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RESUMO 

 

Nesse trabalho buscamos um diálogo entre os conceitos da psiquiatria tradicional e 
a proposta de clínica psicológica na perspectiva fenomenológica-existencial, para 
ajudar na compreensão de fenômenos ditos alucinatórios na análise da situação 
clínica de uma jovem com diagnóstico de Síndrome de Down. Por meio do 
cotejamento entre a teoria e a experiência da analisanda, mostramos a forma como 
compreendemos os fenômenos que a acometem. Para tanto, refletimos sobre o 
processo de diagnóstico e o modo como isso atravessa a clínica. Evidenciamos, ao 
longo do texto, os efeitos que a noção de corpo indivisível tem na condução do 
tratamento, principalmente tratando-se de um corpo que traz consigo a Síndrome de 
Down. É apresentada ainda a limitação da categorização psiquiátrica quando o que 
está em questão são aspectos incontornáveis da existência. 

 
Palavras-chaves: Alucinação. Psiquiatria tradicional. Clínica fenomenológica-
existencial. Síndrome de Down. 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

This paper aims at establishing a dialogue between traditional psychiatry concepts 
together with a proposal of clinical psychology from an phenomenological-existential 
perspective, in order to help comprehending the phenomena said to be hallucinatory 
in the analysis of the clinical status of a young girl with a diagnosis of Down Syn-
drome. Through collation between theory and the patient’s experience, we demon-
strate how we comprehend the patient’s occurred phenomena. For this purpose we 
have reflected upon the diagnosis process and how it perpasses her psychological 
clinical treatment. We have evidenced, throughout this paper, the effects the notion of 
an indivisible nature of the body has in the administration of treatment, mainly when 
treating a body affected by Down Syndrome. It is demonstrated yet, the limitation of 
the psychiatric categorization when what is onfocus are inescapable aspects of the 
existence. 

Keywords: Hallucination, Traditional Psychiatry, Phenomenological-Existential Psy-
chotherapy, Down Syndrome 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Na experiência de atendimento psicológico clínico, não raro se ouve de algum 

analisando: “Essa semana eu surtei!” ou “será que eu tô ficando doido?”, ou ainda, 

“Tô imaginando coisas. Só posso estar alucinando”. Também existem casos como os 

já presenciados por esta autora, em que o analisando disse: “Deus é muito esperto! 

Antes da gente nascer ele coloca esse chip no nosso cérebro e nos monitora a vida 

inteira. É assim que ele se faz onipresente, onipotente e onisciente.”, bem como o de 

outro analisando: “estava bem esperando o metrô. Veio uma voz e me disse, ‘e ai? 

Não vai se jogar? Vai lá! Acaba logo com isso’” ou, ainda, “eu ‘tava’ possuído pelo 

demônio. Ele me dizia que eu tinha que me assumir e eu gritava pra quem quisesse 

ouvir que eu era gay.” 

A Psiquiatria, por meio do estudo da Psicopatologia, fundamenta-se 

principalmente na observação, descrição e categorização da patologia psíquica, o 

que permite o diagnóstico e a orientação do tratamento. Nesse sentido, os seus 

manuais seriam capazes de classificar todos os relatos acima citados. Alguns deles 

seriam enquadrados como alucinação, como um distúrbio qualitativo da 

sensopercepção. 

Uma simples busca nos manuais de Psiquiatria já permite inferir se tais 

definições são suficientes para dizer dessa experiência. Quando alguém diz que 

surtou, por exemplo, é possível ater-se às definições de surto ou perceber que isso 

se mostra insuficiente e tentar compreender o que aconteceu com essa pessoa. Ao 

voltar às falas mesmas dos analisandos para investigar o que é essa experiência, 

percebe-se que, apesar de a Psiquiatria tentar observar, descrever e categorizar 

todo e qualquer fenômeno psíquico, muitas vezes a experiência própria extrapola 

qualquer possibilidade de categorização. 

Assim, a Psicopatologia vai se mostrando insuficiente ao falar de algo que ela 

mesma denomina. Por ser descritiva, ela tem que reduzir essa experiência, que é 

complexa, ampla, a algo restritivo, àquilo que ela diz que é a experiência. Diante 

disso, este estudo pretende problematizar o fato de a Psiquiatria tradicional 

compreender o fenômeno da alucinação como um distúrbio da sensopercepção, e 

então, propor outra forma possível de compreensão para além da tradicional. 

Ao fazer a revisão da literatura, percebeu-se que a Psicologia é cada vez 

mais convocada a ocupar o seu lugar no rol da ciência moderna, recaindo em 
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categorizações, de modo a poder diagnosticar e tratar. Nesse sentido, não 

surpreendentemente, a maioria dos estudos sobre a prática da psicologia clínica 

com pessoas que alucinam se encontram nas abordagens comportamentais e na 

psicanálise. Ainda são poucas as publicações que se propõem a pensar a partir da 

perspectiva fenomenológica-existencial, apesar dos grandes avanços já alcançados 

pelos seus estudiosos. 

A Psicologia fenomenológica-existencial oferece uma possibilidade de 

compreender o fenômeno da alucinação, deslocando-se da ênfase no sintoma em 

direção à experiência. É possível diagnosticar a alucinação em um relato sobre ter 

um chip no cérebro colocado por Deus, ou demorar-se na compreensão do quão 

articulado com a era tecnocrata esse discurso se encontra. Deslocando-se desse 

modo de interpretação, o que se busca é a aproximação da tonalidade afetiva que 

se encontra nesse discurso. 

Este trabalho se propõe a debruçar-se sobre essas experiências, procurando 

compreendê-las, sem para isso limitá-las e reduzi-las a uma denominação 

(conceito). Portanto, volta-se o olhar para o fenômeno da alucinação enquanto 

experiência, e não como sintoma. Nesse mesmo sentido, percebe-se como muitos 

escritores de romances, por se aterem à experiência, chegam bem próximo desse 

fenômeno. 

Na tentativa de se concentrar nessa reflexão com pensamento meditante, 

este trabalho será dividido em quatro capítulos. O primeiro é dedicado a analisar o 

discurso clínico nos atendimentos psicoterapêuticos de uma jovem adulta 

diagnosticada com Síndrome de Down, com a presença de alucinações e, após 

suspender tais diagnósticos, acompanhar aquilo que é apresentado pela jovem no 

âmbito da sua própria experiência. O segundo capítulo discorre sobre como a 

Psiquiatria, por meio da Psicopatologia, define o fenômeno da alucinação. No 

terceiro, apresenta-se a forma como as experiências de alucinação são descritas 

nos romances: Os inocentes — a volta do parafuso, de Henry James, e O olho, de 

Vladimir Nabokov. O capítulo final discorre sobre o fenômeno da alucinação 

deslocando-se do sintoma para alcançar a experiência. 

Para concluir, faz-se uma reflexão sobre como todos os conceitos utilizados 

nesta monografia foram relevantes para a condução da situação clínica 

apresentada. Além disso, são apontadas questões que consideradas relevantes para 
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a formação do psicólogo — incluindo a da presente autora, ao longo de todos os 

anos em que acompanha a situação apresentada. 
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2 ANÁLISE FENOMENOLÓGICA DE UM DISCURSO CLÍNICO: DA ALUCINAÇÃO 

À EXPERIÊNCIA 

 

A análise do discurso clínico envolveu os atendimentos psicoterapêuticos de 

uma jovem adulta com Síndrome de Down. Os psiquiatras apontam para a presença 

de alucinação. Nesse aspecto, acompanhamos o fato de que a Psiquiatria com base 

nas ciências naturais tem pressa e não se demora naquilo que é o incontornável da 

existência. Por isso, podemos assistir à dificuldade dos médicos em diagnosticar 

algo que extrapola os critérios diagnósticos. 

Ao analisar a experiência, mostraremos a queixa inicial, depois os dados 

obtidos nas sessões, pontuando a lida da família e da própria analisanda com a 

Síndrome de Down. Ainda descreveremos alguns episódios interpretados como 

alucinatórios, no âmbito da própria experiência. Em respeito ao sigilo, modificaremos 

o nome da paciente, que será chamada pelo nome fictício: Sara. Com o fim de 

facilitar o entendimento da dinâmica das sessões e intervenções, o relato será feito 

em primeira pessoa. 

 Segundo a mãe, Sara já fez acompanhamento psicológico com outros 

profissionais, que se negaram a dar-lhe continuidade alegando não serem 

especialistas nesse tipo de caso. A minha relação com a analisanda começou 

quando eu era estagiária de inclusão na sua escola. Findado o estágio, a mãe de 

Sara procurou atendimento, por ter ficado surpresa com a interação entre nós duas 

e com o fato de a filha parecer confiar e gostar de nossas conversas. Esse tipo de 

interação parecia ser bastante significativa para a mãe e a filha. Após ser autorizada 

pela coordenadora da Clínica e pela minha supervisora de estágio em Clínica em 

Psicomotricidade, comecei a atender Sara com o consentimento dela e da família 

para que o caso fosse utilizado para fins de estudo e pesquisa. 

