p.61), sempre sábio na arte de reinventar!  

A maior riqueza do homem é sua incompletude. Nesse ponto sou abastado. 

Palavras que me aceitam como eu sou – eu não aceito. Não aguento ser 

apenas um sujeito que abre portas, que puxa válvulas, que olha o relógio, 

que compra pão às 6 horas da tarde, que vai lá fora, que aponta lápis, que vê 

a uva etc. etc. Perdoai. Mas eu preciso ser outros. Eu penso renovar o 

homem usando borboletas. 

 

1.2 Instantes de inquietação 

 

“Criar é não se adaptar à vida como ela é.”  

(Waly Salomão) 
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 O presente relato de experiência começa pelo meio. Entre o meio de um ano e 

cinco meses em que acompanho uma família que habita a loucura, agenciando uma 

prática de cuidado em saúde mental a partir do movimento da reforma psiquiátrica. Em 

meio aos diários de campo realizados no início da intervenção, somente agora me 

permito contar, através da escrita desta monografia, sobre essa experiência. Esse 

posicionamento ético é acompanhado por instantes de inquietação de meu cotidiano, 

aliados ao cumprimento de uma exigência do Curso de Especialização Instituições em 

Análise da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Exigência que se 

desloca de seu peso endurecido, de algo que deva ser cumprido, para um desejo 

agenciado durante os meses de envolvimento com as aulas. Sou convocada a escrever 

com vidas insanas que denunciam a estranheza sobre mim mesma.  

 A carta do primeiro item do capítulo foi escrita para os colegas da disciplina 

Clínica e Micropolítica, com o intuito de narrar para o coletivo a experiência de 

acompanhar e ser acompanhada pela loucura quando esta se encontra com a cidade. A 

narrativa do acontecimento acompanha o movimento singular da loucura ao buscar na 

interação com a cidade as maneiras de habitar este território. É nessa perspectiva que o 

presente trabalho irá percorrer a prática do acompanhamento terapêutico (AT) e a 

clínica que, nesse viés, desenha-se a céu aberto, móvel e flexível. Assim, iremos 

trabalhar com a possibilidade do AT como um dispositivo clínico e político da reforma 

psiquiátrica, compondo uma prática terapêutica da qual qualquer profissional pode se 

utilizar.     

  Muito já se pesquisou e escreveu sobre a reforma psiquiátrica, do período que a 

antecedeu bem como das significativas mudanças que levaram à criação dos CAPS, 

serviços que se propõem não somente substitutivos de uma prática excludente, mas 

agenciadores de um cuidado que renuncia ao já sabido e se entrega à reinvenção. No 

entanto, algo permanece latejando em nosso contemporâneo modo de cuidar a saúde 

mental. É preciso desviar das clausuras que envolvem algumas práticas que ainda 

reproduzem um fazer manicomial, como, por exemplo, os diagnósticos psiquiátricos 

utilizados de modo estigmatizantes – práticas que acompanham a trajetória da reforma 

psiquiátrica até os dias atuais. Importante lembrar que os diagnósticos são produzidos 

historicamente pela instituição psiquiátrica, sendo que profissionais, usuários, familiares 

também os reproduzem. 
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 No que se refere à reinvenção, podemos entender o ato de clinicar quando este 

abre espaço para o sujeito existir em sua diferença e com ela construir movimentos que 

pedem a passagem do sofrimento para afirmá-lo em sua potência de criação. 

Trabalhamos com a perspectiva de uma ampla saúde, a qual diz respeito à capacidade 

do sujeito produzir e fluir a vida nas condições existentes para ele naquele momento. 

Pensar por esse viés é compreender que viver a saúde é também viver o processo de 

saúde-adoecimento, sendo que não há uma saúde a ser seguida. Trabalhamos com a 

ideia de que é preciso experimentar as variações que as saúdes nos oferecem. 

 Dessa forma, buscamos ferramentas conceituais que possibilitam operar a clínica 

no campo da saúde e da reforma psiquiátrica, lembrando que, quando a cidade invade o 

setting, a clínica é colocada em questão. No AT, esta clínica se enlaça com a cidade 

inventando outro modo de produzir saúde; é preciso estar atento à cidade e suas 

inusitadas nuanças. Nesse viés, o AT acompanha territórios existenciais e coloca as 

práticas de cuidado em movimento: não há como saber o que as ruas têm a nos oferecer 

de antemão, é preciso se permitir a compor com elas; também não sabemos de que 

forma o cuidado será tecido ao sujeito que dele necessita, é preciso compor com ele os 

territórios existenciais. Expressaremos, desse modo, que a clínica do AT questiona a 

própria formação da clínica. 

 Assim, nesta escrita iremos trabalhar com o AT como uma tecnologia de 

cuidado em substituição às práticas manicomiais, entendidas como ações coercitivas, 

medidas de controle que acabam por tornar distante a relação entre profissional e 

usuário. São práticas que pregam o fazer por e não o fazer com. A essa relação distante, 

podemos falar de um profissional que, ao ser afetado pelos encontros, não se permite 

potencializar os agenciamentos que este contágio provoca. Este encontro se torna 

engessado de tal maneira que a reprodução de práticas anula a potência que o ser 

humano carrega. Não é à toa que encontramos trabalhadores adoecidos pelo cansaço. 

Volta-se ao tempo da violação dos direitos, em que o louco é desprovido da 

possibilidade de expressar o mundo insólito que o habita.   

 Para afirmar este dispositivo de cuidado, também iremos trabalhar a clínica da 

psicose e seu posicionamento ético e político no trabalho com o AT. Nossa narrativa 

será em torno do acompanhamento a uma família inserida num Centro de Atenção 

Psicossocial (CAPS I) desde meados de 2002, a qual será referida através dos dois 

irmãos. Neste viés, a narrativa do caso possibilita delinear uma clínica que se quer no 
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território existencial, pois buscamos problematizar a maneira de lidar com os 

diagnósticos psiquiátricos desta família com a intensão de dialogar com outros modos 

de cuidar e ser cuidado. Dessa forma, possibilitamos a promoção da saúde e a invenção 

de outros espaços pelo cotidiano da vida em que a loucura possa circular. 
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2 DISPOSITIVO METODOLÓGICO: NARRATIVAS CATOGRÁFICAS  

 

 Quando Manoel de Barros (2012a, p. 11) expressa em seu poema que escuta a 

cor dos passarinhos, encontramos uma potente pista para associar com a prática do AT. 

