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1. ORIGENS DO ACOMPANHAMENTO TERAPÊUTICO 
 
A prática de Acompanhamento Terapêutico surgiu veiculada ao processo de 

desinstitucionalização da saúde mental. A partir do pós-guerra (2°Guerra Mundial) houve um 
aumento significativo no que se refere ao adoecimento mental, e foram necessárias saídas (político-
econômicas) para lidar com essa demanda.  

Foucault (2008) fala sobre os hospitais até o século XVIII como abrigos para todos aqueles 
que eram marginalizados pela sociedade: não apenas os loucos, mas os mendigos, os doentes 
terminais, enfim, todos aqueles que não estavam integrados na sociedade. Foi no final do século 
XVIII e início do século XIX, com a Revolução Industrial, que houve a separação entre aqueles que 
poderiam ser aproveitados no mercado de trabalho, e aqueles – os loucos – que seriam mantidos 
aprisionados nos manicômios, pois não teriam possibilidade de circulação social. Foi, então, no 
século XX, após a Guerra, que, por um lado, houve maior necessidade de mão-de-obra produtiva 
(iniciaram-se os trabalhos de oficinas dentro dos manicômios), e por outro, o aumento dos casos de 
adoecimento mental, tornou-se necessário que se descobrissem alternativas para a internação.   

Apesar das causas estruturais da abertura manicomial terem seu compromisso com as bases 
político-econômicas da sociedade, não diminui a importância da humanização crescente que se deu 
no século XX na relação que a sociedade pode estabelecer com o portador de doença mental. O 
acompanhamento terapêutico nasceu comprometido com essa humanização, com o aumento da 
circulação do doente mental pela cidade, pelo convívio urbano e a redução de seu aprisionamento 
em um mundo segregado. Era um atendimento realizado de início apenas no espaço das 
instituições, com os pacientes internos. De acordo com Londero e Pacheco (2006), no final da 
década de 1960 surgiram as comunidades terapêuticas no Brasil onde o acompanhamento era feito 
com pacientes institucionalizados em regime de hospital-dia ou de internação. Segundo os mesmos 
autores, é na década de 1970, no Brasil, com o declínio das comunidades terapêuticas devido ao 
regime militar, que o AT começa a ser realizado na casa dos pacientes.  

Inicialmente o AT era realizado por pessoas leigas, posteriormente por estudantes de 
diversas áreas como enfermagem, medicina, etc. Atualmente o AT tem sido realizado por 
profissionais como psicólogos, enfermeiros e terapeutas ocupacionais. Já também existem algumas 
propostas de cursos de formação nesta modalidade de atendimento para psicólogos. 

O acompanhante terapêutico, que já recebeu diversos nomes, em diversos países (auxiliar 
psiquiátrico, amigo qualificado, por exemplo), exerce o papel daquele que estabelece pontes entre o 
mundo fechado do doente mental (tanto nas instituições quanto dentro da própria casa, escondido 
do mundo pela família) e o mundo urbano. Auxilia o acompanhado a mapear simbolicamente o 
mundo, a tecer uma rede de relações com lugares e pessoas. O AT atua “... acompanhando o sujeito 
psicótico em sua circulação social, num esforço de criar marcas, de tecer fios que permitam enlaçá-
lo, com sua estrutura psíquica peculiar, ao tecido social.” (Kaspen, 2000, p.20) 

 
 
2. O ACOMPANHAMENTO TERAPÊUTICO COM/DE CRIANÇAS – 

APROXIMAÇÕES COM A PSICANÁLISE 



 
Falar sobre o Acompanhamento Terapêutico com crianças é falar de um campo que está se 

constituindo no Brasil e ainda é bastante incipiente no Nordeste1. Em outras regiões do país, como o 
sul e o sudeste, já existe uma prática mais consolidada, com profissionais formados e 
especializados. Aos poucos, o AT está se tornando uma forma clínica reconhecida dentro da 
psicologia e dentro da psicanálise.  

