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O lugar do psicanalista numa
instituição de saúde1

The position of the psychoanalyst in a health institution

Maria Inês Lamy

Resumo: O artigo mostra, através de exemplos, que a prevenção em saúde
mental – que é o que se espera, muitas vezes, do psicólogo, em uma
instituição de saúde – é impossível. E reside exatamente nesse impossí-
vel, ou seja, naquilo que resta das intervenções de saúde, a matéria do
trabalho do psicanalista. No entanto, para uma escuta afinada e eficaz do
enigma que esse resto veicula, é preciso tempo. Como conciliar, então, o
tempo de escuta do sujeito do inconsciente com a urgência institucional?
– esta é uma questão importante, um desafio que o psicanalista enfrenta
em seu cotidiano na instituição. Longe de resolver o impasse, tentamos
mostrar que, em última instância, trata-se, nas diferentes atividades que
se efetuem em uma instituição, da escolha por um trabalho orientado
pela psicanálise, em detrimento de uma atividade psicoterápica, já que
esta, privilegiando o campo do sentido, arrisca deixar intocado o gozo,
inviabilizando, assim, uma verdadeira mudança de posição do sujeito.
Palavras-chave: Psicanálise e instituição; psicanálise x psicoterapia; gru-
po de recepção
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Abstract: By presenting examples, this paper intends to prove that the
prevention of mental illness – which is what is, often, expected from
psychologists in a health institution – is quite impossible. And such im-
possibility, that is to say, the remains of the health actions, is exactly what
constitutes the scope of the work of the psychoanalyst. However, in or-
der to be able to listen carefully and effectively to the riddle transmitted
by such remains, we need time. How to combine, then, the required
time to listen to the subject of the unconscious with the institutional ur-
gency? – that is an important question, a challenge we face working as a
psychoanalyst in the day-to-day of an institution. Far from solving the
problem, we try to point out that, at the end of the day, whatever activity
we carry out in an institution, is a matter of choice of work based on
psychoanalysis, rather than psychotherapy, if we take into account that
the latter hinders true change.
Key-words: Psychoanalysis and institution; psychoanalysis x psycho-
therapy; reception group

Num trabalho de uma equipe multidisciplinar com um grupo de
adolescentes, onde se discutiam temas da sexualidade, visando basica-
mente a prevenção de doenças sexualmente transmissíveis e gravidez
precoce, Ana, de quatorze anos, é a mais participativa, mostrando-se sem-
pre interessada em informações sobre a saúde e o corpo. Em certo mo-
mento, no entanto, após alguns dos encontros semanais, Ana abandona o
grupo. Alguns meses depois, sendo avistada na rua, descobre-se enfim a
causa de sua ausência: Ana havia engravidado. Ela, que se mostrara tão
afinada com a orientação da atividade proposta, denuncia, deste modo, o
furo do próprio trabalho, fazendo aparecer o impossível da prevenção. O
desejo escapa à lógica, ao bom senso, à informação, o que faz com que a
chamada “gravidez indesejada”, quer se dê ou não na adolescência, possa
se apresentar muitas vezes como um ato falho.

Este episódio, além do mais, ilustra, de certo modo, o que se espera
de um psicólogo em um Centro Municipal de Saúde, e a incompatibili-
dade deste lugar com o do psicanalista. Logo que ingressei, como psicó-
loga, para trabalhar na “Medicina Escolar”, setor de uma unidade básica,
porta de entrada do sistema de saúde, o discurso vigente, a partir da idéia
da atenção primária, era o da prevenção da doença mental. Como se aten-
dendo, hoje, a criança que sofresse de distúrbio de conduta e/ou dificul-
dade de aprendizagem, pudéssemos prevenir o adulto doente mental de
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amanhã. É claro que sempre discordei abertamente dessa orientação já
que, tendo como direção a psicanálise, sabia que só podemos pensar a
posteriori, após a instalação do sintoma, na contramão, pois, da ordem
cronológica. Mais tarde, a questão da prevenção sofreu um deslocamen-
to, e se passou a pensar a inserção da psicologia em programas de pre-
venção das doenças orgânicas, ou seja, nos chamados trabalhos de pro-
moção de saúde. Talvez aí, pensei, a psicanálise teria como contribuir, se
tentasse atravessar e modular a transmissão da informação, que se pre-
tende geralmente igual para todos, com as noções de divisão do sujeito,
resistência, singularidade. Foi nesse contexto que surgiu o trabalho com
adolescentes, ao qual me referi, e em que Ana nos surpreendeu.