Mal ele sabia o quanto o delírio do verbo ultrapassa a escrita e acessa outro plano: o 

supermercado, por exemplo. É na atmosfera de subverter algumas lógicas que a presente 

escrita se tece, a fim de colocar em análise a clínica para além de seus muros, reiterando 

sempre a potência da diferença, mas não como algo que se remete apenas ao diferente. 

É preciso apostar numa maneira de viver a diferença (Passetti, 2012), pois assim busca-

se trabalhar com uma prática ética que olha o louco como parte de si: “quanto o 

neurótico em nós pode aprender com o insano que nos habita?” (Coelho e Farina, 2010, 

p. 218). Aqui, diferir rompe com modelos e não aceita verdades universais... “o verbo 

tem que pegar delírio”, expressa o poeta.       

 As idas ao supermercado acontecem nas quartas-feiras. O dia da semana foi 

pensado e escolhido junto com os irmãos através da seguinte logística: é preciso que a 

comida dure uma semana; sendo a quarta-feira a metade da semana, Gilmar se 

manifestou ao dizer que: “a quarta-feira fica mais perto do final da semana, quando a 

gente não vai para o CAPS e precisa comer mais em casa
2
”. Ao narrar o 

acompanhamento de Gilmar e Andréia, sendo que ambos também acompanham
3
 esta 

escrita, a cartografia será conduzida através dos acontecimentos emergidos no encontro 

com o supermercado, com as ruas, com a cidade. Algumas narrativas dos irmãos serão 

expressas ao longo da escrita como tentativa de aproximar o leitor ao contexto vivido 

por eles, cenas de nosso cotidiano que cartografam o que a clínica do AT propõe 

realizar. 

 Propor outros modos de lidar com a experiência da loucura requer 

desinstitucionalizar suas raízes enclausuradas num fazer manicomial. Quando se aposta 

num sujeito como um ser historicamente constituído, afirmamos a capacidade de 

produzir mudanças que este cria ao longo dos encontros que a vida lhe oferece. Revel 

                                                           
2
 As frases destacadas em itálico são fieis as falas de Gilmar e Andréia. 

3
 Os irmãos acompanharam alguns trechos da escrita em que constavam as narrativas de si. Fazendo parte 

deste processo, desde seu desejo até a sua materialização. Ao lado deles o trabalho foi lido, às vezes não 

compreendido e muitas vezes discutido.  
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(2005, p. 85) é bem vinda quando expõe as ideias de Foucault sobre o sujeito: “se o 

sujeito se constituiu, não é sobre o fundo de uma identidade psicológica, mas por meio 

de práticas que podem ser de poder ou de conhecimento, ou ainda por técnicas de si”. 

Dessa forma, podemos dizer que acreditamos num sujeito genealógico, pois 

consideramos a constituição dos saberes, dos discursos, dos poderes.   

 Podemos dizer que estes sujeitos expressam vidas infames que o diagnóstico 

tenta catalogar e aniquilar em sua potência, pois, ao diagnosticar, fecha-se um mundo de 

possíveis, para sobreviver enclausurado em descrições lógicas. Foucault (2003, p. 208) 

fala dessas vidas como sendo vidas que são como se não tivessem existido, vidas que só 

sobrevivem do choque com um poder que não quis senão aniquilá-las, “vidas que só 

retornam pelo efeito de múltiplos acasos, eis aí as infâmias das quais eu quis, aqui, 

juntar alguns restos”. Não seria este “juntar alguns restos” o trabalho que a 

desinstitucionalização da loucura se propõe a fazer? E o AT, como se enlaça nessa vida 

infame? 

 Gilmar questiona se pode acessar o supermercado. Diz que frequenta o CAPS e, 

nessa afirmação, entendemos a distância que o diagnóstico pode criar entre o serviço de 

saúde mental com outros serviços que a cidade oferece. Desconfiado, não aceita a 

proposta num primeiro momento. Ele tem seu tempo. Um tempo que, assim como o 

poeta das transformações, é preciso de sensibilidade para acessar. Não é o tempo do 

relógio, como diz Pelbart (1993, p. 32), “[...] nem do sol, nem o do campanário, muito 

menos o do computador. Um tempo sem medida, amplo, generoso”. É um tempo que 

descobrimos ser outro ao entrar em contato e permitir deixar se afetar.  

 É com essa atmosfera que a metodologia do presente estudo baseia-se no relato 

de experiência e será guiado pela narrativa cartográfica. Assim, a investigação clínica se 

faz no acompanhamento da loucura dentro e fora da instituição, buscando cartografar as 

possibilidades da clínica em saúde mental a partir da lógica da desinstitucionalização. 

Pois, ao se deparar com a postura de dizer o que o outro pode ou não comer, nos 

propomos a problematizar como o cuidado em saúde mental está acontecendo. 

 Como aliada metodológica, a narrativa cartografia permite ao pesquisador – e, 

podemos pensar, também ao trabalhador em saúde mental – abrir espaço para escutar o 

que vem do outro, sujeito e território a ser mapeado. Aqui, não há separação do objeto 

com o campo e com o pesquisador. Todos estão no entre, no meio, implicados na 

possibilidade de intervir nas instituições, na subjetividade, nos modos de ser e viver. 
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Costa et al (2012, p. 47) alertam que a pesquisa que se faz por vias da cartografia não 

tem mais a ver com saber sobre, o que interessa é saber com. Saber junto com o usuário 

as linhas subjetivas que o cercam, sejam elas segmentares, estratificadas, de fuga: 

“pesquisar com a cartografia é encontrar-se com reentrâncias fugidias de dimensões 

mínimas que abrem problemáticas ilimitadas, sem espaço para binarismos advindos da 

participação abstrata do mundo em categorias estanques.” 