A prática do AT com crianças, de uma perspectiva geral (não limitada por uma teoria, mas 
como prática do psicólogo) propõe o acompanhamento de crianças com algum tipo de 
comprometimento orgânico (como a Síndrome de Down, transtornos psicóticos e autísticos) em seu 
movimento de inclusão social, nos espaços públicos e na escola. O acompanhante se coloca como 
guia e tradutor do mundo para as crianças, facilitando seu contato com o social, bem como traduz 
para o mundo as especificidades da criança com algum tipo de dificuldade. É um movimento de 
interpretação entre a especificidade da criança e as generalidades do social. 

Para a psicanálise, a noção do que pode transtornar o sistema psíquico de uma criança se 
torna mais ampla, não se trata apenas de questões de origem orgânica, mas sobretudo das relações 
emocionais que se estabelecem, desde muito cedo, entre pais e suas crianças, relações estas que 
podem se tornar perturbadoras da afetividade e do simbólico, tenham ou não um substrato orgânico 
como causa.  

Segundo a moderna antropologia, o bebê humano é aquele, dentre todos os animais, que 
nasce mais despreparado biologicamente para a vida. Ele precisa ser alimentado, carregado, limpo, 
estimulado. Segundo a psicanálise, a partir de desdobramentos dos estudos de Jacques Lacan, a 
criança já nasce envolta em um mar de significações por parte daqueles que a esperam e a desejam. 
É esse esperar, desejar, mapear os destinos simbólicos da criança que vai fazer com que ela consiga, 
pouco a pouco, em seu desenvolvimento, assumir uma postura de sujeito. É o que Lacan fala 
quando se refere ao Estádio do Espelho, sobre a necessidade que o bebê humano tem de um 
espelhamento, uma identificação, que lhe vem através do olhar do outro e lhe antecipa a sua própria 
condição de sujeito – um sujeito desejante. 

 
Basta compreender o estádio do espelho como uma identificação, no 
sentido pleno que a análise atribui a esse termo, ou seja, a 
transformação produzida no sujeito quando ele assume uma imagem 
(...). A assunção jubilatória de sua imagem especular por esse ser 
ainda mergulhado na impotência motora e na dependência da 
amamentação que é o filhote do homem nesse estágio de infans 
parecer-nos-á pois manifestar, numa situação exemplar, a matriz 
simbólica em que o [eu] se precipita numa forma primordial, antes de 
se objetivar na dialética da identificação com o outro e antes que a 
linguagem lhe restitua, no universal, sua função de sujeito. (Lacan, 
1998, p.97) 
 

O desejo que os pais depositam sobre a criança tem relação com seus próprios desejos não-
realizados, uma demanda de que cada criança que nasce vem para pagar um dívida simbólica que os 
pais assumiram em sua própria vida. É o narcisismo dos pais que faz com que vejam na criança uma 
projeção de suas próprias potencialidades. “Todo recém-nascido chega ao mundo com o objetivo de 
reparar o fracasso dos pais, (...). O corpo biológico perfeito do bebê sustentará esta ilusão 
reparadora de tudo quanto não foi viável na vida dos seus progenitores.” (Molina, 1998, p.11). 
Quando ocorre de um bebê nascer com algum comprometimento orgânico, físico ou mental, há uma 
quebra nesse envolvimento narcísico. Na incerteza do que esse pequeno ser pode atingir em seu 
desenvolvimento, muitas vezes esse investimento simbólico é retirado da criança (como se a criança 
ideal tivesse morrido) e um novo investimento é construído. Ás vezes esse investimento se dá em 
função do distúrbio, como quando, ao falar simbolicamente do filho, os pais não dizem “Ele é 
João”, mas “Ele é Down”, a síndrome passa a ocupar o lugar do nome próprio da criança, com todas 

                                                 
 



as determinações que o discurso médico traz sobre esse quadro clínico.  
No entanto, através da prática da clínica psicanalítica com crianças, percebeu-se que não 

apenas as crianças que nasciam com síndromes ou outros comprometimentos orgânicos sofriam do 
silenciamento simbólico subjetivo, mas que algo na história dos pais, na história de seu encontro, na 
organização que Freud chamava patológica da família, crianças sem nenhuma questão orgânica de 
desenvolvimento podiam deixar de ser investidas pelos pais, ou ainda serem investidas de um olhar 
que transtorna o psiquismo.  

