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RESUMO 

O presente artigo aborda as estratégias possíveis da clínica com psicóticos como 
experiência de um projeto de extensão universitária da Faculdade do Vale do Ipojuca. 
Como temática central coloca-se a extensão universitária como uma intervenção no 
social no sentido de posicionar uma escuta aos sujeitos psicóticos, aqueles desde sempre 
estigmatizados pela sociedade. Traz uma nova concepção da loucura com a própria 
prática extensionista de sair do lugar daquele que ‘cala o sintoma’ e propor uma 
possibilidade de intervenção. Inicialmente, aborda-se a concepção de loucura, de 
psicose na teoria psicanalítica e, a seguir, situa a oficina de psicanálise como uma 
possibilidade de manejo clínico, colocando a atividade extensionista enquanto uma 
intervenção no social. 
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ABSTRACT 

The present article approaches the possible strategies of the clinic with psychotic as 
experience of a project of academical extension of University of the valley of Ipojuca. 
As central theme is put the academical extension as an intervention in the social in the 
sense of positioning one listens to the psychotic subjects, those from always stigmatized 
by the society. He/she brings a new conception of the madness with the own practice 
extensionista of leaving the place of that that 'it silences the symptom' and to propose an 
intervention possibility. Initially, the own conception of Psychosis is approached in the 
psychoanalytic theory and, to proceed, it places the psychoanalysis workshop as a 
possibility of clinical handling.  
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INTRODUÇÃO 

A loucura, ao longo dos tempos, vem perpassando por caminhos de exclusão, 
sendo entendida como constituição irracional e efêmera daqueles que são classificados 
como ‘loucos’. As formas de lidar com a loucura variam de acordo com o contexto 
sócio-histórico-cultural de uma dada sociedade. O nascimento dos hospitais 
psiquiátricos enquanto depositários daquilo que era ‘ insano’ e ‘estranho’, daquilo que 
fugia a tal dita normalidade, faziam com que os sujeitos acometidos fossem literalmente 
‘ incluídos fora’ da sociedade. Em épocas anteriores, pessoas consideradas como 
‘ loucas’ eram ditas como ‘possuídas pelo demônio’, passando pela condição da 
anormalidade aqueles que, pela natureza demoníaca, eram considerados desprovidos de 
razão. 

A loucura era conceituada como “termo geral usado pela psicopatologia para 
designar as várias formas de alienação ou de doenças mentais.” No viés da psiquiatria 
pode ser entendida como uma expressão que serve para designar as desordens da mente. 
Também há a visão organicista, de Hipócrates, que entendia a loucura como “um 
quadro clínico com distúrbios variadíssimos de funções fisiológicas, principalmente em 
nível encefálico...” 

No contexto social a loucura sempre permeou de forma direta ou indireta, em 
ruptura com a esfera social, onde durante certo tempo foi considerada como algo 
articulado com o espiritual, com o divino, no sentido da possessão de espíritos, estando 
associado a um movimento de sacrifício do sujeito. Assim, por muito tempo, a loucura 
foi estigmatizada, e ainda entendida como imoral, demonstrando-se ameaçadora, tendo 
como norte o que era tido enquanto referencial de normalidade e razão. Nesse sentido, a 
punição ao ‘ser louco’, era a internação, vista como uma resposta ao comportamento 
blasfêmico, como forma de punir o ocioso e o pobre, o devasso e o libertino. Uma 
punição à desrazão. De acordo com Foucault, “(...) De fato, todas essas operações 
diversas que deslocam os limites da moralidade estabelecem novas interdições, 
atenuam as condenações ou diminuem os limites do escândalo, todas essas operações 
são fiéis a uma coerência implícita; uma coerência que não é nem aquela de um direito 
nem aquela de uma ciência; a coerência mais secreta de uma percepção. Isso que o 
internamento e suas práticas móveis desenham, como um pontilhado, na superfície das 
instituições, é isso que a idade clássica percebe da desrazão.” 