 Cartografar os modos de acompanhar o sujeito no acesso à cidade amplia o fazer 

da clínica e possibilita que novos arranjos sejam delineados. Lobosque (2006) nos ajuda 

a pensar a intervenção junto à cidade usando o termo do movimento antimanicomial, em 

que este não pode ser entendido apenas em seu caráter terapêutico, nem mesmo em 

oferecer ao louco os direitos de todos os cidadãos. A autora expõe a necessidade de 

buscar para a loucura algum lugar na cidade, o que implica em sua reinvenção, assim 

como outros pensamentos da loucura.  

 Para Passos e Barros (2012), a cartografia pode ser entendida como um método 

segundo o qual toda pesquisa tem uma direção clínico-política e toda prática clínica é 

intervenção que produz conhecimento. O objetivo da cartografia é “desenhar a rede de 

forças à qual o objeto ou fenômeno em questão se encontra conectado, dando conta de 

suas modulações e de seu movimento” (Barros e Kastrup, 2012, p. 57). No enlace com a 

cidade, o AT questiona maneiras insólitas de ocupar o espaço coletivo do urbano. 

Proporciona, dessa maneira, cartografar as ruas, as praças, os mercados, as casas, os 

serviços de saúde numa tentativa de tensionar os modos universais de habitar o coletivo. 

Nesse viés, o AT coloca em xeque a loucura que nos habita e evidencia uma pluralidade 

de agenciamentos que é possível no cuidado com o louco. 

 Ao entender o AT como possibilidade de ampliar a clínica da psicose, 

ampliamos também nosso modo de olhar a loucura. Para realizar tal ampliação, 

apostamos na construção de vínculos que fortificam o convívio com a diferença, ou 

seja, em relações que atravessam a noção vertical de hierarquização e horizontal de 

homogeneização. Pensamos então em relações transversais que, segundo Barros (2007, 

p. 276), constituem “uma espécie de nomadismo de fronteiras, desmanchamento 

incessante dos territórios cristalizados”, rompendo com as ideias de horizontalidade e 

verticalidade. 

 Ao produzir mudanças nas relações, a hierarquia historicamente estabelecida 

entre o doente e o profissional tem a chance de também ser colocada em análise. Ora, o 
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louco não é um ser inferior, inerte aos movimentos que a cidade produz... ele faz parte, 

está no entre, vivo e infame, assim como todos nós! Ao ampliar a clínica, também é 

oferecida a possibilidade dos atores envolvidos criarem pontos de articulação entre os 

modos de experiência social (Palombini, 2007), pois não há mais o cuidado confinado 

entre quatro paredes, o controle aos olhos, o inusitado sem possibilidade de gerar um 

encontro feliz. A clínica do AT requer uma ampliação também da disponibilidade do 

profissional, ao sair do ambiente protegido dos serviços para habitar uma imensidão de 

mundos.  

 Esta reflexão nos remete a Costa et al (2014) em relação ao cuidado a partir da 

reforma da saúde pública, em que é preciso acolher com o mínimo de tutela; cuidar, mas 

evitar que o poder se transforme a fim de governar os indivíduos por meio disciplinares; 

promover saúde sem apegar-se a um ideal de saudável criado a partir da individualidade 

humana. Há pistas que podem ser tateadas, quando se deseja criar desvios nos modos de 

lidar com os diagnósticos psiquiátricos, com a cidade, com a clínica, com o louco e com 

nós mesmos. Eis as que embasam a prática aqui narrada. 

 

2.1 Quartas-feiras embaladas à potência 

 

“Eu gosto de ir no supermercado, principalmente naquele que a gente vai 

toda quarta-feira. Tem comida boa lá e no mercado dá vontade de comprar 

tudo. Gosto de vir no CAPS, andar de topic
4
 e caminhar com o CAPS, 

também ver muita gente bonita. E no mercado o que eu mais queria comprar 

era uma torta. Que delícia” (Andréia, 06 de agosto de 2014). 

 

 “Eu gosto de ir no supermercado fazer compras, comprar frutas, pão, 

mortadela, carne e ver as coisas bonitas. Dá vontade de comprar tudo” 

(Gilmar, 03 de setembro de 2014). 

 

 O AT se faz na cidade, entre as ruas, entre os canteiros, entre as praças, entre as 

casas, entre o supermercado, entre meios. João do Rio (N/D) diz que a rua é um fator da 

vida das cidades e que essas ruas têm alma. Ora, como uma rua teria alma? Como já 

relatado, as idas ao supermercado acontecem nas quartas-feiras pela manhã, dia em que 

percorremos essas ruas e sentimos sua alma. Sim, as ruas têm alma! Para chegar até o 

supermercado escolhido pelos irmãos para realizar as compras da semana, é preciso 

                                                           
4
 No mesmo sentido de van, a topic é um automóvel responsável por conduzir várias pessoas ao mesmo 

tempo. 
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percorrer muitas ruas, as quais seguem certo padrão, o mesmo que compõe a cidade. 

Um município em fortes vias de expansão carrega uma tímida relação com a diferença. 

Na cidade, a diferença ainda não é muito bem recebida, quem muito difere é louco, e de 

loucura pouco se quer ouvir falar. Imagina então quando os loucos invadem o 

supermercado e se relacionam com os sujeitos que lá fazem suas compras numa manhã 

de inverno. Aos poucos os irmãos deixam a vergonha de lado e começam a se 

comunicar, perguntar onde está o caqui (a fruta preferida), qual a carne que está na 

promoção, cadê a bolacha branca furadinha?  

 Geograficamente, o CAPS está localizado no centro da cidade, mas afastado da 

circulação do comércio. Nos fundos de um dos mais amplos parques do município, 

lembro-me da antiga assistente social, militante na construção deste espaço, contando 

sobre a difícil aceitação dos vizinhos para a construção do prédio. Entre as justificativas, 

aparecia o medo do louco circular pelos mesmos espaços, medo de esbarrar com o louco 

ao chegar em casa, medo do louco habitar as ruas daquele bairro... Ou seria o medo do 

louco mostrar que a loucura não está muito longe de ninguém? Pois bem, Freud já nos 

disse que o estranho se torna familiar, e o medo da loucura estar na cidade talvez esteja 

relacionado ao fato da alma que a habita. A loucura estabelece um encontro com a 

cidade, o que pode vir a dar visibilidade às diferenças que habitam esses territórios 

existenciais. Acolher essa diferença pode gerar desconforto e até identificações. 