Durante um ano de atendimento, a analisanda foi atendida em um estágio de 

psicomotricidade enquanto técnica de intervenção, favorecida por práticas verbais e 

não-verbais, bem como espaço para o favorecimento da expressão do corpo-próprio 

proposto por Merleau-Ponty (1994). Segundo Rennó (2012), na psicomotricidade 

cruzam-se diversas formas de pensar e conhecimentos adquiridos pelas múltiplas 

ciências ao longo da história. Além disso, ela busca desenvolver a capacidade de 

expressividade do sujeito. Na época dos atendimentos, essa técnica psicomotora 

objetivava não cindir o motor do psíquico, para auxiliar a aproximação das suas 
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diversas facetas e, consequentemente, o reconhecimento do corpo como próprio. A 

tentativa de compreender e envolver o corpo próprio não nega a existência do 

biológico, mas também permite pensar as implicações, em termos de elaboração, 

que isso traz à analisanda, muitas vezes buscando saídas para o aspecto genético, 

biológico da Síndrome de Down. 

Após a minha formatura, Sara passou a ser atendida no meu consultório 

particular, onde vem sendo acompanhada até o presente momento. Eu passei a me 

orientar, em meus atendimentos, pela perspectiva fenomenológica-existencial. Esse 

caso é especialmente importante para mim, pois foi a primeira vez que fui escolhida 

pela própria pessoa para ser sua analista (na clínica da faculdade, os casos eram 

encaminhados pelo objeto de estudo do estágio), além de ser o caso que 

acompanho há mais tempo em minha prática clínica. Levei minha experiência com 

Sara para ser discutida em situações de supervisão sempre que julguei necessário 

— a supervisão em psicologia clínica faz parte não só da formação, mas também do 

exercício profissional, implicando numa investigação melhor da situação com vistas 

a ampliar o campo compreensivo do acontecimento clínico. 

A fim de facilitar o recorte feito entre os atendimentos, resolvi separá-los em 

tópicos. Em um primeiro momento, tratarei do período marcado pelo meu 

atendimento feito na clínica da faculdade na qual me formei e a importância da 

escolha pelo estágio em psicomotricidade, tanto para a inserção do caso na 

universidade quanto para trabalhar aspectos relacionados à queixa. Em um segundo 

momento, tratarei da reconfiguração dos meus acordos e métodos de trabalho 

orientados pela perspectiva fenomenológica existencial, já no meu consultório 

particular. Além disso, ao longo dos tópicos, trarei elementos coletados nas sessões 

familiares e dados sobre o histórico clínico de Sara. 

 

2.1 Queixa inicial 

 

Sara e a mãe compareceram juntas à primeira sessão, conforme solicitado. 

Aqui, é importante ressaltar que o estágio realizado na clínica em psicomotricidade é 

composto por uma sessão semanal com a criança ou adolescente e uma sessão 

semanal com a família. Essa proposta se dá para que as questões sensoriais, 

especialmente, sejam contempladas no campo individual e familiar. A analisanda, 

com dezessete anos à época da sessão, relatou dificuldade em aceitar o fato de ter 
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Síndrome de Down: “não gosto de ter a doença do nome daquele homem.”(sic). A 

mãe da analisanda explicou que conversara com ela sobre John Down, que foi quem 

descobriu a síndrome, e que desde então Sara se referia a ela dessa forma. A 

analisanda afirmou estar muito triste com questões relacionadas ao modo como as 

pessoas a tratavam, principalmente os colegas de escola. Já a mãe disse que 

“gostaria que ela aprendesse a lidar melhor com a Síndrome de Down e que 

passasse a tratar melhor as pessoas, pois isso atrairia mais coisas boas para ela, 

inclusive o carinho das outras pessoas”. 

Sara frequentava uma escola regular, que pediu que ela fosse encaminhada 

para a psicoterapia. A família, então, precisou optar por interromper os atendimentos 

com a psicopedagoga com a qual estava fazendo acompanhamento, para priorizar 

essa demanda da escola. A mãe afirmou não ter condições financeiras de mantê-la 

em dois atendimentos, e que esse é um dos motivos pelo qual procurara a clínica de 

Psicologia da Universidade. 

 

2.2 Acerca da família de Sara 

 

A mãe trouxe em sessão que, apesar de fazer um controle médico constante, 

não foi identificado no ultrassom que o seu bebê tinha Síndrome de Down. Apenas 

após o nascimento a família obteve o diagnóstico. Em função disso, foi relatado 

pelos pais um sentimento de desamparo ao receber a notícia, ancorado no espanto 

inicial e na reação dos demais familiares, que tiveram bastante dificuldade em 

aceitar a Síndrome de Down. A única irmã de Sara é mais velha que ela e só teve 

conhecimento da síndrome quando Sara já estava com três anos de idade, e ela, 8. 

Na ocasião, disse que não aceitava ter uma irmã assim e que queria trocar todo o 

sangue de Sara para que ela deixasse de ter a Síndrome de Down. Atualmente, a 

mãe relata que a relação das duas é boa, apesar de a irmã cobrar muito de Sara 

que se desenvolva. É relevante perceber que essa dificuldade em aceitar a realidade 

da situação da analisanda está presente em todos os membros da sua família. 

A mãe também disse acreditar que o fato de não ter podido interromper o uso 

dos seus medicamentos para epilepsia durante a gravidez pode ser um dos fatores 

que fizeram com que a filha nascesse com Síndrome de Down. O discurso de culpa 

é algo muito comum na relação entre os pais de Sara: ambos se acusam 

mutuamente, ao mesmo tempo em que assumem a culpa pela condição da filha. Em 
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vários momentos, a mãe se queixou da ausência do marido, do alcoolismo e da sua 

falta de apoio, inclusive na sua recusa de participar dos tratamentos da filha. 

 

2.3 Histórico Clínico 

 

Os dados a seguir foram coletados ao longo dos atendimentos, sem que para 

isso fosse feita uma entrevista estruturada. Em decorrência da Síndrome de Down, 

Sara apresenta uma má formação cardíaca, além de hipotonia grave, que a levou a 

andar apenas aos quatro anos, estimulada por meio de fisioterapia. Nos dois 

primeiros anos de vida ela teve várias infecções, incluindo episódios de pneumonia e 

desidratação com sangramento estomacal. Quando estava com um ano e três 

meses, fez uma cirurgia cardíaca e teve acompanhamento com cardiologista até os 

dezesseis anos, quando recebeu alta. Recentemente, precisou voltar a fazer 

exames por estar com um provável sopro no coração. 

Aos 18 anos, diagnosticou-se que a paciente estava com perda auditiva 

significativa no ouvido direito. Nesse mesmo período, a mãe disse que existia uma 

suspeita de que a filha estivesse perdendo a visão. Esse fato lhe gerou grande 

apreensão, por ela acreditar que sua filha passaria a ser completamente 

dependente. “Ela tá perdendo a visão, já não tem parte da audição, tem Síndrome 

de Down. Ela vai ficar completamente dependente. Eu tô desesperada. É muito para 

ela aguentar” (sic). A mãe falou ainda sobre o medo que sentia de que, se morresse, 

sua filha não teria mais como se cuidar. 

Uma série de exames mais aprofundados foram solicitados pela 

oftalmologista, pois no momento da avaliação da médica Sara relatava ver bolas 

pretas e vultos quando virava rapidamente o rosto. Pouco tempo depois, constatou-

se que ela não tinha nenhuma perda significativa na visão. Também é válido 

ressaltar que, no dia em que fez um desses exames, Sara apresentou uma paralisia 

completa nas pernas. Após avaliação médica, não se constatou nenhuma causa 

orgânica para o fato, que os médicos interpretaram como uma conversão histérica. 

Após todos esses ocorridos, a família ficou muito irritada e, por um longo tempo, não 

acreditou em mais nada que Sara dizia. 
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2.4 Atendimentos no estágio em Psicomotricidade 

 

Os atendimentos realizados seguiam os pressupostos da clínica em 

psicomotricidade e aconteciam, em sua maioria, de forma estruturada — ou seja, a 

partir da demanda e das falas da analisanda, as sessões seguintes eram planejadas 

em supervisão, sugerindo alguma técnica. Apesar do planejamento, essas técnicas 

não eram utilizadas de forma rígida. Quando Sara queria fazer outra coisa ou não 

queria realizar uma atividade da forma como fora estruturada, isso não era um 

problema. 

Nessa época, Sara estava com dezessete anos, prestes a completar dezoito. 

Em um dos atendimentos, foi proposto que se fizesse uma prática utilizando uma 

bola. Brincamos um pouco com a bola, depois, pedi a ela que pensasse nos três 

movimentos possíveis que esse objeto pode fazer. Inicialmente, ela me disse que a 

bola poderia quicar, e a mandou para mim dessa forma. Retribui, e permanecemos 

assim por um tempo. Depois, Sara chutou a bola e disse: “chutar!”. Estranhei e 

perguntei a ela: “a bola chuta?”, ao que ela respondeu: “não, eu chuto. A bola rola.” 

Após pensar um pouco mais, Sara me disse que o último movimento da bola é rodar, 

e mostrou para mim como se faz. Sugeri que nós duas realizássemos os mesmos 

movimentos da bola com nossos corpos, e ela se divertiu muito com isso. Propôs-me 

que colocássemos colchonetes no chão para rolarmos sobre eles, depois, disse que 

deveríamos pular e, por último, rodar. 

Em seguida, propus uma nova brincadeira em que, de olhos fechados e uma 

de cada vez, deveríamos dificultar e depois facilitar os movimentos que fazíamos 

com a bola. Assim fizemos, e Sara questionou se precisaríamos mesmo ficar de 

olhos fechados durante a tarefa. Eu disse que, caso se sentisse muito 

desconfortável, ela poderia abrir os olhos quando sentisse necessidade. Em vários 

momentos, Sara riu muito. 