 
O modelo asilar aprisiona o ‘louco’ e sua loucura, tendo ainda como referência a 

saúde como remissão dos sintomas. Diante deste paradoxo das concepções de saúde e 
doença, normalidade e anormalidade, as políticas públicas de saúde atuais enfatizam o 
lugar social da loucura, desmistificando o significado simbólico das classificações 
nosológicas. A reforma psiquiátrica entra em vigor com esse viés, norteando um espaço 
para o tratamento, contribuindo para a mudança na concepção da loucura. Os 
tratamentos alternativos ao medicamentoso reforçam sua influência no processo de 
entendimento da condição do ‘louco’ na sociedade e de seu acometimento. Há a 
abertura de um espaço, um lugar social onde os sujeitos possam construir suas histórias 



e constituir-se enquanto formadores de sua própria existência. Sabe-se que, a reforma 
está dando seus primeiros passos, e encontrando resistências em sua caminhada. Diante 
disso, é importante uma análise precisa do percurso sócio-histórico das políticas 
públicas de saúde mental e a especificidade da reforma psiquiátrica. Cabe ainda, 
compreender como estas mudanças têm contribuído para o pensamento social da 
sociedade brasileira. Diante disso, a psicanálise entra em cena como alternativa ao 
tratamento estritamente medicalizante da psiquiatria clássica. A psicanálise como 
ciência, ciência no que diz respeito a um saber – um saber que não sabe – somente o 
sujeito pode dizer do seu sofrimento. 

Sabe-se que a loucura mostra-se à realidade externa através dos surtos psicóticos 
como uma tentativa do sujeito de reconstrução da sua realidade interna. Sem a 
instauração da Lei Paterna, segundo Lacan, o que não é simbolizado internamente 
aparece no real. Assim, o psicótico é habitado pela linguagem, o inconsciente fala por si 
através dos delírios. Nota-se que na psicose o delírio vem como um “remendo” para 
escamotear um buraco, uma falta. É com este recurso – o delírio – que o psicótico tenta 
dar conta da falta não simbolizável à sua estrutura. “A formação delirante, que 
presumimos ser o produto patológico, é, na realidade, uma tentativa de 
restabelecimento, um processo de reconstrução.” (Freud, vol. XII, pág. 87) É um 
processo de reconstrução da realidade, onde o psicótico tenta reconstruir a sua realidade 
interna, quando seu mundo subjetivo chega ao fim. 

 

PSICOSE E PSICANÁLISE  

 As representações acerca da loucura tendem, hoje, a se situar diante do contexto 
da reforma psiquiátrica, diante dos modelos de atenção psicossocial. Assim, deve-se 
compreender como surgiram os primeiros estudos acerca da psicose para um melhor 
entendimento da dinâmica psíquica desses sujeitos. 

A partir dos estudos psicanalíticos vê-se a psicose em oposição às idéias 
reducionistas da Psiquiatria clássica, e a pensa-se como uma das três estruturas 
propostas por Lacan, negando com isso, a concepção discriminatória que há tanto tempo 
visualiza os “loucos” como não-sujeitos e os mantém aprisionados, emudecidos. Deve-
se pensar a psicose não como um déficit, mas sim como um enigma, como uma 
produção subjetiva singular que porta um significação.  

Freud expõe que neurose e psicose não são opostas em si mesmas, e até operam 
até certo ponto de modo semelhante. A diferença entre ambas estaria no modo de lidar 
com a castração, ou seja, a experiência enigmática do gozo, uma vez que “o Édipo está 
para todos”. 

Lacan postula o termo estrutura, e afirma que os sujeitos, de um modo geral, se 
enquadram psiquicamente em: neuróticos, psicóticos ou perversos. A teoria lacaniana se 
dedica à questão dos três registros que compõe a cadeia de significantes: real, simbólico 



e imaginário, as quais estão inseridas na notação do nó borromeano, dispostos em três 
círculos, onde os três registros entrelaçam-se e coexistem. O que é da particularidade de 
cada um está no modo de lidar com o impasse que se apresenta, ou seja, com a saída 
para o trauma, que é da ordem do simbólico e está relacionado ao modo de ser, de estar 
no mundo de gozar, com a construção ou interpretação, daquilo que nos afeta, ou seja, 
os sintomas.  