Podemos pensar então que a loucura cria uma mediação com a cidade e propõe intervir 

onde ela se encontra padronizada.  

 Para Gilmar e Andréia, habitar a rua era um incômodo. Acostumados a “vir para 

a cidade” somente para frequentar o serviço de saúde mental, percorrer seus entremeios 

ocorreu através da construção de agenciamentos lentos e frágeis. O bairro onde moram é 

um dos que comporta mais habitantes da cidade; as pessoas que lá moram se referem ao 

centro como “lá na cidade”, passando a certeza de que o bairro não pertence à cidade. 

Mas que bairro é esse? O que ele compõe que se difere e o afasta da cidade? Gilmar 

descreve o bairro como sendo composto por paisagens bonitas, com ônibus pelas ruas. 

No entanto, seu acesso a elas ocorre somente com a participação do CAPS. Já a sua 

irmã identifica as crianças do bairro como sendo um problema; são os gritos, o modo de 

habitar a pracinha que fica ao lado de sua casa, o correr entre as ruas a incomodam: 

“naquele bairro tem muita criança solta”, diz Andréia.  
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 O AT, como dispositivo ético e político proposto pela desinstitucionalização da 

loucura, efetiva-se no serviço através de minhas inquietações em relação aos cuidados 

relacionados à família. Cuidados que merecem reconhecimento, mas ao mesmo tempo 

denunciam ações tutelares, assistencialistas e por muitas vezes manicomiais. Essas 

inquietações se uniram ao discurso cansado da servente do CAPS responsável por 

administrar a vida da família: entre as idas ao supermercado, o pagamento das contas 

mensais, a compra do fumo e de qualquer objeto considerado necessário. Perguntava-

me: e os protagonistas dessa vida, por onde andam? Que papel foi destinado a eles, seria 

o de coadjuvante? 

 Foi então que, da inquietação, surge uma estratégia amparada num cuidado 

territorial, para o qual não bastava somente ir às ruas. Em sua tese de dissertação, Cabral 

(2005) lança questões instigantes, que podem ser articuladas com a prática do 

acompanhamento aqui narrada. Para a autora, ocupar fisicamente o espaço da rua não 

garante que o sujeito possa estabelecer uma relação com a mesma. Para tal 

acontecimento, é preciso criar conexões com aquilo que o cerca, o que vai para além de 

um descolar-se do ambiente fechado dos serviços.  

A rede substitutiva como um todo (o CAPS, a Oficina de Geração de Renda, 

os Coletivos de Trabalho, etc) tem demonstrado sua eficácia no atendimento 

à saúde mental e pode contar com o At como um agente por excelência da 

Reforma Psiquiátrica, pois o At circula de um equipamento a outro, 

promovendo o fluxo (oxigenação) das instituições, servindo de ponte entre o 

usuário, os demais serviços e espaços da cidade, auxiliando-o sempre que 

possível no processo de ressignificação social (CABRAL, 2005, p. 12). 

 

 Assim, percebemos que a rede de cuidado não se faz somente através da saúde, o 

supermercado também se propõe a cuidar, a comunidade a se envolver com as ações 

sociais, tornando as relações mais humanas e horizontalizadas. Segundo Palombini 

(2004, p. 24), a partir da reforma psiquiátrica o espaço social ganha outros contornos: se 

antes o espaço era pautado em muros, grades e paredes, hoje o trabalho em saúde 

mental incide cada vez mais “sobre um campo que é excêntrico ao hospital, inserindo-se 

no contexto das trocas sociais estabelecidas na comunidade local”. Para que essa 

inserção possa de fato acontecer, é necessário que o usuário em questão crie ele mesmo 

seus pontos de conexões e que possa, ao se vincular com a cidade, experimentar sua 

singularidade. 

 Quando convidei Gilmar e Andréia para habitar as ruas da cidade, a irmã 

recusou. Optou por deixar a “saída do CAPS” para seu irmão. No entanto, a curiosidade 
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de saber o que existe para além das paredes do serviço, ao me ver saindo com Gilmar, 

fez Andréia me chamar numa manhã de quarta-feira e dizer que gostaria de 

experimentar. Logo de início, como chefe da casa, Gilmar determinou os papéis de nós 

duas. Ele era o comandante do navio, mas logo percebeu que para navegar é preciso 

criar, e para criar é preciso de companheiros. Foi assim que Andréia pôde ocupar seu 

lugar e compartilhar as decisões tomadas no supermercado. A mim também foi 

endereçada uma posição; de início eu era exigida intensamente através de olhares 

assustados. Com o tempo da experimentação, passei a ser alguém que está ali para 

acompanhá-los.   

 

2.2 Acompanhando os ritmos descompensados 

 

 Para trabalhar com ações em saúde mental, é preciso entrar em contato com a 

condição psíquica da psicose, bem como com seus ritmos descompensados. Palombini 

et al (2004), reportando-se ao texto de Pelbart (1993), citam Lúcio Alberto Pinheiro dos 

Santos, que propõe pensar o sujeito a partir de sua heterogeneidade rítmica, seu modo 

singular e múltiplo de ser e viver. No contexto da psicose também encontramos ritmos 

variados, mas tão variável que seu compasso se descompassa perante uma visão social 

civilizatória.  

 Em 1930[1929], em trabalho direcionado ao mal estar dos processos 

civilizatórios, Freud nos diz que a felicidade não tem o seu propósito no prazer, mas no 

afastamento do desprazer, sendo a sexualidade o ponto fundamental para a manutenção 

e reprodução da civilização. A sexualidade, junto com a agressividade, tem seus 

impulsos sexuais canalizados para o viver em civilização existir, o que, segundo o 

criador da psicanálise, gera a origem de muitos dos nossas patologias. Tratando-se da 

psicose, a realidade que deixa de receber inscrição é a da castração, ou seja, não há 

repressão e, dessa forma, há um sujeito “desprovido de uma referência central que 

organize e distribua suas significações” (Palombini et al, 2004, p. 36-39). 

