
RESUMO
O presente trabalho aponta algumas dissonâncias entre a 
Reforma Psiquiátrica Brasileira e a Psicanálise de modo 
a desvelar alguns tensionamentos nas práticas em Saú-
de Mental Coletiva. O estudo é de natureza qualitativa, 
realizado por meio de pesquisa bibliográfica a partir dos 
descritores em língua portuguesa Reforma Psiquiátrica 
e Psicanálise no banco de trabalhos da Biblioteca Virtual 
em Saúde e de norteadores da pesquisa em psicanálise, 
predominando o método em que a transferência coman-
da o ritmo da investigação. Empreende-se uma relação 
com o campo da música no que concerne ao termo disso-
nância e o conceito de atonalidade, sendo este desprovido 
de um centro tonal ou principal, o que metaforicamente 
se equipara as diferentes epistemologias dos núcleos de 
formação do campo da Saúde Mental Coletiva e sua com-
posição multiprofissional heterogênea. Os resultados 
produzidos são discutidos a partir da elaboração de três 
macrocategorias de análise: diagnóstico, desinstitucio-
nalização e inclusão/exclusão. Por fim, à guisa de conclu-
sões, se entrevê a necessidade de problematização das 
dissonâncias para que se possa minimamente produzir 
algumas consonâncias, e quando essas não forem possí-
veis, quiçá, o atonalismo poderá constituir uma estratégia 
possível para a valorização do sujeito e sua singularidade.
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ABSTRACT
This paper points out some dissonances between the 
Brazilian Psychiatric Reform and Psychoanalysis with 
the purpose of unveiling some tensions in the practices 
in Collective Mental Health. The nature of the study is 
qualitative, carried out by means of a bibliographic research 
starting from the following data descriptors in Portuguese 
language: “Reforma Psiquiátrica” and “Psicanálise”, of 
the Virtual Library in Health (Biblioteca Virtual em Saúde). 
Guiding elements in psychoanalysis research were also 
used, in which the method in which the transference 
dictates the pace of the investigation predominated. A 
relationship with the music field was attempted, due to the 
terms “dissonance” and “atonality”, that is, the lack of a 
tonal centre, a main centre, which metaphorically is equal 
to the different epistemologies of the group’s formations in 
the area of Collective Mental Health and its heterogeneous 
and multi-professional composition. The collected results 
are discussed from the elaboration of three macro-
categories of analysis: diagnosis, deinstitutionalization 
and inclusion/exclusion. Finally, as conclusion, we caught 
a glimpse of the necessity of discussing these dissonances 
and, when they are not possible, maybe proposing the 
atonalism as a feasible strategy to increase the subject’s 
value and its singularity. 
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PRELÚDIO

A Reforma Psiquiátrica Brasileira fun-
damentou-se, sobretudo, em uma crítica à 
estruturação do saber das instituições psi-
quiátricas clássicas, no âmago de toda mo-
vimentação político-social de redemocrati-
zação ao final dos anos oitenta (AMARANTE, 
2009). A progressiva implantação de Centros 
de Atenção Psicossocial (CAPS) e outros ser-
viços substitutivos ao manicômio que com-
põem a Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) 
(BRASIL, 2011), como o trabalho em Saúde 
Mental na Atenção Primária e por meio de 
dispositivos extrainstitucionais na lógica de 
territorialização, denotam expressivo desen-
volvimento da Reforma no Brasil. 

Apesar dos avanços, não raro se vê 
uma reprodução dos antigos moldes ma-
nicomiais: elevado número de internações 
desnecessárias, tutelismo e subjugação da 
capacidade de autonomia do usuário gerir 
sua vida e CAPS funcionando como ambu-
latórios. Não obstante, esgueiram-se mo-
vimentos antirreformistas que, sob uma 
nova roupagem, ocultam serem favoráveis 
a instituições de longa internação, perpe-
tuando a violação não só das políticas em 
Saúde Mental já existentes, como direi-
tos básicos de cidadania e convívio social. 
Mesmo profissionais engajados, recaem 
nas armadilhas de seus manicômios men-
tais, (PELBART, 1990), evidenciando que 
progredimos na oferta de serviços, mas 
restam dúvidas se evoluímos em termos 
de aceitação da diferença. 