A função do Pai, colocada por Lacan, desempenha fundamental importância na 
estruturação psíquica do sujeito. A esta função cabe castrar a relação mãe-filho, 
impondo assim limite, lei, apontando para a necessidade de um investimento externo ao 
filho, por parte da mãe, onde a falta se instaura, o que é estruturante. É justamente pela 
ausência desta falta, quer dizer, a não execução da função do nome-do-pai  que se 
constitui a psicose. 

Segundo Freud, em seu texto Neurose e Psicose (1924), quando o Ego age frente 
à frustração acontece à repressão e seqüencialmente a neurose, em contrapartida se o 
Ego se deixa vencer cria-se uma nova realidade, e “surge” a psicose. Na psicose o modo 
de operar psiquicamente é organizar os significantes criando a sua própria realidade. 
Desse modo, há uma completude, ou seja, a Falta falta, ao psicótico o recurso da 
simbolização é capenga, a metáfora não existe. A estruturação psíquica está diretamente 
relacionada ao modo como o sujeito lida com a Falta. O modo como lidamos com a 
falta, causada pela castração, que irá falar de nossa estrutura. 

É na relação edípica que a inserção da lei simbólica pode ocorrer. Para a 
psicanálise a instauração da lei simbólica ocorre quando há a entrada de um terceiro na 
relação simbiótica mãe-bebê. Este terceiro vem trazer o nome do pai para a relação, 
desse modo deixa claro que aquela relação, inconscientemente incestuosa, não pode 
acontecer. O nome do pai vem trazer à lei, a Lei do Pai, aquela que impede a 
completude, ou seja, aquela que instaura a falta. E é esta falta que coloca o sujeito na 
esteira do desejo. O desejo está para o neurótico, na demanda de satisfação e na 
transferência de um desejo para outro, assim que um é satisfeito.  

O desejo não existe na psicose na mesma ordem que na neurose, a Falta falta na 
psicose, isso porque, em sua relação simbiótica com a mãe sempre foi completo e não 
houve a presença do Pai. Desse modo não há o que se desejar na psicose, a completude 
é tamanha que o desejo não existe. Isso em decorrência da foraclusão do nome-do-pai. 
A foraclusão do nome-do-pai é o ato de incluir fora; não haverá registro simbólico da 
falta no mundo psíquico do sujeito, esse modo de existir é chamado foraclusão. 

 

OFICINA DE SUBJETIVIDADE: UMA POSSIBILIDADE DA CLÍN ICA COM 
PSICÓTICOS 

 Na clínica da psicose sabe-se que não há demanda de saber: psicótico não 
demanda uma questão, ele não requer uma resposta isso porque ele sabe do que sofre, a 



certeza se faz presente no psicótico, então, não há um questionamento de onde reside o 
sofrimento, o que existe é a certeza convicta de seu sofrimento, o que não ocorre na 
neurose. O neurótico demanda que a analista supostamente tenha a resposta para suas 
indagações, assim, o coloca na condição de sujeito suposto saber. Na psicose isso não 
ocorre. Cabe então o questionamento: Como lidar com o sujeito da psicose já que não 
existe pergunta, não existe questão? 

 A clínica da psicose é um desafio, coloca como foco o acolhimento ao sujeito a 
partir da escuta daquilo que é subjetivo. Por trás de alucinações e delírios existe um 
sujeito, uma linguagem, corroborando a possibilidade de subjetivação. O discurso 
delirante porta uma significação, a emergência do sujeito aponta para essas questões. 
Assim, deve-se apostar no sujeito no sentido de ouvir o seu discurso, acolhendo sua fala 
diante daquilo que o faz sofrer. O delírio é um saber – o saber do psicótico – é a sua 
verdade, é da ordem de uma certeza inquestionável. Neste sentido, deve-se oferecer 
escuta psicológica, proporcionando um espaço para a produção de subjetividade. Ao 
contrário do tratamento tradicional que visa calar o psicótico, fazendo desaparecer os 
sintomas para se adequar às normas sociais, acolhendo o que o sujeito tem a dizer, 
propiciando um espaço onde possa construir sua própria história. 