 Nesse contexto, os descompassos da condição psicótica também são 

acompanhados no acesso à cidade. Assim, trata-se não apenas de que a psicose possa 

sobreviver na cidade, “mas que lhe seja possibilitada a manifestação de sua densidade 

singular, sendo necessário, para isso, acompanhá-lo em seu ritmo descompensado”. Os 

descompassos do psicótico compõem o campo do AT como uma tentativa de afirmá-los 
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e não de controle ou de ajustamento. Pode-se pensar então que, para a prática do AT 

acontecer no contexto da reforma psiquiátrica, é preciso que a variação de modos de ser 

seja socialmente possível. 

 É com essa (des)composição de ritmos que Sousa (2005, p.69) nos fala da 

experiência do narrar como a possibilidade de abrir uma chance para redesenhar os 

horizontes de uma vida. Quando falamos algo que nos acontece, algo de si, abrimos 

caminhos para criar brechas nas imagens estereotipadas e repetitivas que temos de nós 

mesmo, pois, quando falamos, “aparecem nossas contradições, nossos lapsos, nossos 

desejos recalcados, nossas estratégias de defesa”. Ao narrar o acompanhamento de 

Gilmar e Andréia, oferecemos a possibilidade de novos delineamentos, construções, 

agenciamentos maquínicos. Pois, eles também falam de si: 

 “Muito nervoso, chato, às vezes sou bom, as vezes tô feliz, sou gremista de 

coração, não dou bola para as pessoas ruins”. Gilmar se descreve dessa forma, no 

entre. Mostra uma multiplicidade que o habita, transitando entre o ser nervoso e o ser 

feliz, encontra uma maneira singular de viver. Há mais ou menos um mês Gilmar se 

queixou dos excessos: de nervosismo, de pensamentos ruins, de vozes. Passou por 

consulta com o psiquiatra, e a dosagem de sua medicação aumentou. Aos 35 anos 

completados em meio a esta escrita e com um desejo indeciso, diante de tantas opções, 

de comprar nega maluca para comemorar, Gilmar diz que se sentir “assim... sonolento” 

é o que ele deseja. Mas por que, Gilma? Questiona a irmã, chamando-o pelo seu apelido 

afetivo. Ele responde: “para não brigar com vocês”. 

 Ao ler o que irmão escreveu sobre si, a jovem de 26 anos logo se antecipa. Ela 

diz que não gosta de escrever, tem medo das palavras. Então opta por falar: “eu sou 

feliz, às vezes chata, colorada de coração. Gosto de caminhar na rua, mas só com o 

CAPS”. A semelhança aqui não se torna mera coincidência. Gilmar e Andréia. Andréia 

e Gilmar. Para tomar qualquer decisão, um precisa do olhar do outro, da aprovação 

daquele que é seu cúmplice. Andréia se incomoda com os pensamentos persecutórios, 

acredita que seus companheiros do espaço de convivência estão rindo dela, falando 

sobre ela ou debochando da sua maneira de ser.     

 Ao narrar o modo singular com que Andréia estabelece as conexões com o 

mundo, ela nos alerta sobre o gostar de caminhar nas ruas somente com o CAPS. O que 

acontece quando ela habita a cidade sem estar acompanhada pelos profissionais do 

serviço? Como a cidade acolhe sua diferença? Ao habitar o supermercado, percebemos 
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que o diálogo com esse espaço requer aproximações, e cabe à prática do AT propor 

algumas articulações. 

  Ao escutar a fala dos irmãos em relação às ruas, lembramo-nos de Calvino 

(1990) e suas cidades invisíveis. Com ele percorremos as mais diversas paisagens 

afetivas, lugares que produzem vida, uma memória marcada pelo desejo de contar ao 

leitor os detalhes, a sensibilidade, a estranheza que é habitar uma cidade. Gilmar e 

Andréia também criam a cidade que vivem e quase confundem o leitor pela simbiose 

que há entre o serviço de saúde mental e as ruas da cidade. Como se o CAPS fosse a 

cidade e a cidade fosse o CAPS, pois a circulação por ela ocorre somente ao acessar o 

serviço. Podemos pensar que o autor faz a prática do AT em seu livro quando possibilita 

que o leitor acesse, em sua companhia, os seus próprios territórios existenciais.  
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3 CONSIDERAÇÕES SOBRE O ACOMPANHAMENTO TERAPÊUTICO 

 

 É quarta-feira e, após o lanche da manhã, encontro Gilmar e Andréia à minha 

espera na recepção. A pergunta de toda semana é lançada - “oi Graziela, vamos ir ao 

mercado hoje né?”. Entre os olhares atentos e desconfiados dos irmãos, convido-lhes 

para, junto comigo, pegarmos o dinheiro que fica guardado em um dos armários do 

serviço. No caminho, Gilmar lembra quanto dinheiro sobrou em nossa última ida ao 

supermercado, faz uma conta rápida e diz que seus tênis estão furados e que precisa de 

uma calça nova também. Lembra que perto do estabelecimento onde compramos o 

fumo de seu pai tem uma loja “tudo por 10 reais” e diz com um sorriso: “sobrou 40 

reais do mercado, ainda posso comprar um chinelo”. Andréia pouco se envolve com o 

dinheiro; no supermercado, prefere preencher a ficha autorizando a entrega das compras 

a domicílio do que realizar o pagamento dos produtos. 