Qual o lugar então do psicanalista num Centro Municipal de Saú-
de? Uma fonoaudióloga, que tem uma escuta cuidadosa dos pacientes e
faz uma boa avaliação dos casos, diz que encaminha para mim quando,
após se esgotarem os recursos dos quais podia lançar mão, ainda restam
sintomas ou problemas. Talvez esta seja uma definição bastante apropri-
ada para nosso lugar – cabe-nos acolher o “resto”. Ou, às vezes, o “nada”,
quando, por exemplo, como disse um colega outro dia, após constata-
rem para o paciente “você” ou “seu filho não tem nada”, os médicos
acrescentam “procure o setor de psicologia” .

Ficamos assim com o “resto”, com o “nada”, com o que foge à regra,
com o que escapa à informação, às normas, aos tratamentos médicos, às
orientações de saúde. Fim de linha na série dos encaminhamentos, cabe-
nos não dar um jeito final, terminal, no que restou, extirpando assim o
mal-estar, mas, ao contrário, alçar esse resto à categoria de enigma, de
questão, tentando, desse modo, colocar o sujeito a trabalho. E também,
às vezes, na melhor das hipóteses, provocar uma retificação nos profissi-
onais que atendem o caso, tentando fazer com que esse “resto” não seja
excluído do próprio atendimento de saúde.

Trata-se de uma orientação que, no entanto, vai exigir tempo. E a
urgência institucional? Como conciliar o tempo necessário a uma escuta
cuidadosa, que provoque a emergência do sujeito, com a enorme procu-
ra de pacientes por atendimento? É possível essa conciliação? Ou , então,
como lidar com esse inconciliável?

José, por exemplo, foi encaminhado pela nutricionista, por não con-
seguir se submeter à dieta necessária para perder peso. Esta queixa, a
princípio inócua, quase “nada”, provoca estranheza, já que não se trata
de um caso da chamada “obesidade mórbida”. De que se trata então?
José vem religiosamente às suas sessões, e só aborda temas relativos ao
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engordar e emagrecer. Chama a atenção, além de seu discurso repetitivo,
sua aparência desleixada, quase “largada”, e o fato de não colocar em
questão nem se queixar de sua situação atual de vida: aos cinqüenta anos,
desempregado há um longo tempo, mora com a mãe, apesar de já ter
tido, anteriormente, uma vida ativa, onde se incluíam, além do trabalho,
casamento e uma filha. O diagnóstico se mantinha em aberto.

Após um ano, certo dia, José quer saber se eu acredito em fenôme-
nos espirituais, acrescentando que sua psiquiatra lhe havia feito esta per-
gunta. Importante notar que ele jamais havia se referido a essas consultas
na psiquiatria, que se davam numa outra instituição da rede pública. De
fato, me diz ele, sofre de vivências espirituais, ou seja, ouve vozes. Revela-
se aí, finalmente, um fenômeno de alucinação verbal e o embrião de um
delírio místico que, acoplado à sua preocupação constante com o que se
passa em seu corpo, aponta para o diagnóstico de esquizofrenia, modifi-
cando radicalmente a direção do tratamento. José ainda se mantém em
atendimento, após quatro anos, e, neste momento, não há perspectiva de
término.

Tem apresentado melhoras significativas em seu trabalho de cons-
trução de uma suplência para fazer frente ao Outro avassalador. Encon-
trando um lugar no mundo, através do acolhimento na transferência,
José inclusive passou a cuidar de sua aparência, não mais se apresentan-
do como largado, caído do Outro, errante, desinvestido.

Mas a questão se mantém: como sustentar este e outros tantos aten-
dimentos diante da enorme procura de pacientes?