O objetivo inicial dessa técnica era apresentar para Sara, de forma concreta, 

como um mesmo objeto pode ter múltiplas utilizações e como isso depende, em 

parte, da relação que se estabelece com ele, para assim trabalhar a maneira rígida 

como ela lidava como algumas situações. Por vezes, quando vivenciava uma 

determinada situação ou quando via algo em um filme ou novela, Sara acreditava 

que essa mesma situação seria repetida todas as vezes em que ela se sentisse 

daquela forma. Ao final da tarefa, discutimos sobre o que Sara achou da atividade, e 
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ela disse: “foi muito divertido. É legal você fazer junto comigo. Achei muito divertido.” 

Pedi-lhe, então, que pensasse em situações em que ela sente que outras pessoas 

lhe dificultam uma ação, assim como eu fizera no início da atividade. Sobre isso, ela 

disse: “O grupo dos ‘populares’ (meninos da sua escola que não interagem com ela), 

eles me atrapalham. Eles não me fazem bem. Eu preciso afastar deles, deixar eles 

de lado igual o meu pai fala. Tem os professores também. Tá difícil pra mim 

aprender aquelas coisas, aquelas conta.” Em seguida, pedi-lhe que pensasse em 

situações em que as pessoas a ajudavam a desenvolver uma tarefa ou algum 

aspecto da sua vida. “Tem minhas amigas da escola. Elas são boas pra mim. A 

minha família também. Eles me ajudam muito.” 

Na sequência, Sara quis que continuássemos jogando bola, então, fomos 

para um campinho ao ar livre, em que ela organizou um jogo de futebol comigo. 

Depois, pediu-me que pegássemos novamente os colchonetes e os colocou no 

campinho, para que eu me deitasse ao seu lado para observar o céu e as estrelas 

(os atendimentos eram realizados à tarde). Assim, ela me contou várias histórias de 

acampamentos realizados com sua família e até sobre uma cirurgia que o pai havia 

feito há alguns anos — que foi um momento significativo para ela, já que temeu pela 

vida do pai. 

Numa outra sessão, Sara chegou e ficou em silêncio, observando todo o 

ambiente da sala de psicomotricidade. Após poucos minutos, olhou para mim, sorriu 

e disse: “essa sala parece com a minha casa. Não, pera. Não é a casa que eu moro, 

é a casa que eu quero ter”. Sara parecia produzir um sentido de que aquele era um 

espaço afetivo. Achei importante ampliar ainda mais essa sua relação com o 

ambiente e propus que organizássemos a sala da forma como ela gostaria que fosse 

a sua casa. Para isso, utilizamos todos os objetos que ali se encontravam. Também 

propus que ela pensasse em quem moraria naquela casa. Sara ficou animada com a 

tarefa, levantou-se da mesa e começou a me utilizar como parceira nessa 

brincadeira. 

Sara mudou a mesa de lugar e disse que ali seriam feitas as refeições. Pediu-

me, então, que a ajudasse a pegar as almofadas, que estavam em cima de um 

armário alto. Assim, foi organizando os objetos na sala e me indicando onde eu 

deveria colocar cada um deles. Após tudo organizado, Sara vestiu um chapéu e 

segurou um porquinho de pelúcia, foi para frente do espelho e ficou se olhando por 

vários minutos. Quando decidiu falar, virou-se para mim e disse “é, eu não sou uma 
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dona de casa ainda. Isso é só uma brincadeira. Eu queria morar em uma casa dessa 

com o José, mas eu não sou uma dona de casa”. Quando lhe perguntei o que ela é, 

Sara respondeu: “sou uma adolescente, que tem muito amor no coração. Vamos 

guardar tudo agora?”. Concordei, e juntas guardamos todos os objetos. Percebe-se 

que Sara conhece a si mesma em seus limites, mas também reconhece os seus 

sonhos, projeta-se imaginativamente para uma situação que deseja. 

Em outra sessão, eu lhe trouxe uma reportagem sobre o filme intitulado 

Colegas, que retrata a história de três jovens com Síndrome de Down e que, 

naquela semana, havia recebido o prêmio de Gramado. Meu objetivo principal era 

mostrar para Sara que pessoas com a síndrome podem ter sucesso em suas 

carreiras, já que geralmente ela se refere a elas dizendo que não fazem nada direito 

e que só sabem falar embolado. Quando viu a reportagem, Sara disse: “Por que 

deram um troféu para eles? Eles não viram que eles têm Síndrome de Down? 

Síndrome de Down não sabe fazer nada de bom!”. Nesse momento, respondi: “é 

mesmo, a Síndrome de Down não pode fazer nada, mas e as pessoas com a 

Síndrome de Down?”. Sara, então, produziu um novo sentido: “Elas podem trabalhar 

e ganhar troféu”. Após esse diálogo, disse que não queria mais falar sobre o assunto 

e me pediu que eu guardasse o jornal que trazia a reportagem sobre o filme. Resolvi 

respeitar aquele limite colocado, pois me pareceu que ela já tinha feito um grande 

movimento de abertura ao aceitar conversar mais sobre o assunto, considerando 

que, muitas vezes, ela se recusava. Esse fato mostra que a lida com a Síndrome de 

Down se dá, às vezes, por um afastamento. Frequentemente, a síndrome é a 

primeira coisa vista, e acaba por afastar Sara e as pessoas à sua volta de verem as 

suas possibilidades. Existe um conhecimento a priori sobre a síndrome, mas a 

abertura para um novo sentido ocorreu no momento em que outros modos de ter 

Síndrome de Down se mostraram possíveis, ali naquela reportagem. 

Em várias sessões, Sara queixava-se das características particulares da 

Síndrome de Down em sua própria face. Tais características geram um grande 

desconforto para ela, que acredita ser reconhecida pela síndrome e não por quem 

ela é. Assim, produz-se um sentido de que existem duas Saras: uma que mora 

dentro dela e não tem Síndrome de Down, e outra que pertence àquele corpo. Isso 

pode ser observado na seguinte fala da paciente: “eu não converso sozinha, eu falo 

com a outra que existe dentro de mim. Ela não tem Síndrome de Down.”. Sara relata 

ainda que as pessoas acreditam que quem tem a síndrome é muito limitado, mas 
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que ela é capaz de muitas coisas. Aqui aparecem conteúdos relevantes, pois muitas 

pessoas têm diálogos consigo mesmas e, por vezes, se referem ou podem até 

pensar que são duas. Nessa conversa, Sara tratou de como não gostaria de ser 

como é, e que isso a faz sofrer, indica suas limitações, ainda que ela saiba que pode 

muitas coisas. Por outro lado, ela compreende que todos temos limitações, que 

mesmo as pessoas que parecem ser mais capazes do que ela são limitadas, apenas 

têm um limite em outro lugar. 

Em uma das sessões, Sara disse que quem tem Síndrome de Down não é 

uma pessoa. “Se tem Síndrome de Down, é Síndrome de Down. Eu não quero ser 

isso. Eu quero ser uma pessoa. Como todo mundo.” Tendo isso em vista, essa outra 

Sara que existe dentro dela parece lhe garantir a possibilidade de se reinventar e 

produzir sentido, de que ela é capaz de sentir, pensar e ser. Isso pôde ser observado 

quando ela disse: “essa outra que existe dentro de mim ama, é carinhosa, é linda, 

não tem Síndrome de Down.” 

Em outra sessão, Sara me contou ter sido adotada e que contraiu a síndrome 

quando foi morar com a sua família. “Eu acho que antes eu era filha de uma rainha, 

a rainha Isabela. Eu queria muito ver essa época. Queria lembrar dessa época. Meu 

pai era o rei Helock, eu tinha uma irmã linda, a princesa Sófia e eu também era 

linda”. Depois de dizer isso, ela me perguntou se eu sei fazer regressão, ao que eu 

respondi que não sei. Perguntei, então, como era essa família, e ela descreveu 

todos como sendo muito bonitos. Ao falar de si mesma, disse: “eu tenho um corpo 

bonito, um rosto lindo, sem esse olho assim, eu não tenho essa síndrome aí, de 

Down. Eu sou inteligente, amiga, eu tô rindo muito. Essa é uma família feliz.” É 

importante ressaltar que, de todas as características corporais da síndrome, a que 

mais incomoda a analisanda é o formato característico dos seus olhos. Dessa forma, 

na narrativa acerca desses pais adotivos Sara cria um sentido em que nega 

completamente a existência da Síndrome de Down em seu corpo. 

Ao intervir, perguntei-lhe quando ela passou a ter Síndrome de Down. Sobre 

isso, Sara respondeu: “meus pais morreram. O rei e a rainha. Em um acidente de 

carruagem. Aí me levaram para morar com essa mãe que tá lá fora me esperando. 

Me separou da minha irmã Sófia. Quando eu fui ficar com essa família é que eu 

peguei essa doença aí. O médico colocou em mim. Só que eu quero voltar a morar 

com a minha família. A minha família de verdade. Eu quero voltar a ser linda.” Esse 

momento deixa clara a sua preferência pelo imaginário. 