 Acompanhar o acesso ao supermercado é perceber que o AT não é uma teoria, 

mas uma modalidade de atenção que se utiliza de diferentes teorias, podendo ser 

articulada, como possibilidade de cuidado, por qualquer profissional. Partindo dessas 

informações, lançamos algumas questões: em que contexto histórico o AT surge? Como 

operamos o AT na relação com o usuário? Qual o papel do AT? Para realizar tal prática, 

como agenciamos o cuidado com a cidade? Para iniciar esta discussão, acessamos o 

seguinte trecho: 

O AT é uma modalidade clínica que se utiliza do espaço público da cultura 

como dispositivo para o ato terapêutico. O trabalhador de saúde que se utiliza 

dele na sua prática circula com o usuário pelo tecido social, facilitando a 

emergência de um encontro. Ele torna-se, assim, testemunha do processo de 

transformação desencadeado, criando outros espaços possíveis para o dito 

“louco” na cidade (CABRAL; BELLOC, 2004, p. 115). 

  

 Com a leitura de Cabral (2005) e Palombini (2007) sobre as origens do AT, 

constatamos que essa prática surgiu primeiramente na rede privada de atendimento, 

ligada os serviços denominados de comunidades terapêuticas. A tarefa era acompanhar 

o paciente dentro da clínica, sendo que a saída dos estabelecimentos acontecia em 

situações eventuais. O foco estava relacionado a evitar crises, consequentemente evitar 

novas internações psiquiátricas. Nesta mesma época, o AT também se vinculou à prática 

em consultório privado, tendo como objetivo ainda a tarefa de acompanhar o paciente 

em crise, porém permanecendo o pressuposto de evitar novas internações. Na ideia de 
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evitar novas crises, o acompanhamento passa a ser requisitado também fora das crises, 

voltado não apenas àquilo que o acompanhamento pode evitar, mas àquilo que ele pode 

produzir.  

 Nos serviços públicos, o AT surge após as propostas de reformulações na saúde 

mental ocasionadas pela desinstitucionalização, tornando-se uma possibilidade de 

intervenção em saúde para o atendimento de casos graves. Palombini (2007, p. 128) 

refere, a partir do entendimento sobre o AT que marcava o período das comunidades 

terapêuticas dos anos 60 e 70, que “a figura do acompanhante emerge como agente de 

uma intervenção que se caracteriza por buscar a simetria na relação com o paciente”, ou 

seja, propõe-se que a prática do AT não se faça em vias das relações verticais e 

hierarquizadas. 

 Nesse viés, para garantir essa prática é preciso apostar num ponto de ancoragem 

que poderíamos chamar de vínculo. Para o psicanalista Zimerman (2010), a 

conceituação de vínculo requer algumas características – elencamos algumas: são elos 

de ligação, sendo de natureza emocional, que unem duas ou mais pessoas; é a condição 

de o sujeito pensar as experiências emocionais na ausência do outro; são potencialmente 

transformáveis; e permitem vários significados. Podemos pensar que a construção do 

vínculo possibilita que o terapêutico dessa prática aconteça. Para isso é preciso que 

sujeito em vias de ser acompanhado produza agenciamentos com as ruas, sendo que não 

basta sair das instituições e seus muros para produzir tais conexões. Temos uma pista: é 

preciso que o acompanhante esteja atento à construção deste vínculo e perceba o que faz 

sentido diante da singularidade do acompanhado.    

 Desde o início do AT com os irmãos, algumas mudanças de profissionais 

aconteceram, as quais mexeram com eles e comigo também. Uma nova colega foi 

convidada a fazer parte das discussões sobre AT, sendo necessários momentos teóricos 

e de muita troca de informações sobre o assunto. A cada mudança realizada o medo em 

Gilmar e Andréia se instalava, pois eles associavam a saída do profissional do serviço 

com abandono, ou seja, como se o serviço estaria deixando de auxiliá-los. Passavam 

dias me questionando se iríamos “deixar de cuidar” deles. Por mais que eu explicasse 

que a saída do profissional não estava relacionada com o deixar de acompanhá-los, foi 

preciso que, aos poucos, o vínculo com o outro profissional fosse estabelecido e 

fortificado. Quando os laços afetivos, de confiança, segurança eram construídos, os 
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irmãos não realizavam tal questionamento e conseguiam estabelecer relações com o 

profissional.  

 

3.1 A clínica das psicoses: do diagnóstico psiquiátrico as ruas 

 

 A partir da referência relacionada à prática do AT, como sendo uma modalidade 

de atenção em saúde que se constitui como uma grande ferramenta da reforma 

psiquiátrica e que acontece através do enlace entre sujeito e social, adentramos ao 

campo da clínica das psicoses. Por interesse e gosto, convidamos a psicanálise e a 

filosofia da diferença para serem nossas aliadas frente à construção de uma intervenção 

para o AT no contexto das psicoses. Segundo Sousa (2005), a psicanálise não se 

restringe a um método terapêutico, ela também pode ser considerada um instrumento 

valioso de entendimento do funcionamento da sociedade. Partindo da ideia de que o AT 

está imerso nas ruas, ou seja, em articulação com o espaço social, a psicanálise tem 

muito a contribuir para essa tecnologia de cuidado. 

 Ribeiro (2011, p.21) refere que a psicanálise surgiu e constituiu seus 

fundamentos a partir do exercício clínico. No entanto, o que no início era apenas uma 

terapia se desdobrou em uma nova concepção de sujeito, de ética e de discurso. Em suas 

palavras: “[...] não há por que supormos que o campo exclusivo da psicanálise seja o da 

clínica individual de consultório. Afinal, sujeito, inconsciente, ética e discurso se 

manifestam em qualquer contexto social”.  

 Nosso contexto social é o acompanhamento da psicose no enlace com a cidade. 