Embora Freud tenha almejado certo apre-
ço científico na concepção da Psicanálise, 
logo enveredou por outros caminhos para a 
compreensão do psiquismo. O surgimento 
da teoria do inconsciente, contemporâneo ao 
grande avanço das ciências naturais, influen-
ciou diferentes matizes das áreas Psi, bali-

zando junções e cisões no percurso dessas 
e de outras áreas que hoje desembocam no 
campo da Saúde Mental Coletiva. Ao avesso 
do saber psiquiátrico tradicional, em que há 
um saber externo que provém do Outro1 ca-
paz de curar os transtornos mentais, a Psi-
canálise a qual aqui se vale, não empreen-
de seu trabalho na direção da supressão do 
sintoma, mas o compreende como expressão 
radical da singularidade que sustenta o su-
jeito no laço social.

No bojo do caldeirão epistemológico 
que envolve os serviços públicos, aplica-se 
à Saúde Mental Coletiva o que Figueiredo 
(2004) chamou de dogmatismo e ecletismo 
das teorias psicológicas. Por um lado, prio-
riza-se o rigor obsedante da psicopatolo-
gia, baseada na orientação biomédica e no 
uso de manuais psiquiátricos, e por outro, 
a compreensão daquele que sofre como 
cidadão de direitos que necessita de apoio 
psicossocial para sua reabilitação. Posicio-
namentos que na prática, mais raramente 
são suplementares, sendo recorrente uma 
conformação paralela, em num antagonis-
mo de ações que fragmentam o cuidado.

Com efeito, materializam-se discrepân-
cias e indagações nas relações interdis-
ciplinares, evidenciando uma verdadeira 
desconjunção da operacionalização do tra-
balho, gerando um consequente mal-es-
tar institucional. Os profissionais tocam 
as mais diversas melodias, que separadas 
possuem um interior harmônico, mas jun-
tas destoam enormemente. No campo da 
Música dissonância é “o resultado de duas 

1  Outro (com ‘O’ maiúsculo) é a quem nos endereçamos, 
“lugar em que se situa a cadeia significante que co-
manda tudo que vai poder presentificar-se do sujeito, 
é o campo desse vivo onde o sujeito tem que aparecer”. 
(LACAN, 1998, p. 194); enquanto outro (em minúscu-
lo) é o semelhante “com o qual podemos fazer tudo 
o que quisermos, inclusive pensar que é um objeto”. 
(LACAN, 1985, p. 308).
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ou mais notas soando juntas e que formam 
uma discordância, ou um som que, no sis-
tema harmônico predominante é instável 
e precisa ser resolvido em uma consonân-
cia” (DISSONÂNCIA, 1994, p. 269). 

Assim, se buscará identificar algumas 
dessas dissonâncias em uma tentativa 
de resposta ao desconforto entre o que a 
teoria diz, e aquilo que a clínica (a prática) 
informa (CECCARELLI, 2012). O presente 
estudo é de natureza qualitativa, de ca-
ráter exploratório, desenvolvido por meio 
de pesquisa bibliográfica (GIL, 2002) e da 
pesquisa em Psicanálise (BERLINCK, 2002;  
FIGUEIREDO, 2004). 