Em ambas as situações, com ou sem organicidade presente, o acompanhante terapêutico de 
crianças, orientado pela teoria psicanalítica, atua sobretudo junto à família, junto às pessoas que 
lidam cotidianamente com a criança, no sentido de restabelecer um espaço de fala sobre esse 
sujeito, constituindo-se como um “guia” do olhar da família, um “tradutor” do olhar e do dizer da 
criança. A presença do AT faz com que a família não possa deixar de direcionar um olhar para a 
criança, pois o acompanhante só está ali porque há um sujeito que precisa ser acompanhado.  

Nossas práticas de acompanhamento terapêutico, até o momento, circularam em torno 
dessas questões: da construção de um lugar dentro da família para uma criança com traços 
autísticos; do direcionamento do olhar dos pais, de mudança de foco, no acompanhamento de dois 
irmãos; da desconstrução de um lugar marcado pela quase invisibilidade sobre um menino de sete 
anos e do oferecimento de “ouvidos” para fazer-falar uma criança com Síndrome de Down. São 
duas dessas experiências, inconclusas e imperfeitas, que passamos a narrar agora, para que delas se 
possam tirar algumas conclusões.  

 
3. EXPERIÊNCIAS DE ACOMPANHAMENTO TERAPÊUTICO COM C RIANÇAS 
 
3.1. Acompanhamento de um menino com traços autísticos, ou as pequenas 

manifestações de um Eu possível:  
 
O menino que acompanhamos, que chamaremos de Pablo, foi encaminhado à psicanalista 

ainda bem pequeno (antes dos 2 anos), com suspeita de autismo. A história familiar trazia uma 
questão de rejeição pela família do pai, em relação à mãe de Pablo, desde a sua gravidez indesejada. 
A mãe passou a gravidez e o pós-parto em estado depressivo, e quando questionada sobre os 
primeiros tempos com a criança, não conseguia lembrar de muita coisa. Um não-dizer já se fazia ver 
neste rebaixamento da memória. A rejeição que recaía sobre a mãe de Pablo, sobre sua gravidez, 
sobre o casamento com o pai de Pablo, dificultou o movimento de inscrição do menino na história e 
na simbologia familiar. Foi neste processo que pessoas fora da família perceberam traços 
estereotipados de autismo, bem como a ausência do olhar direcionado da criança.  

O trabalho psicanalítico iniciou muito cedo e, como geralmente ocorre no atendimento de 
crianças pequenas com traços autísticos ou psicóticos, um acompanhamento intensivo foi realizado 
tanto com a  criança quanto com a mãe. No caso de Pablo, houve a necessidade de envolver toda a 
família paterna, criando aos poucos um espaço de olhar sobre o menino e a escritura de uma história 
para ele no interior da estrutura familiar. Ao começar a ser olhado, Pablo pôde, lentamente, olhar.  

Houve um momento, durante o atendimento, que a psicanalista precisou ausentar-se por um 
período que considerava longo demais para deixar o atendimento suspenso. Foi nessas condições 
que o trabalho da AT foi solicitado, com objetivo de manter o olhar da família sobre a criança, um 
olhar que já era bastante diferente da ausência inicial, mas ainda assim um olhar que podia não se 
sustentar sozinho.  

Grande parte do nosso trabalho ocorreu dentro da casa da família ou na vizinhança. Tratava-
se primeiramente de observar o cotidiano do menino e perceber situações que pudessem ser 
modificadas no sentido de enriquecer simbolicamente a vida de Pablo e as relações que os 
familiares mantinham com ele. Percebemos que alguns traços do ambiente “falavam” do lugar que 
o menino ocupava: a casa não tinha sido adaptada para uma criança, piscina descoberta, escada sem 
proteção, um quarto improvisado, sem lugar para os brinquedos. A casa sempre arrumada, sem 
nenhum brinquedo espalhado pelo chão, nenhum vestígio, nenhum traço de que ali vivia uma 



criança. Nosso olhar embasado pela psicanálise via na casa um sintoma, uma manifestação do que 
ocorria de fato nas relações familiares.  