Segundo, Zimerman (1999, p.231), a psicose implica num processo de deterioro das 

funções do ego em que ocorre prejuízo do contato com a realidade, sendo que o temor 

mais profundo que o sujeito da psicose experimenta é da “dissolução e da desintegração 

do ego e do self, e isso costuma vir acompanhado de fantasias e imagens corporais 

estranhas e de uma sensação de não habitar o próprio corpo”. Partindo desse 

pressuposto, Cabral (2005) mostra uma importante pista de Philippe Julien: com a 

psicose, o importante é destruir a fronteira entre o psíquico e o social, sendo que a 

função terapêutica seria a de investir na inserção social do psicótico para além da vida 

privada.  
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 Para a leitura filosófica de Pelbart (1989), a loucura é a exposição total e sem 

mediação da subjetividade com as violências das forças do Fora, ficando o sujeito 

exposto e sem proteção. Aqui, as forças são intensidades sentidas no corpo enquanto 

afetação, sendo que uma força só existe em relação com outra força. Nesse embate, há 

uma pluralidade de forças que compõe um plano que comporta sua exterioridade e, ao 

mesmo tempo, sua intimidade. Dentro e Fora. Rolnik (1997, p.88) é concisa ao dizer 

que o psicótico: 

“[...] encontra-se intensamente vulnerável ao turbilhão do fora – perdido e 

dilacerado pela tempestade de forças em seu corpo, atordoado pelas vozes 

estranhas dos híbridos e, ao mesmo tempo, impossibilitado de construir modo 

de existência com base nesses afetos, de fazer dobras. É como se estivesse 

encarcerado no fora.” 

 

O que compete a esse Fora? Um plano que aloja forças na função de contestar 

aquilo que é imposto ao sujeito, em que se toca nesse plano quando se deseja criar 

outras possibilidades, linhas de fuga
5
 ao pensamento e aos modos de existir. Mas, ao 

mesmo tempo em que esse acesso permite oxigenar a subjetividade, propiciando 

fissuras nos modos até então enraizados de viver, há o medo de sucumbir-se nessas 

forças e perder-se de vista. Qual seria então o papel do AT nesse cenário? Como 

acontece esse papel? 

Podemos dizer que acompanhar o acesso do louco a esse plano caótico e auxiliá-

lo a retornar dessa intensiva experimentação seria uma das possíveis funções do AT. 

Rolnik (1997) expõe a maneira de tecer, junto com o louco, redes para as quais seus 

investimentos façam sentido como, por exemplo, para que o desejo despotencializado 

possa ser transformado em potência. Lembramo-nos de Gilmar e Andréia no acesso ao 

supermercado, em que as compras semanais ganham sentido, autoria e territórios de 

vida. A cada deslocamento do dentro do CAPS ao fora do supermercado, e vice-versa, 

encontramos a real possibilidade de criar vidas não doentes que, em articulação com a 

cidade, ajudam a materializar a figura do acompanhante terapêutico.  

No meio do fora e do dentro há um entre, ao qual a teoria de Winnicott (1975) se 

refere como espaço transicional. Este espaço representa a transição do bebê de um 

estado em que está fundido com a mãe para um estado em que está em relação com ela 

como algo externo e separado. Para Sibemberg (2004, p. 139), o espaço transicional 

                                                           
5
 Linhas capazes de produzir desvios nos modos padronizados de viver, proporcionando ao sujeito 

agenciar outras composições possíveis.   
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serve para os momentos crucias da vida do psicótico, acolhendo-o na crise, para logo 

ajudá-lo a encontrar um caminho na direção de outros lugares possíveis de convício 

social. Com essa leitura, podemos pensar que o espaço transicional fala da passagem da 

instituição enquanto um espaço materno para a circulação ao mundo externo: do 

diagnóstico psiquiátrico às ruas... do serviço de saúde mental ao supermercado.    

 Nessa perspectiva, a clínica do AT no contexto das psicoses acontece em 

movimento, em que pacientes crônicos acessam o nomadismo da cidade. E o que 

acontece? Outras subjetividades entram em cena como, por exemplo, Gilmar que 

descobriu ser o supermercado um território de autonomia. Um movimento que coloca 

em questão a própria produção de subjetividade do acompanhante, pois há nele também 

transformações que dependem: 

 [...] da conquista em sua própria subjetividade de uma disponibilidade para 

as reverberações do fora e suas desestabilizadoras tormentas. Uma 

disponibilidade para desencruar e acolher aquilo que excede a si mesmo, que 

excede os territórios conhecidos e suas respectivas cartografias – 

especialmente as instituições a que pertence, as teorias que lhe servem de 

referência, as técnicas de costuma usar (ROLNIK, 1997, p. 91-92).  

 

 Quando o acesso à cidade acontece, entramos na discussão do setting da clínica. 

Lancetti (2007) expõe a ideia de que o setting é o cenário, o espaço dentro-fora que 

serve como facilitador da comunicação entre os inconscientes que estão operando essa 

clínica. Falamos que esta se desenha a céu aberto, móvel e flexível, pois o setting que a 

produz se tece conforme as necessidades que surgem da relação entre acompanhado e 

acompanhante. Como a clínica do AT se faz também nas ruas, há uma forte 

característica em acolher o imprevisto, Nesse sentido, o setting que acompanha a prática 

do AT é flexível, aberto para se conectar aos territórios existenciais, os quais nos falam 

de uma elasticidade dessa clínica para viver a diferença. Essa discussão amplia nosso 

debate para questões que nos falam da ética e política da clínica.   

 

3.2 A clínica em movimento: ensaio ético e político 

 

 Gilmar e Andréia ensinam que a prática do AT na rede pública somente pôde 

surgir no contexto de uma política de saúde mental com a construção de uma rede de 

serviços substitutivos aos manicômios (Palombini, 2006) como, por exemplo, os CAPS. 

Sem esta mudança na maneira de cuidar o sofrimento psíquico, nada poderia ter sido 



30 
 

feito, visto que os modos de exclusão segregam a potência de invenção dos sujeitos e, 

sem essa força vital, pouco é possível transformar. Os irmãos também nos mostram que, 

nessa prática, as dimensões éticas e políticas estão em constante articulação, pois, 

segundo Palombini (2006), uma clínica que se tece a partir dos processos da 

desinstitucionalização coloca em questão os movimentos próprios da clínica, ou seja, é 

preciso desinstitucionalizar a clínica também. Nada mais político do que a atividade 

reflexiva.  