 Uma das estratégias da clínica com psicóticos é a oficina de subjetividade, uma 
das atividades propostas pelo Projeto Fênix da Faculdade do Vale do Ipojuca. Em 
parceria com a Secretaria de Saúde e com o Centro de Atenção Psicossocial da cidade 
de Caruaru, Pernambuco, o projeto extensionista, ainda como um embrião, visa oferecer 
um espaço para a escuta e produção de subjetividade. 

Configura-se como uma modalidade de atendimento em grupo, onde os sujeitos 
para o papel ou a tela conteúdos de sua singularidade, seus pensamentos, sofrimentos, 
de suas alucinações, constituindo, portanto, uma possibilidade de elaboração psíquica. 
Lápis coloridos, pincéis, tintas, cola, revistas estão à disposição para que possam utilizá-
los de maneira livre. Durante o processo os sujeitos são estimulados a verbalizarem 
sobre suas produções – cria-se ali um espaço, uma possibilidade para a subjetivação. 
Com isso, a produção psicótica deve ser percebida como um enigma e não como algo 
ininteligível. O discurso delirante porta uma significação, possibilitando a emergência 
do sujeito. Diante do enigma da psicose deve-se apostar no sujeito no sentido de ouvir o 
seu discurso, acolhendo sua fala diante daquilo que o faz sofrer. O sujeito da psicanálise 
é o sujeito do inconsciente, que é efeito da linguagem, segundo Lacan.  

As oficinas de subjetividade são empregadas para oferecer a possibilidade do 
sujeito articular a produção plástica com a produção de subjetividade, no sentido de dar 
contorno àquilo que é da ordem do Real. A técnica utilizada é a associação- livre e o 
método a interpretação psicanalítica. Focalizam a preservação da fala juntamente à 
atividade plástica, como meio para elaboração psíquica do sujeito. 

 

 



A EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA 

O conceito de extensão universitária está associado com o compromisso da 
universidade para com o social. Assim, contribui para a reflexão do conceito de loucura, 
implementando a experiência acadêmica da produção de um saber mais próximo da 
realidade social. Assim, a universidade atua enquanto instituição comprometida com a 
cena regional e suas peculiaridades. A formação do alunado também torna-se relevante 
pela articulação entre ensino e pesquisa, teoria e prática, vislumbrando a realidade do 
Agreste Pernambucano como foco das ações interventivas de tal projeto. Na atividade 
extensionista os alunos podem compreender os conceitos trabalhados em sala de aula, 
consolidando o aprendizado com a prática, intervindo no social.  

A possibilidade de subjetivação no ambiente das atividades do projeto implicará 
no tratamento dos usuários da instituição. A realidade atual justifica a busca de 
respostas através do presente projeto, na tentativa de possibilitar uma melhoria da 
qualidade de vida da população estudada.  

 Espera-se como um dos resultados uma mudança na concepção do tratamento da 
loucura. A extensão universitária atua como uma intervenção no social, de modo a 
repensar os paradigmas da saúde mental e as políticas públicas, a condição do ‘louco’ 
na sociedade brasileira e as implicações éticas, sociais e políticas dessa temática.  

 

CONCLUSÃO 

Pode-se concluir que, diante dos impasses que a loucura coloca, o caminhar 
ainda capenga da reforma psiquiátrica no Brasil, sem uma verdadeira mudança na 
concepção no modo de tratar o louco, a extensão universitária pode ser vista enquanto 
uma aliada nesse processo de inclusão social. Neste sentido, intervir significa atrever-se 
a ir além, a ir em busca, a transpor barreiras, que a própria condição social impõe 
através do preconceito, da exclusão e do esquecimento de sujeitos que querem ‘falar’ 
mas são calados em seus sintomas pela sociedade. 

Não se trata de um discurso apenas de incluir o que está fora, mas de dar voz 
àquele onde o direito do exercício da fala foi extinto. O que é normal e o que é 
patológico? O paradigma do conceito de saúde e doença, amplamente discutido no meio 
científico deve expandir-se pela ruas de nossas cidades, situando a dimensão ética e 
social da realidade em que se vive.  

Intervir no social é apontar para questões públicas, é possibilitar uma reflexão 
acerca de algo, no sentido de romper com as barreiras do estático dando mobilidade ao 
imutável. 
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