INTERLÚDIO: NOTAS 
METODOLÓGICAS 

Ao lançar os descritores Reforma Psi-
quiátrica e Psicanálise na Biblioteca Vir-
tual em Saúde (BVS), entre o período de 
2010 a 2016, encontraram-se trinta e seis 
trabalhos ao total, desses, trinta e um se 
adequavam aos critérios estabelecidos no 
projeto, quais sejam: texto completo em 
língua portuguesa e em formato de artigo. 
Em uma última filtragem, reduziu-se final-
mente a dezesseis trabalhos analisados, 
excluindo-se os indexados em mais de um 
periódico ou revista, ou seja, duplicados. 
Os artigos foram exportados para o softwa-
re bibliográfico Zotero, sendo as sínteses 
registradas com apoio da Ficha de Leitura 
de Hewitt (2016), organizando dados gerais 
das obras, significância, contexto e inter
-relações e referências complementares. 

As dissonâncias teórico-práticas entre 
Reforma Psiquiátrica Brasileira e Psica-
nálise são analisadas à luz da Pesquisa 
em Psicanálise (CECCARELLI, 2012), pre-
dominando o que Berlinck (2002) chamou 

de epistemologia onírica, método em que 
a transferência comanda o ritmo da inves-
tigação. O próprio ato de pesquisar é um 
prolongamento da prática em Psicanálise 
e, o pesquisador, colocado em um lugar a 
respeito do problema (enigma) ao qual não 
sabe, ou pensa não saber, lançando-o ao 
desejo de decifrá-lo ou, ao menos, de des-
velar discrepâncias entre aquilo que é e o 
que deveria ou poderia ser.

RESULTADOS ORQUESTRADOS

A partir dessa sistematização foram 
construídas três macrocategorias temá-
ticas para análise do conteúdo encontra-
do (MINAYO, 2004), a saber: diagnóstico, 
desinstitucionalização e inclusão/exclu-
são. Organização influenciada, que Ferrari 
(2010, p. 522) denominou de temas-eixo, 
aos moldes de macrocategorias, com “re-
cortes amplos, que permitiram boa análise, 
sem cair em excessiva depuração dos fatos 
em nome da exaustividade e mútua exclu-
sividade”. Respectivamente, subtitulou-se 
Os nomes da Loucura; Desinstitucionalizar, 
quem? e Os paradoxos da inclusão. 

Os nomes da loucura

A Saúde Mental Coletiva compreendi-
da como um campo de conhecimento de 
atuação técnica no âmbito das políticas 
públicas de saúde abarca diferentes com-
preensões diagnósticas, sejam elas sistema-
tizadas em códigos e manuais, como a Clas-
sificação Estatística Internacional de Doenças 
e Problemas Relacionados à Saúde, o CID-10  
(ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE, 
1997) e o Manual Diagnóstico e Estatísti-
co de Transtornos Mentais, conhecido pela 
sigla em língua inglesa DSM-5 (AMERICAN 
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PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 2013), ou ain-
da, contrárias a qualquer ordenamento 
ou regulação a priori. Há um verdadeiro 
abismo nessa polarização, implicando em 
brigas por falta de orientação clínica e de 
sintonia entre a equipe (FERRARI,2010), 
cronificação e hipermedicalização de pa-
cientes por diagnósticos inadequados e por 
fenômenos observáveis serem previamen-
te interpretados conforme o presumido nos 
manuais (BURSZTYN, 2011). 

Thomas Szasz (1978), psiquiatra ame-
ricano do movimento da Antipsiquiatria, 
afirmou que os grandes psiquiatras de 
seu tempo não descobriram as doenças 
pelas quais ficaram famosos, mas as in-
ventaram. A sua visão é a de que os sinais 
e sintomas que estão na base das doenças 
mentais já existiam com outras nomen-
claturas, servindo as novas doenças como 
outorga ao psiquiatra o status de médico. 
A perspectiva empirista e positivista dos 
manuais passou a dominar os debates em 
Psiquiatria e, escondido sob o véu de um 
pretenso ateorismo, esta perspectiva re-
legou todas as demais formas de pensar 
o fenômeno psicopatológico à condição de 
excluídas do campo científico. A assep-
sia realizada com atualizações dos ma-
nuais resultou em uma drástica retirada 
da terminologia freudiana dos mesmos. O 
diagnóstico de histeria, por exemplo, foi 
rejeitado dando lugar a novas classifica-
ções como os transtornos dissociativos, 
de personalidade e bipolar. 