 No entanto, cabe aqui salientar que não basta sair das instituições para que a 

prática do AT aconteça. Não podemos deixar de refletir sobre o risco de continuidade 

das práticas manicomiais mesmo em serviços que atuam na perspectiva da 

desinstitucionalização. Quando saímos da instituição saúde mental, bem como do 

estabelecimento de saúde, habitamos outros territórios e é nessa mudança de atmosfera 

que descobrimos o quanto ainda precisamos potencializar a clínica em seu viés ético e 

político para que não ocorram as práticas manicomiais. Gilmar e Andréia nos ajudam a 

perceber que a ação política da e na clínica se faz presente quando percorremos, não 

somente as ruas, mas quando acessamos o próprio processo da reforma psiquiátrica. 

Assim, quando caminhamos pela história passada e lhe atribuímos ares do presente, 

possibilitamos compor com a loucura outros territórios de existência.  

 Em seu ensaio ético e político, a clínica requer um movimento singular entre o 

passado e o presente, sendo que o segundo é a atualização do primeiro. Palombini 

(2006, p. 120) expressa a clínica que se deseja nesse movimento: 

Se a clínica que operamos por meio do acompanhamento terapêutico aposta 

em uma dimensão não transparente da subjetividade, que resiste à captura, 

que se afirma como resistência; se nossa clínica abandona a pretensão de 

transparência, mantendo aberto o campo da conflitualidade próprio a essa 

subjetividade definida como resistência, então nossa política, conforme a essa 

aposta, tomará distância da perspectiva de governo das almas, 

disciplinarização dos corpos, de que o estado moderno incumbe seus 

profissionais. Nossa política caminhará na direção nômade que segue os 

caminhos desviantes da invenção.  

 

 É com nossa prática de AT que percebemos a invenção da clínica, a qual se 

constrói a céu aberto e de diferentes maneiras, sempre respeitando a singularidade dos 

encontros. Esta invenção nos fala de um cuidado que aposta em práticas não tutelares do 

cuidado, ou seja, não há mais um modelo a seguir, é numa ética que direcionamos a 

clínica, sempre buscando uma saúde possível.  
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 A ética da clínica analítica implica num compromisso com os movimentos que a 

vida faz, na tentativa de encontrar vias de sua afirmação criadora. Ribeiro (2011) nos 

traz a ideia de que a ética e a política são atividades reflexivas que orientam as ações no 

contexto das relações. Ele faz referência à antiga Grécia, época em que os cidadãos se 

reuniam no centro da polis para decidir a forma como se dariam as relações entre eles e 

o futuro da cidade. Não seria a proposta do AT uma tentativa de reunir os loucos na 

cidade para agenciarem o cuidado que lhes convém?  
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

“Sendo o fim também és meio e começo, sim e não, 

norte e sul, direito e avesso.” 

(Itamar Assumpção) 

 

 Nesses meses em que acompanho Gilmar e Andréia pelas ruas da cidade, pude 

entrar em contato com um tempo que mal eu sabia que seria capaz de acessar. 

Privilégio, pois descobri coisas em mim até então desconhecidas. Nessa travessia entre 

dentro e fora do serviço, os irmão sinalizaram que o cuidado é construído entre os que 

cuidam e os que são cuidados. Sim, porque às vezes o papel se inverte, principalmente 

pelo cuidado de Andréia ao atravessar a rua – sem ela teríamos sido atropelados. Ao 

realizar a prática de AT com pacientes psicóticos, entramos em contato com a dimensão 

de tempos que habitam a loucura. Buscamos encontrar um ritmo próprio para acessar o 

supermercado e as ruas da cidade. Buscamos desviar da produção acelerada que a 

sociedade do capital exige e que encontramos imersa nas pessoas e prateleiras do local. 

Mas, também, buscamos desviar da paralização dos hospitais psiquiátricos. No entre, 

buscamos encontrar o nosso modo de habitar o supermercado.  

 Mesquita (2004) sugere que, quando conseguimos dar tempo para que a 

produção psicótica possa se apresentar em sua própria singularidade e quando não nos 

preocupamos em buscar o acabamento de formas neuróticas, estamos possibilitando que 

algo de inventivo aconteça. Ou seja, é quando permitimos que Gilmar e Andréia 

encontrem a sua maneira de acessar o supermercado, que não é a minha, nem da mulher 

que opera o caixa e pode não ser a mesma do rapaz que escolhe as frutas. Nesse ritmo, o 

AT foi se tecendo, construindo em sua singularidade, e também na singularidade do 

coletivo, a possibilidade da loucura habitar os espaços da cidade. 

 Entrar em contato com a prática do AT se tornou um dispositivo fundamental 

para o trabalho em saúde mental. Ampliamos a clínica e potencializamos o cuidado, 

permitindo que ocorra um “esgaçamento nas fronteiras da instituição” loucura (Silva, 

2004, p. 142). Assim, exploramos outros territórios além do território CAPS, habitamos 

espaços públicos, do coletivo, exploramos a vida onde o acontecimento se faz presente.    

 Acontecimentos que nos alertam, pois com esta prática foi possível colocar em 

questão a própria clínica. Uma clínica disposta a acompanhar os movimentos, seja 
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dentro ou fora de suas instituições. Clínica que produz subjetividades e afetos, não 

permitindo assim ver seu território sempre da mesma forma. A experiência de 

acompanhar e ser acompanhada pela loucura produziu singularidades no território 

CAPS, na cidade, no supermercado, em mim. Problematizar a ética que acompanha esta 

clínica também foi importante para ampliar as ações do serviço. Pois a ética do AT diz 

de uma flexibilidade para a diferença, abertura para entrar em contato com os territórios 

existenciais dos sujeitos que encontramos ao longo de nossas vidas, podemos dizer 

então que seria a ação política das práticas em saúde mental. 

   Encerra-se aqui este relato de experiência, mas não se encerra o 

acompanhamento aos irmãos. As palavras expressas neste trabalho continuam 

reverberando em nossa prática de trabalho, principalmente quando propomos habitar 

outros espaços: o fora da instituição saúde mental. Como ferramenta de cuidado, o AT 

possibilita que Gilmar e Andréia possam compor junto com o serviço o cuidado que 

desejam receber, participando de seus desafios e adversidades. Assim, buscamos com 

essa prática que os irmãos se tornem autores de seus desejos, como a sensível escolha 

de comer pão com chimia ou pão com margarina no café da manhã. 
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