No quarto de Pablo, os brinquedos todos separados em sacos fechados no guarda-roupa. 
Cada brinquedo era retirado, Pablo brincava com eles um pouco e logo eram guardados de novo. 
Percebemos que ele não tinha acesso aos “seus” brinquedos. A mãe nos dizia: “Eu guardo aqui 
porque não tem outro lugar, não tem uma estante ou um baú para guardar.”, e nos questionava-mos: 
Quem não tem lugar? Os brinquedos ou Pablo? Nosso trabalho, com relação às brincadeiras de 
Pablo, tanto em casa quanto nas praças da vizinhança, foi de “ensinar” à mãe, à babá, aos 
familiares, a construir uma brincadeira, e não apenas oferecer brinquedos.  

Nos parecia, ainda, que o “timing” das brincadeiras era bastante difícil: um brinquedo era 
oferecido, Pablo não ligava para ele, pois estava brincando com outra coisa, então a mãe retirava o 
brinquedo que ele estava brincando e guardava. Quando ele começava a se interessar pelo 
brinquedo que ela tinha oferecido, ela já estava vindo com outro e lhe tirava aquele das mãos. 
Quando falamos sobre isso com a mãe, ela nos respondeu: “Foi a analista quem disse para não 
deixá-lo brincar muito tempo com a mesma coisa, para que ele não se ausentasse, como fazia 
antes.” A explicação da analista funcionava como lei, uma lei que a mãe não se permitia questionar, 
e que estava servindo para explicar uma falta de sintonia com o filho. Cabia a ela, mãe, encontrar o 
limite entre não deixar que o filho se ausentasse com algum brinquedo – fazendo dele objeto 
autístico – e permitir que Pablo aprendesse a construir uma brincadeira.  

Durante o pequeno espaço de tempo que durou o AT (dois meses), tentamos mostrar à mãe 
que Pablo poderia brincar bastante tempo com um mesmo brinquedo, desde que acompanhado por 
alguém que lhe ajudasse a montar um enredo para aquele brincar. Que a questão não era o tempo da 
brincadeira, mas o que ela envolvia. Conversamos muito com a mãe sobre sua própria infância, 
sobre as brincadeiras que gostava e sobre como podia ensiná-las ao filho. Foi a partir de uma dessas 
memórias que fomos os três à praia – mãe, Pablo e AT – brincar nas jangadas da Pajuçara, à 
tardinha, quando já tinham voltado do mar. “Fizemos de conta” que estávamos em alto-mar, Pablo 
ria e pulava muito, brincamos de pirata. A mãe e a AT relembravam suas infâncias, enquanto Pablo 
construía a sua.  

Nesse contexto, a rua, a cidade (espaço original das experiências de AT com pacientes 
psiquiátricos) se constitui como um mapeamento de questões simbólicas maternas. Sair da casa 
onde toda a relação patológica se constituiu, pareceu que a mãe pôde resgatar momentos em que seu 
filho podia estar envolvido, um momento no qual ela conseguia que ele fizesse parte. Segundo 
Kaspen (2000), a cidade se constitui, para cada sujeito, como um corpo ficcional, ela tem suas 
histórias, suas marcas. Ao levar seu filho à praia e poder resgatar sua infância, a mãe de Pablo lhe 
deu elementos para mapear, tecer um enredo em relação a este local: “a praia que a minha mãe ia 
quando criança, e que agora nós fomos...”. Vai criando história, tecendo relações simbólicas.      