Alguns depoimentos importantes que tenho escutado dos pacien-
tes, sobre o atendimento em instituição, merecem ser levados em conta.
Diante da iminência de uma interrupção, não me lembro se por férias ou
greve, disse uma paciente: “Mas você vai acabar com o atendimento?
Porque eu sei como é instituição , quando a gente começa a melhorar,
quando está ficando bom, mandam a gente embora”. Uma outra pacien-
te, louvando o trabalho que fazia ali, pois acha que só mudou e melhorou
quando passou a ter “uma psicóloga como pingente pendurado no pes-
coço”, se referiu a um grupo excelente que teria freqüentado em outra
instituição pública. E por que não permaneceu neste atendimento? –
perguntei. Ora, me disse ela, este grupo tinha uma duração previamente
definida de seis meses e me explica, justificando a marcação do tempo ,
que a procura naquela instituição é muito grande.

É claro que, neste momento, não pude deixar de pensar na enorme
demanda que temos no Centro de Saúde. Mas também me dei conta,
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mais uma vez, da escolha inevitável que o trabalho em instituição nos
impõe: ou bem atendemos um número imenso de pacientes, com limita-
ção prévia de tempo e/ou de alcance do trabalho, o que pode fazer com
que estes mesmos pacientes voltem a procurar atendimento em uma ou
mais instituições públicas; ou bem tentamos levar até um fim possível os
atendimentos, o que acarrretará, obrigatoriamente, uma menor capaci-
dade de absorção de pacientes. Em suma, vemo-nos, basicamente, dian-
te de uma escolha entre psicoterapia e psicanálise. O modelo psicoterápico,
ao oferecer um lugar de escuta e acolhimento, pode até provocar um
trabalho de associação entre os sintomas atuais e algumas lembranças de
uma infância vivida como traumática mas, privilegiando a dimensão do
sentido, não atinge o gozo, deixando-o intocado. Penso que é isso que
insiste e impulsiona o sujeito a procurar novo atendimento.

Mas nossa questão também insiste: como lidar com o número imenso
de pacientes que chegam a nós? A procura por atendimento tem aumen-
tado vertiginosamente nos últimos anos e, se a oferta cria a demanda, ou
melhor, se a demanda é demanda do Outro, é preciso, antes de tudo,
tentar delinear essa demanda, já que sabemos que, a princípio, ela nunca
é uma demanda de análise. Na difusão das idéias psicanalíticas, há sem-
pre uma distorção psicologizante, o que faz com que recebamos pacien-
tes que vêm, por exemplo, em busca de uma palavra salvadora e
obturante, ou querendo apenas usar a fala “para desabafar”. Nos casos
de crianças e adolescentes, a idéia da prevenção tem-se reafirmado, agora
não tanto como uma meta institucional, mas, ao contrário, como uma
intenção do lado dos pais. Não são incomuns pedidos de mães que que-
rem, por exemplo, “inscrever os três filhos” para atendimento, preocu-
padas com problemas que possam surgir mais tarde. Mantém-se assim a
idéia imaginária da prevenção, como se fosse possível, através da palavra,
controlar o futuro, no que ele tem de surpresa, de contingência, de real.

Nesse sentido, alguns trabalhos, que considero “em caráter experi-
mental”, têm sido valiosos. Escolhi o termo “experimental” pois ele pres-
supõe tanto a possibilidade de conseqüências novas e inesperadas que
modifiquem o saber prévio instituído, quanto um olhar advertido, guia-
do por algumas linhas básicas e, sobretudo, por uma direção.

