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                             O foco deste trabalho é a experiência de estágio em 
acompanhamento terapêutico dos alunos de psicologia da PUC de Minas, Campus 
Arcos, centro-oeste do estado. Ao longo de três semestres um grupo de estudantes 
estagiou nos serviços de saúde mental das cidades de Arcos, Lagoa da Prata, Formiga 
e Bambuí, e ainda em uma residência terapêutica de Divinópolis e um programa saúde 
da família do município de Moema. O entusiasmo dos alunos, a alegria da prática e a 
intensa experiência de aprendizagem foram características determinantes no cotidiano 
do estágio. 
                             Do ponto de vista da parceria universidade / serviços de saúde, 
passamos da desconfiança à confiança no envolvimento de profissionais, supervisores 
e alunos. Com a confiança, criamos as condições da aprendizagem e do trabalho. O 
estágio entrou na dinâmica do serviço, integrando estratégias da assistência. 
                             A chegada do acompanhante terapêutico em centros de atenção 
psicossocial, residências terapêuticas, programas saúde da família, provoca algum 
incômodo inicial ao levar a equipe multiprofissional a novos ordenamentos internos e 
novos arranjos institucionais. O que acontece nessa chegada, aquilo que se passa, 
aquilo que mobiliza, não sabemos ao certo, no conjunto das diversas experiências, 
mas podemos construir estratégias singularizantes nestes encontros.  
                             Os modos de subjetivação implicados nessa clínica do movimento 
apontam para um tipo de formação que leva em conta as multiplicidades aí operantes, 
os processos de singularização em jogo, e a produção de diferenças nos espaços de 
circulação de pacientes, familiares, profissionais e estudantes.  
                             A idéia de espaço utilizada na clínica do acompanhamento 
terapêutico demarca um território específico de produção de subjetividade. A 
espacialidade das clínicas contemporâneas não necessariamente implica sua colagem 
ao território urbano: em cada clínica uma invenção de espaço. Nenhuma dicotomia 
com a espacialidade das clínicas tradicionais, mas o acompanhamento terapêutico 
parece propiciar a possibilidade de um nomadismo intensivo, a multiplicação das 
linhas de fuga e a criação de modos de existência.  
                             Por outro lado, a restrição da experiência de estágio ao período de 
quatro ou cinco meses criou dificuldades ‘quase’ insanáveis. O tempo da clínica não 
coincide com o tempo universitário. As passagens de um semestre a outro foram 
construídas conjuntamente: o acompanhado, o acompanhante, o técnico de referência 
e o supervisor. Alguns acompanhamentos tiveram continuidade, outros foram 
encerrados, outros ainda tiveram algum tipo de encaminhamento.  
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Narrativas de aprendizagem: alguns aspectos resumidos da experiência de 
estágio em acompanhamento terapêutico da Puc de Minas em cidades do interior 
do estado 
 
                             Após o término da experiência propusemos aos estagiários a 
elaboração de uma narrativa (CAMPOS e FURTADO, 2008) em dois eixos: o 
primeiro, em que consistiu a experiência do estágio em acompanhamento terapêutico; 
o segundo, o quê ele significou no contexto de sua formação.  
                             Em um rápido olhar sobre as respostas, encontramos para a primeira 
questão os seguintes dizeres, ou melhor, os seguintes escritos, pequenas narrativas, 
dado que solicitamos aos alunos que escrevessem as respostas, transcritas abaixo tal 
como apareceram nos textos: 
- o estágio em AT consistiu em inovação e capacidade de problematizar saberes e 
práticas; 
- consistiu em experimentação de uma potência da clínica e da clínica social; 
- consistiu em junção do papel de at com o papel de oficineiro; 
- permitiu fazer a crítica da institucionalização em serviço substitutivo, a chamada 
‘capsização’; 
- consistiu em um relacionamento intenso com a família do usuário; 
- consistiu em sensibilização, ou seja, em educação para a sensibilidade; 
- consistiu em angústia, muita angústia, provocada pela dificuldade das situações, 
medo, raiva, sentimentos diversos experimentados no acompanhamento; 
- consistiu em convivência com o sofrimento do paciente; 
- não sei responder, disse um dos estagiários, o AT é para todos, indagou outro; 
- consistiu no estabelecimento de vínculos familiares e sociais; 
- consistiu em aprender a importância de coisas como tirar carteira de identidade e 
negociar com o delegado o ato infracional de um usuário do serviço; 
- consistiu também em ‘inventar’ uma cidadania possível; 
- consistiu em buscar autonomia, desde escovar dentes até tomar banho, em um caso 
difícil de psicose e construção de vida. 
                             Para a segunda questão, a importância do estágio na formação como 
um todo, encontramos as seguintes respostas: 
- outro entendimento do que seja a clínica; 
- outro olhar sobre a formação; 
- importância pessoal, ou seja, importância enquanto experiência pessoal e terapêutica 
para o estagiário; 
- estágio singular no contexto dos estágios, que, no caso, vão do terceiro ao décimo 
período do curso de psicologia; 
- responsabilização nos processos de inserção social; 
- experiência bem sucedida; 
- vivência da cidade; 
- vivência no percurso que vai da família à instituição e desta às ruas; 
- importância do desejo, do sujeito, importância da implicação com o acompanhado; 
- aumento da angústia frente à proximidade da formatura; 
- e ampliação dos horizontes clínicos.  
                             Sem aprofundar a análise dos escritos, podemos constatar vívido 
interesse e importância, do conteúdo das pequenas narrativas. Alguns elementos das 
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respostas são de grande relevância para a atuação de acompanhantes terapêuticos e 
outros profissionais no contexto da Reforma Psiquiátrica e do Sistema Único de 
Saúde como um todo, a saber: a relação com as equipes dos serviços, o processo de 
cronificação em serviços abertos, a atuação de acompanhantes junto a instituições da 
vida civil, a percepção da clínica e a experiência de cidadania.  
 