19 

No entanto, Sara não está completamente inserida nele. Ela falou sobre a sua 

dor e de como é pesado pra ela só enxergar a si mesma como alguém que tem 

Síndrome de Down. A respeito disso e da forma como as sessões acontecem para 

ela, em determinado momento Sara disse que “é muito ruim falar das tristezas que 

tão no meu coração. Eu fico só sonhando com isso agora.” Perguntei-lhe, então, 

sobre o que ela vinha sonhando, ao que ela respondeu: “eu fico só sonhando com 

essa Síndrome de Down. Sonho que tô no shopping e todo mundo tem Síndrome de 

Down. Eu fico muito mal. Na minha frente, Síndrome de Down, eu olho pro lado, 

Síndrome de Down, eu olho pra trás, Síndrome de Down. Todo mundo com esse 

olho assim”. Esse momento marca muito a dor de Sara por ser diferente. Ela 

apresenta aqui um novo sentido: já que não pode deixar de ter Síndrome de Down, 

se todos a tivessem ela não seria diferente, seria igual a todos. 

Depois, Sara começou a se queixar da escola, dizendo que os colegas não 

gostam dela. Ela divide a sua turma em “os populares do bem” e “os populares do 

mal”, como pôde ser percebido na sessão em que, antes de dizer qualquer coisa, ela 

se levantou e desenhou no quadro, com certa voracidade, os colegas que a estavam 

discriminando. Quando terminou de desenhar, Sara fez um X no rosto dos colegas e 

escreveu várias frases ofensivas. Depois de alguns minutos, escreveu no quadro a 

frase: “eu não quero ter cromossomo a + 21”. Em seguida, mudou o não de lugar e 

apagou o “a +”, reescrevendo-a da seguinte forma: “eu quero não ter cromossomo 

21”. Sara tinha a informação de que as pessoas com Síndrome de Down possuem 

um cromossomo a mais. Assim, a primeira frase retiraria a Síndrome de Down, 

enquanto que, na segunda percebe-se já uma solução mais radical, como se todo o 

cromossomo 21 estivesse tomado pela Síndrome de Down, bem como ela dizia se 

sentir naquele momento. Sara se dirigiu então ao espelho, juntou os olhos e disse 

que quer fazer uma plástica neles, para que as pessoas não percebam mais que ela 

tem síndrome de Down. “Esse olho assim, puxado, é só Down que tem. Eu falei com 

a minha mãe que eu quero fazer plástica nesse olho. Tirar a Síndrome de Down de 

mim. Ninguém consegue ver que dentro desse corpo tem uma menina amiga, 

sensível, que gosta de dar carinho pras pessoas. Quero que essas pessoas aí… 

[aponta para o quadro]. Quero que parem de achar que eu sou burra”. 

Eu disse para Sara que a plástica não faria com que ela deixasse de ter 

Síndrome de Down, assim como eu nunca deixaria de ser alta. Então, Sara começou 

a fazer uma série de comparações entre aspectos dela e meus, que poderiam ou 
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não mudar caso desejássemos: “seu olho é castanho, você nunca vai ter olho azul. 

Eu tenho cabelo liso. Ele nunca vai ser assim [faz um movimento com o dedo como 

se estivesse anelando o cabelo], só que eu podia ir no salão fazer meu cabelo ficar 

assim pra festa do João [nome fictício de um colega de sala]”. Dessa forma, 

imaginando e pensando em saídas para as suas limitações, através de si mesma e 

das suas relações, ela pôde experimentar essas possibilidades, e eu procurei 

acompanhá-la para que construísse outros sentidos. 

Pouco após esse período, eu me formei e a faculdade entrou de férias. A 

família de Sara aguardou que eu abrisse o meu consultório, e eu passei a atendê-la 

nesse espaço. Ao longo dos atendimentos com ela, percebi que as técnicas em 

psicomotricidade podiam nos auxiliar. Contudo, além de Sara geralmente me dizer 

que preferia conversar, o uso dessas técnicas acabou acontecendo muito mais em 

um movimento de acompanhar o que ela mesma trazia. 

 

2.5 Atendimentos no consultório particular 

 

A principal mudança entre os atendimentos no estágio e no consultório é que, 

nestes, eu passei a me orientar pela perspectiva fenomenológica-existencial, 

fazendo supervisão quando sentia necessidade. Nessa perspectiva, as sessões 

deixaram de ser planejadas e estruturadas; as técnicas são utilizadas quando 

percebo na relação com a analisanda que elas podem ser proveitosas para tornar 

mais concreto o que estamos conversando, ou quando ela mesma solicita. 

Os conflitos na escola tornaram-se cada vez mais frequentes. Certa vez, Sara 

disse: “Eu sinto vontade de bater nas meninas populares. Elas ficam rindo de mim. 

Elas acham que eu não percebo?”, ao mesmo tempo em que afirmava: “Tem 

algumas meninas na minha escola que realmente gostam de mim. Elas veem que eu 

posso ser uma boa amiga.” Sara pediu-me para desenhar. De um lado, desenhou 

várias pessoas com e sem deficiência, e as intitulou de “Diferenças”. Olhou para mim 

e disse: “tá vendo? Todo mundo diferente. Essa aqui tem paralisia cerebral… É o pai 

dela empurrando a cadeira. Ele não tem deficiência. Esse aqui tem Síndrome de 

Down. Esse outro tem um gogó grande. Esse aqui é mudo e surdo. Ele não escuta 

direito. Ele faz sinais pra falar com as pessoas”. 

Do outro lado do papel, Sara desenhou todas as suas amigas da escola e as 

chamou de “Amizade”. Sobre esse desenho, comentou: “essas são minhas amigas. 
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Minhas amigas de verdade.” Posteriormente, disse-me: “você podia ir comigo pra a 

minha escola. Você podia ir lá falar para as pessoas que eu consigo. Que não pode 

tratar quem tem Síndrome de Down assim. Você acredita em mim.” Eu lhe respondi 

que realmente acredito nela, e que ela mesma pode dizer e mostrar isso para as 

pessoas da sua escola, assim como mostrou para mim. Sara, porém, se queixou da 

dificuldade das pessoas em acreditar no que ela diz. 

A analisanda intitulava os garotos com os quais tinha menos proximidade de 

“populares do mal” e os que gostavam dela de “populares do bem”. Ao longo dos 

meses isso mudou, e os “populares do mal” começaram a se aproximar dela. Esse 

momento foi recebido com muita alegria por Sara, mas ela passou a acreditar que 

não podia mais ser amiga das “populares do bem”. Vê-se que a analisanda precisa 

sempre dividir as coisas em polos opostos, como se não pudessem conviver. Ela 

mesma foi dividida em duas: antes tinha uma família, que era ótima, depois teve 

outra, que a adoeceu. Assim acontece agora, com os seus amigos. É interessante 

notar que ela se divide e pensa que tem que escolher um dos lados, que só pode 

ficar com um deles. 

Nesse conflito, Sara passa a criar vários planos, desenhados em sessão, os 

quais ela chama de “vingança”: cada vez voltada para um dos grupos rivais ao que 

ela está mais próxima no momento. Porém, apesar de chamar isso de vingança, 

muitas vezes o grupo que ela considera como “populares do bem” não lhe tinha feito 

nada de ruim. Ela apenas tinha muita vontade de pertencer ao grupo dos “populares 

do mal” e acreditava que, para isso, precisava ter um conflito com os membros do 

outro grupo. Geralmente, seus planos incluíam levar essas pessoas para casas com 

várias armadilhas — conteúdo muito semelhante ao momento do filme “Esqueceram 

de mim”, em que o personagem principal monta várias armadilhas para se livrar de 

ladrões que invadem a sua casa enquanto ele está sozinho. Outro conteúdo que se 

repete é a cena de jogar tinta verde (presente em uma novela que ela já tinha 

assistido) em pessoas que, de alguma forma, ela entende que já a humilharam ou 

menosprezaram, que não quiseram a sua amizade. 

É relevante ressaltar que Sara sente raiva de indivíduos que são muito bons 

para ela, pois acredita que eles fazem isso apenas por causa da síndrome. Diz 

detestar que pessoas que não a conhecem lhe chamem de linda, pois acha que isso 

se dá pelo mesmo motivo. Ficando com Sara na angústia de considerar que todos 

os afetos das pessoas têm relação com a sua síndrome, levantei a questão de que, 
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enxergando dessa forma, não parece haver muita saída. Isso provocou um efeito na 

analisanda, que começou a admitir a possibilidade de que, quando as pessoas 

fazem isso, nem sempre é só pela síndrome; que, realmente, por vezes elas podem 

ver mais do que isso, podem ver quem Sara é. 

Após muitos meses nesse movimento, Sara começou a se apresentar muito 

agitada nas sessões e, por vezes, passava o atendimento todo chorando, dizendo 

geralmente que as pessoas não a estavam entendendo. Isso, acompanhado de uma 

nova solicitação dela, fez com que eu decidisse ir novamente à escola. Em uma 

reunião com a coordenação, percebi que as pessoas, de fato, não acreditavam no 

discurso dela, e ainda me disseram que os colegas poderiam dar queixa na polícia, 

por ela inventar histórias sobre eles. Além disso, sobre tudo o que Sara me relatou 

que eles não acreditaram, disseram-me que a câmera de segurança filmou outra 

coisa — mesmo não existindo nenhuma câmera no local em que ela estava. Alertei-

lhes que isso fazia com que ela tivesse a impressão de ser vigiada o tempo todo, e 

questionei o motivo de eles terem tanta certeza de que o conteúdo da sua fala é 

sempre mentiroso. Disse que, para mim, apesar de muitas vezes esse conteúdo 

parecer fantasioso, as queixas geralmente giram em torno de Sara não se sentir 

incluída pelos colegas, e que esse sentimento parece legítimo. Meses depois disso, 

após um conflito com os “populares do mal”, que culminou em os meninos a 

ignorarem, a analisanda me disse que preferia sair da escola. Inicialmente, a mãe 

não queria que isso acontecesse, mas, percebendo o sofrimento da filha, fez um 

acordo com ela para que terminasse apenas aquele ano escolar. 