 Nos chamados “grupos de recepção”, por exemplo, os pacientes
são escutados, ainda num trabalho de entrevistas preliminares, no qual
se tenta que um início de retificação subjetiva e deslocamento de ques-
tões se processe. Como foi bem mostrado no texto “A função do pequeno
grupo na lógica da psicanálise”2, se o coordenador não se colocar no lugar



A Polimorfia da Perversão

Cad. Psicanál., CPRJ, Rio de Janeiro, ano 25, n. 16, 2003178

do líder, pode-se evitar que o grupo se torne massa. Ao contrário, tenho
observado que os efeitos, além de serem, é claro, singulares, próprios a
cada sujeito, apontam para uma despsicologização da demanda, o que
nem sempre implica na construção de uma demanda de análise. No caso
de pais que buscam “orientação”, alegando não saberem como agir com
os filhos, os grupos têm sido um espaço privilegiado, em que todos, ven-
do-se desprovidos de um saber prévio sobre o que é ser pai ou mãe,
tentam, a partir do vazio, construir seu saber próprio, singular. Vê-se
assim que um grupo, que, a princípio, é o palco ideal para o florescimento
de efeitos imaginários, pode, não só provocar conseqüências simbólicas,
quando todos se percebem na mesma série dos que não detêm o saber,
mas, também, quem sabe, apontando para o furo, pode chegar, em cer-
tos momentos, a tocar o real.

Penso, no entanto, que os grupos devem ter um tempo de duração,
mais ou menos curto, ou se arriscam a se perpetuarem como local de
gozo da fala. Esse risco exige que o analista esteja atento ao momento de
concluir.

Aliás, esse é um ponto fundamental nos atendimentos em institui-
ção – o manejo do tempo. A ausência do pagamento direto em dinheiro,
aliada ao temor de “perder a vaga”, faz com que, às vezes, o atendimento
possa se “cronificar”, ou seja, que o apego ao tratamento acabe por se
constituir num gozo. Se, segundo Freud3, o pagamento é uma forte razão
para que o paciente se esforce para levar seu tratamento a um fim, ou
seja, se se paga para perder o gozo do sintoma, como fazer para que os
tratamentos, que não incluem o pagamento direto em dinheiro, não cai-
am na gratuidade, impossibilitando o trabalho analítico? É, nesse senti-
do, que o manejo do tempo assume um valor fundamental. Em certos
momentos é, exatamente, através da introdução de descontinuidades,
que se pode provocar uma perda de gozo e o conseqüente relançamento
do desejo.

Quer se dê ou não no contexto institucional, a psicanálise, assim, ao
contrário da psicoterapia, procura apontar para o real, para o que escapa
à palavra, agindo em direção ao tratamento do gozo. E, em alguns casos,
quando o atendimento se mantém durante o tempo necessário, chega-se
a ver, de forma exemplar, como a presença do analista na transferência
leva a encruzilhadas fundamentais, a momentos em que o apego ao gozo
sintomático é colocado em questão de um modo bastante radical, exigin-
do do sujeito uma escolha, um ato. Foi o que ocorreu, por exemplo, com
uma paciente minha, de setenta e três anos, do interior do Nordeste, que
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me trouxe outro dia um sonho, em que ela se encontrava presa a deter-
minado lugar, descrito como insuportável, e uma mulher, cujo rosto ela
não conseguia ver, lhe dizia: “Sai daí, isto não é lugar para você”. Por
outro lado, minha paciente retrucava: “ Eu quero sair, só que não consi-
go”. Nesse momento, numa atitude mais de acordo com a psicoterapia,
eu comentei: “Quer dizer que você precisa de um empurrão”. Mas a
paciente, me retificando e me fazendo retomar o lugar de analista, acres-
centou, intrigada: “Não, ela não me empurrava nem me ajudava, eu ia
ter que sair por mim mesma”.

Em suma, o trabalho em instituição, com suas rotinas e pedidos de
resoluções rápidas e aplacamento do mal-estar, constitui-se num apelo
fácil para uma atitude psicoterápica. Agindo na contramão dessa verten-
te, cabe ao psicanalista, não sendo cúmplice do gozo institucional, e apon-
tando para o real em jogo em cada caso e em cada situação, abrir espaço
para o desejo. Trabalhar, como psicanalista, num centro de saúde, tem
sido, então, antes de tudo, uma experiência quase cotidiana de escolhas,
onde não há garantia, o que dá às decisões uma certa dimensão de salto
no escuro. Acaba por se revelar, assim, de alguma forma, um exercício
interessante, às vezes radical, do próprio fazer psicanalítico, do ato que
ele exige de nós a cada momento, a cada impasse.
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