 
 
Políticas de formação: alguns elementos para um projeto de formação de 
acompanhantes terapêuticos 
 
                             O contexto de formação de um ‘at’ é o contemporâneo. Neste 
sentido a problematização relativa à produção de subjetividades e a apropriação de 
conteúdos como temporalidade, fim da forma homem, esgotamento, processos de 
singularização, relação com a técnica e as máquinas e ainda a idéia de um espaço 
nômade, são de grande relevância para o funcionamento de uma clínica que precisa 
fazer frente a desafios cada vez mais complexos. 
                             O acompanhamento terapêutico não se reduz ao campo da saúde 
mental, tal como recriado no contexto da Reforma Psiquiátrica. Ele se expande para 
as lógicas de APS (Atenção Primária em Saúde), bem como outras modalidades como 
a clínica da dependência química, o atendimento a crianças e idosos, o 
acompanhamento de traumatizados, e outros. Trata-se de um procedimento do campo 
da saúde, mas ao mesmo tempo, capaz de atuação em outras políticas, instituições e 
espaços. Se sua marca inicial é a desospitalização, no presente é produção de novas 
espacialidades que está em jogo.  
                             O acompanhamento terapêutico é procedimento, é clínica, é função, 
é trabalho, no sentido em que seus modos de atuação inserem-se no conjunto dos 
modos de atuação profissionais. Do ponto de vista da clínica, vale lembrar a natureza 
experimental da prática do ‘AT’. Os conceitos de transferência, vínculo, 
subjetividade, ambiente, processo, realidade e alegria têm grande relevância e 
permitem construir algumas poucas balizas para o fazer cartográfico. 
                             Por outro lado, a arte enquanto experimentação de possibilidades 
estéticas permite ao ‘at’ situar-se na terceira margem que dispara diferenças entre a 
clínica e a estética, mas ao mesmo tempo as aproxima, tornando-as indissociáveis. 
Paradigma de criação e criatividade, a abolição de fronteiras nos modos operatórios 
potencializa os novos fazeres.  
                             O acompanhante terapêutico não trabalha só, pelo contrário, 
trabalha com grupos, equipes, coletivos, atravessa as esferas pública e privada, 
buscando outra relação com a clássica dicotomia da filosofia política. Comunidade, 
multidão, comum, noções que servem a uma outra experimentação do trabalho 
coletivo.  
                             O acompanhamento terapêutico é uma prática urbana, pois tem a 
premissa do deslocamento pela cidade, mesmo quando praticado na zona rural, que é 
obviamente uma possibilidade. A cidade permite uma reinvenção do trabalho 
terapêutico, de lugares, espaços e movimentos. A rua como espaço clínico, tal como 
dito e redito. As cidades contêm memórias e histórias, e ainda uma vida inconsciente: 
trata-se aqui da arquitetura e do urbanismo como planos de cada clínica. 
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                             A família do cidadão também faz parte do acompanhamento 
terapêutico, seja ela de qualquer composição, posto que seus arranjos sejam múltiplos 
e diversos. Há um laço sistêmico que liga a pessoa a seus familiares, tanto como 
matriz e rede de apoio, quanto na inseparabilidade do mal estar e do sofrimento.  
                             Os processos saúde/doença que perpassam o conjunto das práticas 
em saúde, assim como as formas capturadas do sofrimento, convocam a invenção de 
projetos terapêuticos singulares, construídos a partir de conhecimentos oriundos das 
tradições clínicas fenomenológica, psicanalítica, antropológica, mas não podem 
deixar de se deparar com a lógica dos transtornos, descritiva e quantitativa, presente 
nos discursos científicos contemporâneos. De que lógica se trata, penso que ainda não 
temos material suficiente para compreender as questões pertinentes a esse problema, 
mas ele parece estar ligado ao consumo, elemento determinante de subjetivação 
contemporânea, e não aspecto marginal ou mesmo estrutural do funcionamento social.  
                             No modelo de proteção social conhecido como modelo da 
seguridade social, o campo de atuação privilegiado para a prática do ‘AT’ é o campo 
da saúde pública, mais especificamente o Sistema Único de Saúde, a rigor, a política 
do estado brasileiro para a área da saúde. SUS e Reforma Psiquiátrica selaram um 
casamento que ao contrário da maioria dos casamentos, mantém o vigor depois de 
alguns anos. A lógica da divisão primário, secundário e terciário, bem como o sistema 
de referência e contra-referência, contribui para esta durabilidade. Mais recentemente, 
a estratégia saúde da família, os agentes comunitários de saúde, e agora os núcleos de 
apoio à saúde da família ampliam a consistência das políticas de saúde mental.  
                             Mas é o corpo que se desloca pela cidade, é o corpo que demanda 
acolhimento no Sistema Único de Saúde, é o corpo construído na cultura, e que a todo 
o momento reinventa suas próprias linguagens corporais. A pergunta de Espinosa, e 
depois Deleuze, o que pode o corpo, pode ser desdobrada em o que pode o corpo no 
acompanhamento terapêutico. Problemáticas do corpo na formação do acompanhante 
terapêutico.  
                             E o pensamento, o que é que se pode pensar? Das relações entre 
corpo e pensamento depreendemos a importância da filosofia na formação do ‘at’. 
Aproximações conceituais e uso operatório: dialogicidade, linguagem, amizade, 
hospitalidade, alteridade, diferença.  
                             A vida no contemporâneo é atravessada pela crise, pela idéia de 
crise, pelo fim das formas acabadas, pela mutação permanente onde acontecimento e 
devir se insinuam nos planos de composição dos encontros. A crise psíquica, 
subjetiva, contemporânea, comum e coletiva.  
                             E da crise passamos à esquizoanálise, perspectiva de boa parte deste 
projeto de formação de acompanhantes terapêuticos, momento de ruptura com modos 
de pensar, sentir e agir, cujas ressonâncias de maio de 68 ainda se fazem sentir na 
brisa fresca de algumas possibilidades terapêuticas. De lá para cá muita coisa se 
passou, novos problemas surgiram, novos impasses, mais tristezas do que alegrias. 
Contudo o caráter experimental de uma clínica a céu aberto ainda mantém seu charme 
e interesse, mais do que isso, mantém a possibilidade de contribuir enquanto clínica 
com a invenção de novos modos de existência e novos modos de resistência. O 
sofrimento e o mal estar não deixaram de existir, simplesmente por isso, o trabalho do 
acompanhante terapêutico (VASCONCELOS DE ALMEIDA, 2009).  
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Clínica pública e dimensão política do acompanhamento terapêutico 
 