No ano seguinte, Sara já não estava mais na escola, mas continuava me 

trazendo relatos com os antigos colegas. Dizia que, agora, eles a visitam na sua 

casa, que os via na janela do seu quarto, que eles apareciam com a cabeça 

flutuando no teto. Em uma sessão especialmente difícil, em que ela se agitou por 

não conseguir verbalizar o que queria me dizer, Sara pediu-me para desenhar e fez 

um desenho de alguns colegas da escola, além do cachorro, da bisavó e de um 

primo, que já haviam falecido. Ela disse que essas eram as imagens que apareciam 

no seu quarto, e que suas vozes surgem na cabeça dela; os colegas proferindo 

diversos xingamentos e a bisavó e o primo dizendo o quanto ela é maravilhosa, que 

conseguiria passar por tudo aquilo, até que tudo cessa quando o colchão de sua 

cama pega fogo. Esses conflitos motivaram um desejo dela de ir a um psiquiatra. Até 

hoje, relatos envolvendo os colegas da escola antiga perpassam as nossas sessões, 
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oscilando quanto ao grupo a que ela pertence, mas isso é motivo de bem menos 

sofrimento atualmente. O conteúdo parece ser sempre o mesmo: alucinações ou 

imaginação, ou ainda a forma como Sara se expressa — continua o sentimento de 

querer ser aceita e não ter a síndrome, para que possam ver como ela é boa e 

maravilhosa. 

Ao sair da escola, a analisanda passou a fazer parte de cursos e projetos 

profissionalizantes para pessoas com deficiência. Em todos esses lugares, para ela 

as pessoas se dividiam entre “do bem” e “do mal”, chegando em algum momento a 

haver conflitos e novos planos de vingança serem criados. Atualmente, Sara não 

participa de muitas atividades e diz que quer começar a trabalhar, mas por meio 

período. Sua mãe teme que ela sofra em um ambiente profissional pelos conflitos 

que ela mesma causa e, ao mesmo tempo, teme que alguém abuse dela, inclusive 

sexualmente. 

Outro ponto importante são as paixões de Sara. Por vezes, é difícil 

acompanhar quem é o seu atual namorado. Ela geralmente se apaixona por homens 

já comprometidos, justificando que, como já têm um relacionamento, eles são “para 

casar”. Diz: “não quero ficar pra titia. Esse é sério, também quer ter filho, família e 

uma esposa maravilhosa”. Para ela, é inquestionável que esses rapazes também 

estão apaixonados. Ela acredita que, quando as pessoas se entreolham, como nos 

filmes, imediatamente já se apaixonam de volta. Em um encontro, Sara explicou 

melhor como isso funciona: “olha pra pessoa e lá dentro do olho tem o cérebro, ele 

liga o órgão, manda pra cá, pro peito, dentro do coração. Dentro do coração tem 

uma caixinha, uma bauzinho, do amor verdadeiro e ai sai paixão e assim a pessoa 

paixona. É assim com todo mundo paixona.” Vários rapazes já se apaixonaram por 

Sara, a maioria também com Síndrome de Down. Ela até se envolveu com alguns 

deles brevemente, mas logo terminou os relacionamentos, dizendo que não eram o 

que ela quer. 

Sara sempre manifestou a vontade de se relacionar com um rapaz sem a 

Síndrome de Down. Por um tempo, a família acreditou que ela queria isso por não 

querer ter um filho com a síndrome. Para tentar reverter essa situação, o avô lhe 

disse que ela poderia namorar um rapaz com a síndrome que os seus filhos não 

nasceriam como ela. Hoje, então, Sara diz que quer ter um filho com Síndrome de 

Down, logo, entende que só pode se casar com alguém sem a síndrome. 
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É relevante observar que Sara faz muitos planos contra as atuais namoradas 

ou esposas dos homens pelos quais se apaixona. As histórias, geralmente, giram 

em torno de a mulher fazer algo ruim contra ela e o homem a defender. Os 

romances nunca parecem ser tranquilos. Sempre há muitos planos envolvidos, que 

incluem pessoas com as quais ela já teve conflitos antes. Hoje, ela identifica que 

esses episódios acontecem mais durante o sono, mas teme que em algum momento 

eles se tornem realidade. Observando isso, propus que fizéssemos desenhos 

representando, de um lado, como foram os sonhos da noite, e do outro, o seu dia — 

ao que Sara agora me diz: “sonho é sonho, realidade é realidade. Só preciso ter 

medo do pesadelo, né?”. 

 

2.6 A busca dos psiquiatras 

 

A primeira vez que Sara foi ao psiquiatra ocorreu após um pedido seu em 

sessão. É relevante dizer que esse pedido foi acompanhado de muito choro e falas 

de que as pessoas não acreditavam nela. Para Sara, era importante ir ao médico 

para que ele dissesse que o que acontecia com ela não era mentira, já que, 

realmente, o fato de não conseguir ser coerente em sua fala durante todo o discurso 

fazia com que sua família e a equipe pedagógica da escola, muitas vezes, 

ignorassem o que ela dizia. Da mesma forma, para pedir à mãe que a levasse nos 

médicos, Sara solicitava que fossem realizadas sessões familiares, dizendo: “você 

precisa me ajudar. Eu não tô aguentando mais. Ninguém acredita em mim lá. Você 

precisa explicar pra eles que não é mentira o que eu falo. Tudo isso acontece 

mesmo comigo”. Na maioria das vezes, isso era atendido durante as sessões 

familiares, que aconteciam de maneira sistemática, apesar de eu sempre trabalhar 

com Sara essa sua dificuldade de falar por si mesma. 

A mãe procura realizar a maioria dos tratamentos medicamentosos, seus e da 

filha, seguindo a homeopatia e a fitoterapia. Por esse motivo, a ideia de dar à Sara 

remédios alopáticos com fins psiquiátricos lhe é extremamente difícil. Ela acredita — 

e diz isso à filha — que a melhor forma de lidar com essas questões seria pelos 

atendimentos psicoterápicos. Já o pai em vários momentos diz da sua dúvida sobre 

a Psicologia ser considerada Ciência e, por isso, nega a sua eficácia, dizendo que a 

melhor solução seria o psiquiatra e o remédio, assim como ele lida com a sua 

depressão. 
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No seu primeiro ano de atendimento, quando ainda era atendida no estágio 

de psicomotricidade, a analisanda pediu para ir ao psiquiatra, e eu fui orientada pela 

minha supervisora de estágio a indicar à família que procurasse esse 

acompanhamento. Para a supervisora, as falas de Sara indicavam desesperança e 

inadaptação muito fortes — o que ficou ainda mais intenso depois que ela disse, 

durante uma sessão, que um arranhão que apresentava no braço tinha sido fruto de 

um machucado que ela fizera com uma faca. Isso foi analisado como um indicativo 

de possibilidade suicida. Discordei da orientação, pois Sara me dissera durante a 

conversa que tinha se arranhado com um lápis acidentalmente e que, às vezes, ela 

dizia que tinha se machucado dessa forma para que as pessoas a levassem a sério. 

Ainda assim, a supervisora considerou relevante a indicação, e eu segui sua 

orientação. 

O primeiro psiquiatra esclareceu à família que as falas de Sara a respeito de 

ter outra família, de ver os membros dessa família em seu quarto, de ver imagens 

que ela não conseguia descrever, mas que a atrapalharam no seu exame 

oftalmológico, bem como o que ele compreendeu como “cisão do eu verdadeiro e do 

eu com Síndrome de Down”, indicavam um quadro de psicose, em suas 

manifestações de alucinações e delírio. Então, prescreveu um antipsicótico e um 

antidepressivo. A mãe ficou devastada com esse diagnóstico, dizendo-me: “é mais 

um nome pra ela (se referindo à Síndrome de Down). Eu não sinto que é isso.” Sara 

começou a tomar os medicamentos e o seu comportamento mudou: se antes ela se 

apresentava animada e bem-disposta no momento das sessões, agora começava a 

vir cabisbaixa, não queria mais escolher o que faríamos na sessão. Esse foi o 

período de transição para o meu consultório, quando a analisanda ficou dois meses 

sem atendimento. Ao retornar, a mãe me disse que optou por interromper os 

medicamentos. 