Com o avanço das pesquisas em far-
macologia e neurociências, os psiquiatras 
encontraram seu objeto formal de estudo, 
os transtornos mentais, abandonando en-
sinamentos da Psiquiatria clássica e da 
psicanálise, principalmente em relação à 
etiologia dos sintomas e questões de fundo 

simbólico e subjetivo. Com isso, fortaleceu-se 
a visão de doença mental como se ela pudes-
se ser isolada do sujeito que sofre (CAMPOS;  
CAMPOS; ROSA, 2010), conjecturando cau-
sas orgânicas apoiadas por meio de recur-
sos tecnológicos (BURSZTYN, 2011). 

Em algumas tendências teóricas da 
Psicanálise, também influenciadas pelo 
empuxo cientificista do final do século XIX, 
foi ocorrendo uma supressão do lugar do 
corpo enquanto conceito primordial, corro-
borando a oposição entre o que é psíquico, 
representacional e decifrável, e o que cor-
responde ao trato biomédico e à dimensão 
empiricamente verificável pelo conjunto de 
sinais e sintomas. Assim, não somente o 
abandono da dimensão simbólica na psi-
copatologia fundamental pela Psiquiatria 
gerou seus efeitos para o trabalho na Saú-
de Mental, como também algumas tendên-
cias psicanalíticas seguiram neste embalo, 
denunciando uma dissonância ao revés na 
perspectiva integrada entre a Reforma Psi-
quiátrica e a Psicanálise.

Embora psicose, perversão e neurose 
sejam consideradas estruturas diagnósti-
cas em Psicanálise (CARMO; POLLO, 2010), 
o conceito freudiano de pulsão – limite entre 
o somático e o psíquico (FREUD, 2004) – é o 
que exprime a fronteira onde se inscreve o 
sintoma, a supressão deste corresponderia 
ao apagamento de sua própria existência. 
A escuta dos sintomas, pela via da fala ou 
por meio de outras linguagens na transfe-
rência com uma instituição, é o que baliza o 
tratamento. Embora o psicanalista não seja 
parte essencial da equipe multiprofissional, 
a Reforma foi influenciada pela filosofia pós
-estruturalista e pela noção de Psicanálise 
aplicada a partir de Lacan, colaborando com 
o trabalho da Psicanálise em instituições. 
(FURTADO et al., 2010).
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Desinstitucionalizar, quem?

O termo desinstitucionalização é utiliza-
do para designar parte da série de trans-
formações almejadas pela Reforma Psi-
quiátrica, adquirindo comumente o sentido 
de saída dos hospitais psiquiátricos e ou-
tras instituições totais para o retorno (ou 
a inserção) na sociedade, estando ligados 
a “aspectos relativos à moradia dos egres-
sos” (FURTADO et al., 2010). Esse ideário 
proveniente do paradigma italiano, não 
pretendeu apenas uma desconstrução do 
aparato manicomial e a invenção de no-
vos dispositivos para a loucura se tornar 
parte do cotidiano da cidade (AMARANTE, 
2009), mas desmontar a própria concep-
ção de doença mental. Foi o que Basaglia, 
propositalmente, fez ao utilizar a expres-
são doença mental entre parênteses, pois 
se trata justamente, não de negar a doen-
ça, mas colocá-la em suspeição, dando 
lugar a “existência-sofrimento do sujeito 
em relação com o corpo social” (ROTELLI;  
AMARANTE, 1992, p. 52).