                             O acompanhamento terapêutico é uma clínica pública, clínica do 
espaço público, clínica da vida pública. Percorre passagens de vida e de existência. É 
uma clínica da experimentação e do comum. A dimensão política do trabalho do ‘at’ é 
produzida de maneira singular em cada acompanhamento, mas ao mesmo tempo é 
produzida no coletivo, na busca de autonomia e liberdade.  
                             A visibilidade e o modo de funcionar em rede contribuem para uma 
espécie de potencialização da clínica. Ao permitir outro olhar sobre as clínicas, aí 
também ele é político, não pela via do confronto, mas pelo procedimento de 
problematização do fazer clínico.  
                             Muito se tem dito que o acompanhamento terapêutico é um 
dispositivo clínico político. No contexto da Reforma Psiquiátrica, essa dupla 
vetorização tem propiciado experiências muito interessantes em diversos municípios 
brasileiros. A rigor, não temos como separar clínica e política, mesmo antes da 
Reforma. O dia a dia de um ‘at’ é perpassado pelo cotidiano de serviços, políticas e 
programas, no contexto maior das políticas públicas.  
                             Contudo, ainda vale a pergunta: mas porque tantas dificuldades? O 
número de acompanhantes na esfera pública ainda é pequeno para impactar 
significativamente o conjunto das políticas de saúde mental. As equipes 
multidisciplinares e os usuários, de uma maneira geral, ainda vêem o ‘at’ como algo 
entre a figura do saber e o próximo, o profissional e alguém que lhe seria familiar, ou 
ainda apresentam dificuldades de compreender suas funções.  
                             Uma questão ainda mais delicada, os planos de cargos, carreiras e 
salários não contemplam o dispositivo ‘AT’ ou a pessoa do ‘at’; no Brasil o 
acompanhamento terapêutico não constitui uma profissão ou uma categoria 
profissional, mas para incluí-lo no ordenamento da saúde é necessário que se torne 
uma profissão liberal? 
                             Inúmeras questões em torno do acompanhamento terapêutico ainda 
são necessárias nesta curta história dos anos sessenta até o momento. Do ponto de 
vista da clínica o acompanhamento terapêutico ainda possui essa capacidade de se 
misturar com a brisa do fim de tarde de uma destas praias do nordeste brasileiro, 
gerando novos ventos e novos arranjos entre o mar e a areia.  
                             A narrativa das diversas experiências de estágio, sintetizadas para 
fins de apresentação e publicação, pode contribuir para pensar a política de formação 
de acompanhantes terapêuticos, assim como contribuir para o conjunto das políticas 
de saúde.  
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