A segunda vez que Sara foi ao psiquiatra ocorreu a pedido da escola, pois 

alguns conflitos com os colegas estavam mais intensos. Sara com frequência dizia 

que os colegas estavam armando planos contra ela, ou que ela mesma estava 

desenvolvendo algum plano contra algum deles. Esse discurso esteve sempre 

presente, mas ela começou a falar coisas em sala de aula e a procurar muito a 

coordenação pedagógica. Esses planos sempre tinham em comum a cena de algum 

filme ou novela que ela já tinha visto. Por exemplo, todas as vezes em que queria 

exemplificar para mim que tinha receio de passar por alguma situação vexatória 
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provocada pela convivência com um colega, Sara dizia que tinha medo que eles 

jogassem um balde de tinta verde nela, se referindo a uma cena de uma novela de 

que ela gostava muito e que já tinha passado há muitos anos na televisão. Quanto a 

isso, o segundo psiquiatra disse que Sara tinha um discurso persecutório. As 

questões que ele considerava indicativas de alucinação no entanto, ele não sabia 

identificar se ocorriam em decorrência de um quadro psicótico ou da deficiência 

intelectual proveniente da Síndrome de Down. Pediu, portanto, que a família 

procurasse um especialista em pessoas com deficiência, mas esse profissional não 

atendia pelo convênio e a família não teve condição de arcar com esse custo. 

A última vez que Sara foi a uma psiquiatra ocorreu, novamente, por 

solicitação própria, pois ela disse que não conseguia parar de chorar e estava com 

dificuldade para dormir. Sara tinha saído recentemente da escola e, após a 

animação inicial, começou a se sentir triste, relatando “a dor no peito que não passa. 

Fica esse aperto aqui, que é a tristeza. Não paro de chorar. Preciso de alguma coisa 

que me ajude”. Trabalhei com ela essa tristeza — um misto de luto pela perda desse 

espaço e certo alívio por não se sentir mais com tanto medo —, mas ela insistiu 

novamente em ir à psiquiatra. A mãe aguardou por dois meses, pois dizia sentir 

medo de levar a filha e ela ficar tão mal quanto tinha ficado com a medicação. Por 

fim, resolveu levá-la, pois os episódios de choro começaram a afetar o sono da filha. 

Nesse período, aconteceram os episódios já relatados: Sara via os colegas da sua 

antiga escola no quarto lhe proferindo xingamentos e o seu colchão pegando fogo, e 

acreditava que as mulheres dos homens pelos quais se apaixona criariam planos 

contra ela. A médica dessa vez me ligou e disse, também, que esses episódios 

tinham caráter alucinatório, mas que não era possível distinguir de que ordem era 

essa alucinação. Portanto, prescreveria apenas um antidepressivo para o quadro 

atual, e observaria os resultados. 

Sara tomou o antidepressivo por um mês, e a mãe observou nela uma 

agitação extrema: agora, Sara tinha dificuldade para dormir, pois queria conversar, 

dançar e ver televisão, sem conseguir relaxar. A médica então modificou a 

medicação para um estabilizador de humor, mas nessa mudança Sara voltou a se 

apresentar apática. Além disso, esse é um medicamento que a mãe já tinha tomado 

no seu tratamento para epilepsia, e o considerava forte. Com isso, a mãe decidiu 

interromper o tratamento, especialmente por não querer ver a filha dessa forma, mas 
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também por ficar desconfortável com o fato de a médica se dirigir apenas a ela nas 

consultas e não conversar com a filha, apenas a ouvir. 



28 

3 ALUCINAÇÃO E SÍNDROME DE DOWN NA PSICOPATOLOGIA – DSM-5 

 

Atualmente, o principal manual diagnóstico de Psicopatologia é o DSM, que 

está em sua quinta edição. O DSM-5 proporcionou mudanças especialmente nas 

seguintes categorias diagnósticas: transtorno de neurodesenvolvimento, espectro da 

esquizofrenia e outros; transtornos psicóticos, transtorno bipolar e outros transtornos 

relacionados; transtornos depressivos; transtornos de ansiedade; transtorno 

obsessivo-compulsivo e outros transtornos relacionados; trauma e transtornos 

relacionados ao estresse; transtornos dissociativos; sintomas somáticos e outros 

transtornos relacionados; alimentação e transtornos alimentares; disfunções sexuais; 

disforia de gênero; transtornos parafílicos; transtornos relacionados a substâncias e 

adição; transtornos neurocognitivos e transtornos de personalidade. 

Essas mudanças aumentaram consideravelmente a categorização dos 

fenômenos tidos como patológicos. Dentro dessas categorias diagnósticas, o 

fenômeno da alucinação é visto como um distúrbio da sensopercepção e está 

associado principalmente ao espectro da esquizofrenia e outros, bem como aos 

transtornos psicóticos, transtorno bipolar e demais transtornos relacionados. 

Tento em vista que, com frequência, aparecem nos consultórios de Psicologia 

relatos de experiências que poderiam ser classificadas pelos manuais de 

Psicopatologia como alucinação, torna-se urgente investigar o que a Psiquiatria 

pretende abarcar com a ideia de transtorno e alucinação, e se as mesmas são 

suficientes para a compreensão da experiência daquele que alucina. 

Dentre os distúrbios qualitativos da sensopercepção, os mais significativos e 

importantes de se diferenciar são: a ilusão, a pareidolia e a alucinação. A ilusão é 

aquela em que se tem uma imagem falsa ou distorcida de um objeto real, presente. 

A deturpação da imagem se dá em uma mistura da imagem perceptiva e uma 

imagem representativa; muitas vezes, acontece por um engano visual e pode ou não 

estar associada a transtornos. Já a pareidolia é formada quando uma imagem é 

fantasiada intencionalmente a partir de percepções reais, como enxergar figuras em 

nuvens ou em manchas, por exemplo. Ela ocorre com pessoas sem transtornos e se 

difere da ilusão pela consciência da irrealidade da imagem. Por sua vez, a 

alucinação, fenômeno no qual esse estudo mais se aterá, é a percepção clara e 

definida sem a presença real do objeto estimulante. Sobre ela, o DSM-5 (Manual 

diagnóstico e estatístico de transtornos mentais) diz: 
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Experiência semelhante a uma percepção que apresenta a clareza e o 
impacto de uma verdadeira percepção, mas que ocorre sem a estimulação 
externa do órgão sensorial relevante. As alucinações devem ser 
diferenciadas das ILUSÕES, nas quais um estímulo externo real é 
percebido erroneamente ou mal interpretado. A pessoa pode ter ou não ter 
um insight para a natureza inverídica da alucinação. Um indivíduo com 
alucinações pode reconhecer que está tendo uma falsa experiência 
sensorial, enquanto outro pode estar convicto de que a experiência está 
baseada na realidade. O termo alucinação não se aplica costumeiramente 
às falsas percepções que ocorrem durante os sonhos enquanto o indivíduo 
adormece (hipnagógicas) ou quando desperta (hipnopômpicas). 
Experiências alucinatórias transitórias podem ocorrer em pessoas sem um 
transtorno mental. (AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 2014, p. 
818). 

 

Entre os tipos de alucinação encontram-se as alucinações visuais, as 

auditivas, as táteis, as olfativas, as gustativas, as cenestésicas e as cinestésicas. 

Pensando sobre o fenômeno alucinatório, é importante ainda investigar o conceito 

de delírio, colocado no DSM-5 como uma das características essenciais que definem 

os transtornos psicóticos. Os delírios podem ter temas variados, tais como: delírio 

persecutório, de referência, de grandeza, erotomaníacos, niilistas, somáticos, de 

controle ou de inserção ou retirada de pensamento. O DSM-5 define delírio da 

seguinte forma: 

 

Os delírios são crenças fixas, não passíveis de mudança, à luz de 
evidências conflitantes. Seu conteúdo pode incluir uma variedade de temas. 
[...] Delírios são considerados bizarros se claramente implausíveis e 
incompreensíveis por outros indivíduos da mesma cultura, não se 
originando em experiências comuns da vida. (AMERICAN PSYCHIATRIC 
ASSOCIATION, 2014, p. 87). 

 

Levando em consideração o caso apresentado nesse estudo, faz-se 

necessário pensar também sobre a definição de Síndrome de Down (SD), 

considerando os aspectos orgânicos e buscando aqueles que influenciam a questão 

psíquica tal qual a Psiquiatria analisa. Para isso, recorre-se ao histórico da Síndrome 

de Down, desde a sua descoberta até os dias atuais, sobre a forma como as mais 

diferentes ciências a tem pesquisado. 

Os autores Moreira; El-Hani; Gusmão (2000) recorrem inicialmente à primeira 

definição dada por John Down, que ao seguir a tendência científica da época 

equivocou-se ao relacionar a síndrome a um fator étnico, e ao dizer que ela ocorria 

apenas com filhos de Mongóis e que era, em sua maioria, decorrente de uma 

tuberculose dos pais. O pesquisador relaciona de forma detalhada as características 
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clínicas da síndrome, como: a face larga e achatada; o cabelo liso e escasso; os 

olhos posicionados em linha oblíqua, com cantos internos afastados; a fenda da 

pálpebra muito curta; os lábios grossos, com fissuras transversais; a língua grande e 

larga; o nariz pequeno; a pele ligeiramente amarelada e com elasticidade deficiente. 