Embora os norteadores teóricos indi-
quem que as equipes devam compartilhar 
e integrar os saberes de núcleo em uma 
composição interdisciplinar e articulada de 
trabalho, possibilitando também a inven-
ção de novas formas de cuidado transdis-
ciplinar para efetivar a desinstitucionali-
zação, ocupar-se disso é uma tarefa nada 
simples (LEWIS; PALMA, 2011; PALOMBINI 
et al., 2010). Complexidade que leva a di-
versas disputas no campo político-assis-
tencial, tanto a nível governamental, como 
dos próprios operadores das políticas de 
Saúde Mental (PALOMBINI et al., 2010;  
SERENO, 2012).

A Clínica Ampliada (BRASIL, 2004) sub-
linha o compromisso do trabalhador com 

o sujeito e sua singularidade, devendo o 
mesmo assumir uma responsabilidade éti-
ca de cuidado intersetorial, reconhecendo 
os limites do seu núcleo profissional e suas 
tecnologias, superando a lógica do saber 
especialista para o usuário-centrada, con-
siderando sua história, rede familiar e co-
munitária, vínculo e autonomia. Exercício 
que implica na desinstitucionalização das 
próprias profissões que atuam no Sistema 
Único de Saúde (SUS), inclusive, como traz 
Sereno (2012) na consolidação de currícu-
los e formação de cada profissão presente 
na Saúde Mental Coletiva correspondendo 
às reais necessidades dos serviços.

O trabalho do psicanalista nesse con-
texto impõe o reconhecimento de que não 
lhe “cabe um lugar de exceção em rela-
ção às trocas sociais: o coletivo o inclui e 
o implica” (PALOMBINI et al., 2010, p. 261), 
Psicanálise e Política são indissociáveis e 
o trabalho multiprofissional não se abstrai 
ao psicanalista. Dissonância que aparece 
no plano da clínica da Reforma como efeito 
colateral da presença maciça da Psicaná-
lise em alguns serviços quando reprodu-
zidos os preceitos tradicionais da clínica 
privada (FERREIRA NETO, 2010).

Brandão Jr. e Besset (2012) trazem a 
importância da supervisão clínico-insti-
tucional para que os profissionais pos-
sam repensar suas práticas por meio do 
dispositivo. O trabalhador ao lidar com 
sofrimento psíquico severo e persistente, 
muitas vezes, se reporta ao próprio de-
samparo, vendo-se impelido a refugiar-se 
e procurar “auxílio nas muletas que a so-
ciedade oferece, nas terapias que não im-
plicam o sujeito, na eficácia comprovada 
dos medicamentos para suprimir sinto-
mas e promover alívio” (VILHENA; ROSA, 
2011, p. 137).
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Há, portanto, uma dupla dissonância 
no que diz respeito à desinstitucionaliza-
ção da loucura e do doente mental. Pri-
meiro, o termo refere-se não somente ao 
sujeito acometido pelo transtorno mental, 
mas ao próprio trabalhador, uma vez que 
ele também se encontra mergulhado no 
tecido social que reitera que as marcas 
da diferença devem ser apartadas da so-
ciedade (drogados, esquizofrênicos, gays, 
presidiários), estando assim absorvidos 
pelas malhas sectárias que retrocedem a 
um fundamentalismo de explicações. E, 
segundo, e paradoxalmente à primeira dis-
sonância, a Psicanálise, que interpõe o va-
lor da clínica na atenção psicossocial, é por 
vezes, condenada em princípio, por resquí-
cios majoritários em determinadas insti-
tuições (CAMPOS; CAMPOS; ROSA, 2010;  
DASSOLER; PALMA, 2011; FERRARI, 2010; 
FERREIRA NETO, 2010). Efeitos do caráter 
bífido da entrada da psicanálise no Brasil, 
com apropriação desse saber por parte 
de psiquiatras ligados ao higienismo da 
ditadura militar e da própria regulamen-
tação da Psicologia em 1962 (DUNKER;  
KYRILLOS NETO, 2015).