Outra questão que inquietava a família era que Pablo, já com quase três anos, não falava. 
Durante o acompanhamento, pela constância e proximidade que essa prática implica, foi possível 
perceber que Pablo articulava sons perfeitamente, mas não unia o som aos objetos, não estabelecia 
uma relação de significação com os sons, que pareciam funcionar simplesmente enquanto 
significantes. No entanto, percebemos que alguns sons se repetiam em determinadas situações e que 
essa repetição não era notada. Em um determinado momento, Pablo tomava seu lanche e 
nitidamente apontava para uma caixa de “Sucrilhos” pronunciando “Qui”. Pareceu quase 
inacreditável que ninguém entendesse que aquele menino pedia sucrilhos para o lanche. Aquilo que, 
para o AT, era praticamente uma frase completa “Eu quero sucrilhos para o meu lanche”, para a 
família não passava de um som desarticulado, uma junção de fonemas, palavras ao vento. Sendo 
assim, a outra função do acompanhamento terapêutico nesse caso foi de auxiliar na “educação” dos 
ouvidos da família para essas pequenas manifestações de um Eu possível.  

Depois de algumas vivências semelhantes a essa dos sucrilhos, a mãe passou a relatar 
diariamente as tentativas de Pablo em se fazer entender. Para que uma criança fale. é preciso que 
alguém suponha um sujeito naquele ser que ali fala, e que a mãe possa sentir júbilo pelas pequenas 
produções. 



 
O trabalho com uma criança autista se faz ao avesso da cura analítica 
clássica: o objetivo do analista não é interpretar os fantasmas de um 
sujeito do inconsciente já constituído, mas permitir o advento do 
sujeito. Faz-se aqui intérprete, no sentido de tradutor de língua 
estrangeira, ao mesmo tempo em relação à criança e aos pais. 
Sabemos a que ponto as condutas estereotipadas e as reações 
paradoxais das crianças autistas podem desorganizar os pais, 
ocultando, para eles, inclusive o valor de ato ou de fala de tal 
produção de seu filho. Este primeiro trabalho de tradutor vai permitir, 
aos pais, olhar a criança em seu brilho de chama aí onde então só viam 
dejeto. (Laznik-Penot, 1997, p.11) 
   

Mesmo que não se tratasse de uma criança autista, mas com traços autísticos, percebemos 
que a questão do diagnóstico, quando se trata da psicanálise de crianças, é assunto bastante 
delicado. Embora a psicanalista, bem como a AT, reconhecessem os traços autísticos, não se podia 
dizer que se tratava de um diagnóstico fechado, pois no desenvolvimento do atendimento Pablo 
passou a olhar e a comunicar. O que fica, a respeito da teoria do autismo, é a antecipação de um 
sujeito que pode advir, um sujeito de se conjuga, segundo Rocha (1997), no futuro do pretérito: 
poderia, haveria, surgiria, seria um sujeito.  

Durante o acompanhamento percebemos que, embora a criança estivesse em um processo de 
atendimento psicanalítico, um acompanhamento precoce que permitiu que os traços autísticos 
fossem atenuados, a psicanalista tinha razão em supor que a fronteira entre o olhar e o não-olhar, 
nessa família, era muito tênue, e não podia prescindir de um acompanhamento. Ainda, a 
convivência do AT com a criança e com a família trouxe elementos novos para o entendimento e 
acompanhamento do caso.   

 
3.2. O direcionamento do olhar dos pais, de mudança de foco, no acompanhamento de 

dois irmãos: 
  
Davi havia sido encaminhado para a psicanalista aos 2 anos de idade com suspeita de 

autismo. Ele não falava, não interagia com as pessoas e apresentava movimentos repetitivos, 
estereotipados. Inicialmente o AT seria apenas para Davi. Sua psicanalista estava para entrar de 
férias e considerou que o menino precisava continuar tendo algum tipo de atenção terapêutica, por 
isso surgiu a idéia do AT. Entretanto, a mãe do menino queixava-se muito de seu filho mais velho, 
Vinícius, de 4 anos, que apresentava dificuldades na alimentação e mostrava-se bastante dependente 
da mãe. Sendo assim, o acompanhamento foi sugerido para as duas crianças e os pais aceitaram. 