John Langdon Down reconheceu há mais de um século a Síndrome de Down 

como uma condição genética. Dentre as deficiências mentais, a síndrome é a de 

maior incidência em instituições especializadas, chegando a um valor aproximado de 

18%. (MOREIRA; EL-HANI; GUSMÃO, 2000). Além disso, o Ministério da Saúde do 

Brasil aponta que, a cada ano, há 8000 novos casos de pessoas nascidas com 

Síndrome de Down. Segundo o Ministério da Saúde do Brasil: 

 

A incidência da SD em nascidos vivos é de 1 para cada 600/800 
nascimentos, tendo uma média de 8.000 novos casos por ano no Brasil. De 
acordo com os dados levantados pelo IBGE, com base no Censo de 2000, 
existem 300 mil pessoas com SD no país, com expectativa de vida de 50 
anos, sendo esses dados bastante semelhantes às estatísticas mundial. 
(BRASIL, 2012, p.2). 

 

É importante perceber, assim como é proposto por Moreira; El-Hani; Gusmão 

(2000), que a natureza subletal da síndrome pode tornar-se letal quando se observa 

que cerca de 70-80% das pessoas que a possuem falecem prematuramente. 

Atualmente, no entanto, esse prognóstico tem mudado em função das diversas 

terapêuticas que favorecem a sobrevida dessas pessoas. 

 

Caracterizada por um erro na distribuição dos cromossomos das células, a 
SD apresenta um cromossomo extra no par 21 (na grande maioria dos 
casos), que provoca um desequilíbrio da função reguladora que os genes 
exercem sobre a síntese de proteína, perda de harmonia no 
desenvolvimento e nas funções das células. Esse excesso de carga 
genética está presente desde o desenvolvimento intra-uterino e 
caracterizará o indivíduo ao longo de sua vida. É evidente que as 
características divergem de pessoa para pessoa (MUSTACCHI; ROZONE, 
1990; BATSHAW, 1998; SCHWARTZMAN, 1999; FIDLER, 2005; MOELLER, 
2006 apud SILVA; KLEINHANS, 2006). 

 

Para Bissoto (2005, apud SILVA E KLEINHANS, 2006), é preciso 

compreender que, apesar de a Síndrome de Down ser muito pesquisada, ainda não 

se tem certeza do que causa essa alteração. Contudo, já se descobriu que ela pode 

acontecer de três modos diferentes. O primeiro é uma não-disjunção cromossômica 

total, que acontece em 96% dos casos, em que todas as células do feto assumem a 

trissomia do cromossomo 21. Outra forma se caracteriza pelo acréscimo do terceiro 
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cromossomo 21 em parte das células e, em função disso, tem o nome de forma 

“mosaica” da síndrome. A última forma de incidência conhecida seria por 

translocação gênica, em que todo ou parte do cromossomo extra encontra-se ligado 

ao cromossomo 14. 

Roizen e Patterson (2003, apud SILVA E KLEINHANS, 2006) pensam no 

modo como o diagnóstico da Síndrome pode ser importante para ações futuras de 

estimulação. Por isso, é necessário pensar em como ele é feito. Na maioria das 

vezes, é possível identificar o sujeito com síndrome no momento do seu nascimento 

ou logo após ele, devido à presença de várias características fenotípicas específicas 

que podem ser observadas pelo médico. Em alguns casos, também é possível o 

diagnóstico pré-natal por meio da combinação de testes sorológicos, 

ultrassonografia e testes sanguíneos, em que são colhidas amostras da mãe para a 

investigação sorológica e citogenética, na qual se procura a possível presença de 

anomalia cromossômica, podendo ser em grande parte fidedigna. É válido ressaltar 

que, atualmente, a técnica mais comum é a ultrassonografia. 

Após o diagnóstico, é preciso pensar em quais implicações ele traz para a 

vida do sujeito que o recebe. Há um conjunto de alterações que necessita de 

exames mais específicos para ser detectado, como anomalias de audição (cerca de 

80% dos casos), alterações ortodônticas (80%), anomalias da visão (50%), 

anomalias cardíacas (40 a 50%), alterações endocrinológicas (15 a 25%), anomalias 

do aparelho locomotor (15%), anomalias do aparelho digestivo (12%), alterações 

neurológicas (8%), alterações hematológicas (3%), dentre muitas outras que, se não 

detectadas e tratadas, vão interferir no desenvolvimento da criança. (PEDIATRIC 

DATABASE, 1994 apud SILVA; KLEINHANS, 2006). 

 

A hipotonia muscular está presente em 100% dos casos dos recém-
nascidos, com a possibilidade de diminuir no decorrer dos anos. Esta 
hipotonia afeta toda a musculatura e a parte ligamentar da criança, o que 
não determina o tônus, já que ele é uma característica individual e pode 
variar de uma criança para outra. Esse fator implica que o desenvolvimento 
inicial das crianças com Síndrome de Down seja um pouco mais lento do 
que de crianças sem deficiência podendo demorar mais para controlar a 
cabeça, rolar, sentar, arrastar, engatinhar, andar e correr. Devido a isso, a 
criança tem menos condições físicas nos seus primeiros anos de vida para 
explorar o meio, e assim é menos estimulada, afetando o seu 
desenvolvimento. O trabalho de fisioterapia pode ajudar muito, contudo, 
quando a criança começa a andar, há necessidade ainda de um trabalho 
específico para o equilíbrio, a postura e a coordenação de movimentos. 
(SILVA; KLEINHANS, 2006). 
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É importante problematizar esse conceito de sobrevida oferecida às pessoas 

diagnosticadas com Síndrome de Down. No caso estudado, a sobrevida não é 

suficiente para Sara, e os aspectos orgânicos aparecem, na maioria das vezes, 

como secundários. Também devido à hipotonia e outras alterações corporais é que a 

estimulação motora foi pensada em um primeiro momento do seu atendimento, pois 

pode auxiliar a plasticidade neuronal proposta por Silva e Kleinhans (2006). 

Segundo o estudo de Kandel e Schawartz (2003), bem como o de Kolb e Whishaw 

(2002), ambos citados por Silva e Kleinhans (2006), estratégias motoras diferentes 

podem ser utilizadas para realizar uma atividade que esteja perdida, sendo o 

movimento recuperado diferente do original, embora o resultado final seja 

semelhante. 

Em função das alterações observadas na Síndrome de Down não serem 

necessariamente definitivas é que Silva e Kleinhans (2006) observam em seu 

levantamento a importância da pessoa com Síndrome de Down fazer um 

acompanhamento multiprofissional. E, como é proposto pelos autores, a Psicologia 

pode ser uma dessas terapêuticas. A equipe multiprofissional favorece a criação de 

espaços afetivos, mas, ao mesmo tempo, existem diferentes visões sobre o caso, e 

em diversos momentos isso também é dicotômico na direção do tratamento, como 

pode ser observado na situação clínica apresentada. 

Desde a descoberta de John Down até os dias atuais, a pessoa com 

Síndrome de Down tem sua capacidade intelectual menosprezada. Isso se deve 

principalmente à relação estabelecida entre a síndrome e a deficiência mental. No 

entanto, estudos mais recentes comprovam que a grande maioria das pessoas com 

essa síndrome tem retardo mental de leve a moderado. Dentre os que contam com 

maiores capacidades cognitivas, as causas estão mais relacionadas a fatores 

genéticos, como mosaicismo cromossômico, e epigenéticos, bem como aqueles 

ambientais. Sobre isso, o DSM-5 estabelece que a deficiência intelectual está 

inserida na categoria de transtornos do neurodesenvolvimento: 

 

A deficiência intelectual (transtorno do desenvolvimento intelectual) 
caracteriza-se por déficits em capacidades mentais genéricas, como 
raciocínio, solução de problemas, planejamento, pensamento abstrato, 
juízo, aprendizagem acadêmica e aprendizagem pela experiência. Os 
déficits resultam em prejuízos no funcionamento adaptativo, de modo que o 
indivíduo não consegue atingir padrões de independência pessoal e 
responsabilidade social em um ou mais aspectos da vida diária, incluindo 
comunicação, participação social, funcionamento acadêmico ou profissional 
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e independência pessoal em casa ou na comunidade. O atraso global do 
desenvolvimento, como o nome implica, é diagnosticado quando um 
indivíduo não atinge os marcos do desenvolvimento esperados em várias 
áreas do funcionamento intelectual. Esse diagnóstico é utilizado para 
indivíduos que estão incapacitados de participar de avaliações sistemáticas 
do funcionamento intelectual, incluindo crianças jovens demais para 
participar de testes padronizados. A deficiência intelectual pode ser 
consequência de uma lesão adquirida no período do desenvolvimento, 
decorrente, por exemplo, de traumatismo craniano grave, situação na qual 
um transtorno neurocognitivo também pode ser diagnosticado. (AMERICAN 
PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 2014, p. 31). 

 

O manual (DSM-5) tenta prever ainda a presença de diagnósticos 

concorrentes ou comorbidades associadas. Nesse caso, é possível perceber 

claramente um excesso de informações, tentando ao máximo reduzir a possibilidade 

de situações não previstas. No entanto, a impressão ao se ler é a de uma tentativa 

de prever o incontornável da existência, e apesar desse excesso, ainda existem 

muitas situações não previstas — como foi o caso de Sara. 

Alguns psiquiatras, percebendo a insuficiência dos métodos tradicionais 

explicativos da Psicopatologia, buscaram em Husserl bases da compreensão 

fenomenológica para pensar seus casos. Em Feijoo (2016), é possível acompanhar 

o percurso desses estudiosos, cuja maioria, apesar de seus esforços e de utilizar o 

rigor do método fenomenológico e sua redução, ainda recai na categorização. 