Apesar disso, a Psicanálise engendrou-
se criativamente na Saúde Pública Bra-
sileira, desempenhando um papel políti-
co de denunciar a “cumplicidade entre os 
psiquiatras e o poder” (FOUCAULT, 1979, 
p. 150). Neste estudo verificou-se contri-
buições da Psicanálise, por exemplo, com 
portadores de transtorno mental em con-
flito com a lei (TOURINHO, 2010), nos CAPS  
(CARMO; POLLO, 2010; LEWIS; PALMA, 2011), 
no âmbito de internação em hospital geral  
(FERRARI, 2010; PEREIRA; MUÑOZ, 2012) 
e nos Serviços Residenciais Terapêuticos 
(SRT) (FURTADO et al., 2010; GENEROSO; 
GUERRA, 2012; PALOMBINI et al., 2010). 

Os paradoxos 
da inclusão

A díade desinstitucionalização/reabili-
tação evidencia o quão paradoxal pode se 
tornar a pretensa inclusão social. A rea-
bilitação intenciona reinserir as pessoas 
com transtorno mental na sociedade por 
meio do acesso ao trabalho, renda e mo-
radia (BRASIL, 2011), assim exercendo ci-
dadania e autonomia em relação a prece-
dente exclusão social e/ou dependência e 
tutela estatal. No entanto, muitos serviços 
substitutivos têm servido como lugares 
de proteção, mas não de inserção social  
(FURTADO et al., 2010).

Conforme Brandão Jr. e Besset (2012, 
p. 532), “a saúde mental pode ser interpre-
tada como um ideal de saúde a ser alcan-
çado em termos do resultado de um tra-
tamento”, ideal que pode nos parecer um 
tanto utópico quando falamos em Saúde 
Mental. O termo reabilitação pressupõe de 
antemão, um retorno a um estado anterior 
de saúde, todavia, sabemos que esse an-
tes, não raramente, nunca chegou a exis-
tir, pois falamos em sujeitos que tiveram 
uma vida inteira constituída em ambientes 
adversos à saúde, e justamente por ser 
um ideal, seja ele um objetivo ou um esta-
do ao qual se quer chegar, o é impossível 
de ser alcançado. A própria maneira como 
o indivíduo chega ao tratamento é ques-
tionável, porque ele só se torna sujeito de 
um tratamento a posteriori, pois outros 
é que o levam até a instituição terapêu-
tica (médico, família, Estado) (BRANDÃO 
JR.; BESSET, 2012; CAMPOS; CAMPOS;  
ROSA, 2010).

A psicanálise, contrária às tentativas 
de universalizar os sujeitos, seja pela via 
da ciência, seja pela via dos ideais e das 
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normas sociais, cursa caminhos impossí-
veis de qualquer afirmação a priori, sendo 
cada caso tratado como se fosse o pri-
meiro, e o analista situado na via da dou-
ta ignorância (CARMO; POLLO, 2010), ou 
seja, num saber da via simbólica que está 
sempre perpassado pelo real do não sa-
ber. A ética da psicanálise distingue-se da 
moral universal de imperativos concretos 
kantianos (FRANÇA NETO, 2010), em que 
os limites binários entre bem e mal, certo 
e errado, masculino e feminino, doente e 
saudável estão fortemente demarcados. 

A dimensão sociopolítica originada pelo 
movimento italiano pelo par desinstitucio-
nalização-reabilitação, somada à influên-
cia da psicoterapia institucional francesa, 
formataram um campo teórico-prático in-
teressante no Brasil. Mas, inicialmente, a 
inclusão social chegou a ser “considerada 
o primeiro e mais importante objetivo dos 
tratamentos” (DASSOLER; PALMA, 2011, 
p. 1173), cogitando-se sua eliminação da 
atenção psicossocial (BURSZTYN, 2011; 
CAMPOS; CAMPOS; ROSA, 2010), incorren-
do no risco de disjunção entre o sujeito e o 
cidadão, fazendo “existir o Outro da cidada-
nia como Outro intransigente e absoluto” 
(CARMO; POLLO, 2010, p. 158).