Os meninos estavam morando com a mãe, pois os pais estavam recém separados. Esse 
momento configurava-se bastante difícil para a família, visto que os pais não estavam conseguindo 
lidar com a separação sem prejudicar as crianças, especialmente Vinícius, que era “o menino dos 
olhos” do casal. Ele foi o filho desejado, principalmente pela mãe, e que propiciou o casamento. 
Davi, ao contrário, foi o filho não desejado, cuja gestação e parto eram narrados pela mãe como 
fatos desagradáveis, momentos de intensa insatisfação. De acordo com ela, desde bebê Davi já 
começou a apresentar problemas para dormir e chorava muito. A mãe o rejeitou, deixou-o em 
segundo plano, e tinha consciência disso. Ele era criado pelas babás que, aliás, não demoravam 
muito cuidando do menino, ele já havia tido várias. 

Aos 3 anos de idade, recém completados, Davi era um menino extremamente impulsivo, 
forte e determinado, que parecia não ter medo de nada. Quedas e machucados raramente o faziam 
chorar. Ele parecia sentir que só podia contar com suas próprias forças para sobreviver, era 
incansável. Demonstrava ter uma coordenação motora extremamente hábil. Montar e desmontar 
objetos, carregar coisas grandes e/ou pesadas, descobrir como usar controles remotos, apanhar 
coisas em lugares altos, abrir potes e pacotes de alimentos, eram atividades que ele fazia com 
admirável destreza e segurança. Ele era surpreendente. Já em decorrência dos meses em tratamento 
psicanalítico, Davi estava começando a desenvolver a fala e interagindo bem com as outras pessoas. 



As questões que incomodavam a família e principalmente a escola referiam-se aos problemas no 
relacionamento com outras crianças devido à sua extrema dificuldade em tolerar a frustração. Ele se 
desentendia muito com as outras crianças e chegava a machucá-las ou a quebrar seus brinquedos, o 
que fazia todos os colegas o temerem e se afastarem dele. 

Diferentemente do irmão, Vinícius mostrava-se muito frágil e dependente. Só queria dormir 
e comer com a mãe e chorava muito quando ela precisava sair, pedia que ela ficasse com ele ou que 
o levasse junto. Sua alimentação restringia-se a pão francês, suco de fruta e a um ou outro tipo de 
biscoito ou bolo. Vinícius ficava muito tempo diante da TV assistindo desenhos num canal a cabo 
ou  em DVD. Nestes momentos ele parecia hipnotizado. Vinícius estava especialmente mexido com 
a separação dos pais. Falava muitas vezes que queria ver o pai, que queira ir ao apartamento dele. 
Isso piorava depois de passeios com o pai, pois este dizia ao menino que estava sozinho e que tudo 
era culpa da mãe dele. Com isso, além de ficar triste pelo o pai, Vinícius aos poucos passou a voltar 
desses passeios sentindo raiva da mãe. 

Em meio a tudo a mãe dos meninos só pensava em “aproveitar a vida”, em libertar-se da 
prisão que para ela eram a casa e os filhos. Ela não queria se responsabilizar por ninguém. Dizia ter 
passado muito tempo esquecida de si mesma, cuidando dos filhos, e que isso a afastou do marido, 
ocasionando, por fim, a separação. 

A questão é que o casal estava preso demais às suas próprias mágoas e desejos - sobretudo 
ainda presos um ao outro – para enxergar e reconhecer aquilo que (não) estavam fazendo a seus 
filhos. 

O acompanhamento terapêutico foi inserido nesse contexto com o objetivo de chamar os 
pais a observarem as necessidades dos meninos e lidarem com elas de outra forma, de maneira a 
tornarem-se mais implicados nas atividades cotidianas de seus filhos, em seu desenvolvimento de 
um modo geral. Além disso era necessário dar às crianças uma oportunidade de aproveitar seus 
espaços sociais de maneira diferente, assim como o relacionamento entre os próprios irmãos. O AT 
era realizado quatro dias por semana, com duração de três horas diárias. O espaço onde se dava o 
acompanhamento era predominantemente a casa dos meninos, mas houve ocasiões em que ocorreu 
no parquinho, nas ruas e nos jardins do condomínio onde Davi e Vinícius moravam. 