Estar incluído significa fazer parte de 
uma inclusão recíproca, na qual o que 
está incluído faz parte como subconjunto 
de um contexto maior, isto é, do conjunto. 
O contexto maior remete ao universal, o 
que faz Um, onde tudo o que existe está 
subsumido a uma rede de conexões. As-
sim, “quando alguém está incluído, sig-
nifica que ele tem um lugar discernível 
no Outro” (FRANÇA NETO, 2010, p. 127). 
Porém, a forte carga semântica da pala-
vra inclusão torna-se problemática quan-
do tomada em seu aspecto positivista. Ao 

retomar O Seminário XI de Lacan, França 
Neto (2010) refere que em última análise, 
inclusão significa submissão/alienação, 
ou seja, servilismo às vontades e desejos 
de algo superior, abdicação daquilo que o 
diferencia e singulariza. 

Ávidos pela inclusão dos sujeitos que 
padecem de transtorno mental, “tentamos 
identificá-los a significantes que os tornem 
reconhecíveis pelo Outro, concedendo-lhes 
particularidades que os classifiquem, tor-
nando-os ilusoriamente previsíveis e passí-
veis de assimilação” (FRANÇA NETO, 2010, 
p. 135). Em um afã de inclusão social, en-
gendrada numa lógica capitalístico-produ-
tiva, excluímos a singularidade do sujeito, 
moldando e assujeitando o usuário ao que 
se supõe inclusão. Existe um aviltamento 
da necessidade em sentir-se incluído, reco-
nhecido por este Outro universal, ninguém 
deve ficar de fora mesmo que outros sin-
tomas sejam por isso provocados. O siste-
ma rapidamente identifica e classifica seus 
restos, imputando-lhes um lugar no lado de 
fora, apartado do dentro, excluído, na invi-
sibilidade por o fracasso ser parte de sua 
incompetência ou inabilidade. França Neto 
(2010, p. 130) diz que o resto é “ao mesmo 
tempo indesejável e de extrema importân-
cia, já que sua incômoda existência se tor-
na justificativa de todo o esforço repressivo 
gasto na preservação do status quo”. 

França Neto (2010) apresenta ainda, outra 
leitura em que não há antagonismo entre sin-
gular e universal, em que apesar de os ele-
mentos (singularidades) se apresentarem, 
não há nenhuma explicação que todifique o 
universal, não fazendo Um que compactue 
com não importa qual conjunto. Nessa con-
cepção são os excluídos que compõe o uni-
versal, são os restos que ao conseguirem se 
apresentar, o fazem agora como singularida-
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des, sendo que eles próprios se tornam uni-
versais, uma vez que não se deixam predicar 
por qualquer classificação. A singularidade 
se presentifica no sistema, mas não se dei-
xa representar, de forma com que o grande 
Outro a reconheça como elemento de sua 
rede, porém não identifique qual o seu papel 
na engrenagem, não se colando nas funções 
identitárias que ele oferece. 

É em uma perspectiva semelhante que 
Generoso e Guerra (2012) utilizam a termi-
nologia desinserção social inerente à exis-
tência de todos nós, ligada ao enlace origi-
nário, somente quando algo não se inclui 
ou não se insere se fixa, é que o sujeito en-
contra seu modo de funcionamento no laço 
social. A desinserção, ao contrário do que 
se poderia pensar equiparando-a com de-
sadaptação ou exclusão, se constitui como 
solução, pois se dá no trabalho de enlaça-
mento a partir da exceção que singulariza 
seu modo de estar no mundo. 