A tarefa inicial era observar as atividades dos meninos e da família em geral, o dia-a-dia da 
casa, o que incluía também algumas conversas com a mãe das crianças, com a empregada e as 
babás (duas passaram pela casa durante o período do AT), além, é claro, de estar sempre perto das 
meninos procurando manter contato com eles. A partir daí  foi possível conhecer melhor os 
meninos, ganhar a confiança deles e participar das brincadeiras criadas por eles e criar outras. Com 
o passar dos dias foi possível entender melhor o que se passava com a família e suas implicações 
para as crianças e com base nessa compreensão passar a dar algumas orientações aos pais dos 
meninos. 

Devido ao período de duração do AT – aproximadamente um mês e meio – é difícil falar em 
resultados alcançados, no sentido de mudanças ou efeitos propiciados, pois o trabalho foi realizado 
em tempo muito curto. Entretanto é possível trazer algumas reflexões e questionamentos gerados a 
partir dessa modalidade terapêutica que até então era para nós desconhecida. 

De início o surpreendente foi perceber as portas da casa dos pacientes abrirem-se para nós. 
À primeira impressão estávamos mergulhando em um mar de informações que não teríamos na 
clínica em consultório. É claro que nem tudo fica exposto, as pessoas têm como esconder algumas 
coisas, mas vivenciamos o que Londero e Pacheco (2006) trazem como dado de sua pesquisa: o AT 
tem acesso a muitas informações que o psicoterapeuta não consegue saber. Com a mesma 
intensidade surpreendente somos inundados pela transferência das crianças e de todos os da casa, 
pois o território é deles e de repente o enquadre do consultório parece fazer falta. De acordo com 
Palombini (2006), ao mesmo tempo em que possibilita ao doente mental a oportunidade de 
vivenciar os espaços fora dos muros das instituições psiquiátricas, de romper esses muros, o 
acompanhamento terapêutico faz os psicólogos – ela refere-se especificamente aos que trabalham 
com o referencial teórico da psicanálise – se defrontarem com os “perigos” de deixar o enquadre do 
consultório, que era seu território. Na casa do paciente e na rua o inesperado é cada vez mais 



esperado e às vezes pode parecer incontrolável. 
Outra coisa interessante que acontece no AT é que temos a oportunidade de nos colocar no 

lugar dos pais das crianças, em seu dia-a-dia, nos momentos em que é complicado lidar com a 
criança, como por exemplo, nos momentos de birra. Dependendo de como e onde essas situações 
ocorrem conseguimos entender perfeitamente os sentimentos dos pais e até perceber melhor aquilo 
que eles precisam fazer e não fazem ou não estão conseguindo fazer. Dessa forma é possível a 
intervenção junto aos pais torne-se mais eficaz. 

À criança o acompanhamento terapêutico pode proporcionar novas formas de experienciar, 
de vivenciar, de atuar em seus espaços sociais, à medida em que durante o processo nos 
relacionamos com ela de forma diferente daqueles que convivem com ela nesses espaços. Sendo 
assim, podemos propor à criança outro olhar em relação ao que está em sua volta e nessa mudança 
de foco ela pode construir novos significados. Ao passo que vemos e lidamos com a criança e seus 
espaços de forma diferente a família talvez comece a sentir-se em condições de fazer o mesmo. 

 
4. PARA NÃO CONCLUIR 
     
Durante discussões realizadas em um “cartel” sobre Acompanhamento Terapêutico, onde 

mesclam-se discussões teóricas e trocas de experiências, fomos percebendo que cada caso é único. 
No AT com/de crianças não há um modelo pronto, não um manual de regras a seguir. Trata-se 
sempre de um encontro. Um encontro com uma criança específica, com uma situação familiar 
especial, com um objetivo peculiar. O que fica como base comum a esses diferentes encontros é a 
teoria psicanalítica sobre a constituição e desenvolvimento do sujeito psíquico, conforme a releitura 
freudiana realizada por Jacques Lacan.  

Passamos, então, a colocar algumas questões (não conclusões), para que se possa refletir 
sobre o papel do AT na psicanálise de crianças, partindo de nossas experiências:  
− O AT se coloca inicialmente como um intruso no meio familiar, o que ocasiona que não se possa 

deixar de lado a questão, que se tenha que focar a atenção na criança; 
− Por outro lado, antagonicamente, os pais das crianças acompanhadas podem utilizar o trabalho 

do AT como mais uma forma, entre tantas, de passar adiante a responsabilidade educativa sobre 
a criança, uma questão que deve ser sempre observada pelo profissional; 

− Há um momento em que o AT, pela constância da sua presença, deixa de ser um intruso, fazendo 
com que as pessoas deixem de representar os papéis que representam fora de casa e permitam a 
leitura da sintomatologia familiar; 

− O AT pode se sentir, muitas vezes, no lugar dos pais, “se colocar no lugar deles”, e compreender 
algumas das suas dificuldades em lidar com a criança;  

− Assim como o psicanalista de crianças , o AT precisa lidar com transferências múltiplas e muitas 
vezes contraditórias; 

− A criança acompanhada também precisa lidar com diversos profissionais, estabelecendo 
transferências simultâneas (e também contraditórias, muitas vezes) com todos eles (AT, 
psicanalista, fonoaudiólogo, pediatra,  TO, etc.), sendo pertinente que esses profissionais 
estejam embasados pela mesma teoria, no caso, a psicanalítica, e que se compreendam 
mutuamente, agindo em conjunto;  

− O AT, ao entrar na casa do acompanhado através de um encaminhamento, por exemplo, do 
psicanalista da criança, trabalha em conjunto com este, trazendo para o tratamento elementos 
que o profissional não poderia enxergar no enquadre do consultório, enriquecendo o trabalho, 
contribuindo com ele;  

− Para o profissional que trabalha em consultório, as primeiras experiências com AT são de 
estranhamento, devido à falta da proteção que o enquadre clínico traz. O AT envolve-se de uma 
forma mais ampla com a criança e com a família;  

− Ainda carecemos, nesse campo do AT com crianças, em especial no contexto do Nordeste, de 
uma definição do lugar que esse profissional ocupa em relação à criança: psicanalista, 
psicólogo, professor, “tia”, amigo, babá qualificada, etc. Há um deslizamento de sentidos em 



relação ao lugar do AT devido à pouca informação que a sociedade em geral tem sobre essa 
prática, e esses diferentes sentidos marcam a posição do profissional na casa e nas relações com 
os acompanhados; 

Enfim, o que nos propusemos, ao tentar articular questões teóricas do Acompanhamento 
Terapêutico e da Psicanálise, com as nossas próprias práticas iniciais como AT, foi lançar luzes a 
questões que estão sendo desenvolvidas, simultaneamente, em várias outras práticas, e iniciar uma 
discussão sobre o assunto, bem como possibilidades de reflexão.  

 
REFERÊNCIAS:  
 
Foucault, M. História da Loucura. 8. ed. São Paulo: Perspectiva, 2008. 
 
Kaspen, S.G. Transitando pela clínica do AT. Correio da APPOA, Porto Alegre, n.82, p.19-

26, 2000. 
 
Lacan, J. O estádio do espelho como formador da função do eu. In___. Escritos. Rio de 

Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1998. 
 
Laznik-Penot, M-C. Rumo à palavra: três crianças autistas em psicanálise. São Paulo: 

Editora Escuta, 1997.  
 
Londero, I.; Pacheco, J. T. B. Por que encaminhar ao acompanhante terapêutico? Uma 

discussão considerando a perspectiva de psicólogos e psiquiatras. Psicologia em Estudo. Maringá, 
v. 11, n. 2, p. 259-267, mai./ago. 2006. 

 
Molina, S.E. O bebê da estimulação precoce. In. Escritos da criança n.5. Porto Alegre: 

Centro Lydia Coriat, 1998. 
 
Palombini, A. de L. Acompanhamento terapêutico: dispositivo clínico-político. Psychê. Ano 

X, nº 18, São Paulo, set./ 2006, p. 115-127 
 
Rocha, P.S (org.). Autismos. Recife: Editora Escuta, 1997.  

 
 