POSLÚDIO OU, À GUISA  
DE CONCLUSÕES

Após elucidar algumas das múltiplas inter-
secções entre Reforma Psiquiátrica Brasilei-
ra e Psicanálise, consta-se que as dissonân-
cias apontadas são resultado da verdadeira 
“babel epistemológica” presente no campo  
da Saúde Mental Coletiva (BRANDÃO JR.;  
BESSET, 2012, p. 525). Elas refletem os li-
mites presentes em cada núcleo de conhe-
cimento e formação, seus paradigmas e 
trajetórias evolutivas conforme o período 
histórico-social em que se subscreveram. 
Embora o Movimento da Reforma Psiquiátri-
ca tenha erigido duras críticas à Psiquiatria 
tradicional, reafirma-se com Tenório (2002) 
que ela nasceu como prática reformadora, 
somente adiante degringolou no penedal 

das ciências duras. A Psicanálise subver-
sivamente instituiu o tratamento por meio 
da linguagem e também originou-se de um 
deslocamento do mundo da consciência. 

Poderíamos afirmar que essa encruzi-
lhada entre diferentes disciplinas e a he-
terogeneidade dos núcleos profissionais, 
tem em última análise a preocupação com 
o sofrimento humano, mas seria uma falsa 
consonância. A redução dos embates a uma 
trégua ou a uma pseudo-harmonização dos 
choques nos levaria a um convencionalismo, 
pois estaríamos assim negando as dissonân-
cias próprias dessas intersecções. A disso-
nância (DISSONÂNCIA, 2001, p. 1059-1060) 
é “o que causa impressão desagradável ao 
ouvido”, é a “falta de harmonia”, é a discor-
dância entre uma ou mais coisas que podem 
ser cores ou formas que não se acalmam, ou 
a relação entre notas musicais próximas que, 
justamente por isso, geram tensão. 

Na música tonal, o acorde (ou intervalo) 
sem resolução harmônica em consonância, 
requer resolução noutro acorde, isto é, a dis-
sonância precisa ser resolvida com outros 
acordos. Entre os operadores da Reforma 
Psiquiátrica e da Psicanálise, as convicções 
interiores, destoam entre si justamente por 
sua proximidade, é o elo próximo, porém dis-
tinto, que gera a dissonância. E é neste entre, 
no resto entre ciência e arte que é possível 
criar outras leituras para a continuidade da 
Reforma aportada muito mais em uma pre-
leção ética e estética do que na ciência de 
alguma verdade. A Reforma Psiquiátrica, em 
um continuum instituinte, necessita estar 
desprovida de um centro tonal, nenhum tom 
preponderante se faz necessário quando é o 
caminho da radicalidade do sintoma e da sin-
gularidade do sujeito que precisa ser percor-
rido. Caminho necessário para não cairmos 
em soluções normativistas que organizam 
as desordens mentais, ou convencionalistas, 
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que se aventuram em um ilusório ideal in-
clusivista, calcado em nossos próprios narci-
sismos de um suposto ideal universalizante. 

Stravinsky (1996, p. 43) refere que “dizer 
que uma música é atonal seria o mesmo que 
dizer que estamos surdos à tonalidade”. As-
sim, não há como negarmos a existência dos 
tons que insurgem nessa orquestra por ve-
zes sem maestro dos serviços substitutivos. 
O que o estilo atonal-livre (MENEZES, 2002) 
apresenta como aposta é o caráter não serial, 
em que nenhum tom específico prepondera. 
Nele, a combinação simultânea de notas for-
malmente aceitas em um estado de irresolu-
ção, não ambiciona uma harmonia, mas aco-
lhe os diferentes tons, mesmo que eles sejam 
desagradavelmente incertos. O atonalismo 
exige uma improvisação, o desejo de tocar 
junto para construir arranjos possíveis e com-
por interessantes melodias, não bastando 
apenas um buscar o acorde consonante para 
resolver as dissonâncias, quiçá será o usuá-
rio, com os desdobramentos de seu sintoma, 
quem determine o próximo movimento. 
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