Em relação, especificamente, ao caso de síndromes genéticas como a 

Síndrome de Down, a comorbidade mais comumente observada na revisão 

bibliográfica e citada em outros artigos é a incidência de autismo. Porém, esse 

também não é o caso de Sara: dizer que a sua síndrome genética está associada a 

um transtorno de neurodesenvolvimento ou transtorno psicótico, alucinação ou 

transtorno depressivo auxiliou muito pouco a lida com a dor da analisanda de querer 

para si um corpo diferente e com outras possibilidades de existir. 
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4 EM DIÁLOGO COM A LITERATURA 

 

A literatura mostra metaforicamente os riscos da busca incessante da 

verdade. Os dois livros que a presente pesquisa se propõe a analisar narram esse 

movimento na perspectiva do personagem principal, fato que favorece uma 

oportunidade de acompanhar os acontecimentos a partir da própria experiência, tal 

como, muitas vezes, se faz na clínica psicológica. 

O livro Os inocentes – a volta do parafuso, de Henry James (2005), conta a 

história de uma jovem que consegue emprego na cidade de Bly para cuidar e 

ensinar duas crianças, chamadas Flora e Miles. A princípio, ela fica encantada com 

os pequenos, até que começa a se incomodar, especialmente com o menino e o fato 

de ele ter aparentemente sido expulso da sua escola. O tio das crianças estabelece 

como regra para essa funcionária que ela tem total liberdade para tomar decisões, 

desde que não o incomode. 

Com o passar do tempo, a personagem presencia fenômenos que lhe 

parecem estranhos, como ter a impressão de ver pessoas — especialmente um 

homem vigiando-a na mansão e, às vezes, em outros locais da propriedade. Então, 

ela inicia uma tentativa de proteger a todo custo as crianças que estão sob sua 

responsabilidade, mas fica surpresa ao perceber que os outros moradores do local 

não parecem tão preocupados com essas presenças. (JAMES, 2005). 

O desespero da personagem é crescente, já que ela percebe que as figuras 

podem se parecer com Peter Quint e Srta. Jessel, antigos moradores e 

trabalhadores da propriedade, que faleceram de maneira misteriosa. O fato de a 

personagem não conseguir obter todas as respostas que procura aumenta 

consideravelmente a sua busca da verdade. A forma como a história se apresenta 

provoca no leitor também esse questionamento sobre o que está realmente 

acontecendo naquele local; se as crianças têm algum mistério, se de fato existem 

presenças sobrenaturais, ou ainda se a personagem estava com alucinações. Fica 

muito evidente o movimento que o autor propõe, e como a personagem principal, no 

intuito de saber a verdade sobre as visões que tinha, não consegue viver a 

experiência e atentar no que realmente importa. Inclusive, por conta dessa tentativa 

de cuidar de algo que vai além do seu controle e dessa sua busca incessante do 

real, Miles, uma das crianças de quem ela cuidava, acaba morrendo. (JAMES, 

2005). 
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Já em O olho, de Nabokov (2011), o que é real e o que é irreal não se 

configuram tal como se dão na experiência. Desde o resumo da obra, já é avisado 

que, muitas vezes, o próprio leitor é convocado a procurar uma verdade oculta. O 

personagem principal, Smurov, é quem narra toda a história, apesar de em alguns 

momentos essa narração acontecer na terceira pessoa. 

Tal como em A volta do parafuso, o protagonista aqui é tutor de duas crianças, 

mas em meio a esse cuidado ele acaba se envolvendo em um caso com uma 

mulher casada. Então, após ser descoberto pelo marido e apanhar dele, Smurov 

decide dar fim a própria vida com um tiro em seu coração. Esse ponto acrescenta 

um fator interessante: a partir daqui, ele continua a narrar a história, deixando o leitor 

em dúvida sobre ele estar realmente morto, mas mostrando que ele não consegue 

se sentir tranquilo, pois a sua mente transcende o seu corpo e continua se 

conectando a outros, em uma tentativa de entender como eles o veem. (NABOKOV, 

2011). 

Usualmente, o narrador-personagem se coloca em um lugar essencial para a 

compreensão de uma história. É interessante perceber que, nos dois casos citados, 

o leitor é convocado a um lugar de acompanhar a história, já que toda a narrativa é 

apresentada pela perspectiva de alguém que está inserido nela. No entanto, pode-se 

facilmente recair em um lugar de busca da verdade, para compreender a intenção 

do personagem ou descobrir algo oculto sobre o protagonista. 

Fazendo um paralelo com a clínica psicológica, frequentemente o papel do 

psicólogo é o mesmo do leitor em cada uma das histórias apresentadas. O 

analisando procura a psicoterapia e apresenta a sua perspectiva dos fatos, podendo 

algumas vezes trazer fatos semelhantes aos apresentados nessas histórias. Ele 

mesmo, e as pessoas a sua volta, podem ter dúvidas sobre o que é real e o que é 

fantasioso — como no caso de Sara, nesse estudo apresentada. Ela própria, sua 

família e as pessoas na sua escola tinham dúvidas sobre o que acontecia com ela. 

Eu mesma por vezes ocupei esse lugar, bem como a psiquiatra, de entender se era 

verdade ou não o que se passava ali. O fato é que alterou muito pouco a vida de 

Sara os seus acontecimentos serem classificados como alucinatórios ou não, 

provavelmente da mesma forma que para cada um desses personagens aqui 

apresentados. Geralmente, tal como nos livros, quanto mais se aproxima dos 

acontecimentos, mais se compreende sobre a experiência em si. 
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5 O FENÔMENO DA ALUCINAÇÃO DO SINTOMA À EXPERIÊNCIA 

 

Ao acompanhar a situação clínica e a forma de a Psiquiatria analisar a 

situação clínica apresentada, faz-se necessário refletir sobre o modo como a 

Psicologia pensa a situação presente. Para tanto, é necessário problematizar que a 

Psicologia surge como ciência cedendo aos direcionamentos positivistas. Esse 

horizonte histórico atual é denominado por Heidegger (2002) como a Era da Técnica. 

Em contraponto, a clínica de inspiração fenomenológica tem especificidades que 

proporcionam certo distanciamento em relação à Psicologia tradicional ao se 

aproximar da Filosofia. 

Heidegger (2002) aponta para o fato de o contexto histórico atual é um tempo 

caracterizado pela técnica, em que o pensamento calculante é predominante. As 

ciências ganharam espaço ao longo dos anos, e fizeram crer ser possível conhecer 

e dominar tudo e suas causas. Assim sendo, Pompéia (2008) enfatiza que essa 

ausência de mistério não permite que nenhuma dimensão fique encoberta. Todo 

conhecimento passa pelo cientificismo, e este se propõe a ter respostas para todas 

as perguntas. 

Para Sá (2015a), as teorias psicológicas tradicionais cederam ao plano de 

serem uma ciência aplicada, que busca respostas e conclusões seguindo a um 

padrão normativo e determinístico-causal. Assim, a Psicologia passou a abarcar os 

problemas humanos no campo das associações de ideias e afetos, que não podiam 

ser explicados pelas ciências naturais. 

Ao procurar a psicoterapia, a pessoa que sofre, inserida nesse horizonte da 

técnica, muitas vezes solicita ao analista que a livre desse sofrimento. As teorias 

psicológicas, de forma geral, cedem a esse modelo e oferecem as técnicas 

necessárias para se lidar com determinado problema. Contudo, Pompéia (2008) 

alerta que nesse movimento existe uma tentativa de controle frente ao próprio 

sofrimento. Sobre isso, Sá (2015a) ressalta que: 

 

[…] a destruição científico-natural do sentido imanente à experiência vivida, 
por sua derivação determinístico-causal, se pode em um primeiro momento 
fornecer um alívio anestésico pelo afastamento das responsabilidades 
próprias e pelas promessas de soluções objetivas, conduz, 
obrigatoriamente, a longo prazo, à cronificação do sofrimento e à alienação 
cada vez maior com relação às possibilidades de libertação. (SÁ, 2015a, 
p.77) 
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Nesse sentido, as teorias que trabalham com uma interioridade do ser, tais 

como aparelho psíquico e estrutura de personalidade, tampouco se aproximam da 

experiência do ser-aí, tendo em vista que continuam presas à ideia de que, ao saber 

algo aprioristicamente sobre a experiência, é possível conhecer sua causa e 

controlá-la — sem, contudo, se aproximar, conhecer e compreender o sofrimento em 

si. 

Em um movimento distinto, especialmente em Seminários de Zollikon, 

Heidegger (2009) suspende qualquer separação entre psiquismo e corpo, bem como 

entre ser e mundo, e tece críticas ao caráter reducionista das teorias que os 

separam. A crítica que a Psicologia de inspiração fenomenológica faz à Psicologia 

tradicional não está no seu sentido ético nem na sua eficácia, mas no sentido 

mesmo do cuidado oferecido em psicoterapia. Sá (2015a) discursa que, uma vez 

que o sofrimento humano não pode ser objetivável, sua experiência é um fenômeno 

próprio a um horizonte de sentido, e não a uma realidade natural simplesmente 

dada. O sofrimento tem um sentido, que emerge de uma experiência de si e do 

mundo, na maioria das vezes, de modo irrefletido. 

 

A originalidade e radicalidade deste passo desconstrutivo só é possível pela 
atitude fenomenológica de suspensão do mundo natural e do sujeito 
empírico como simplesmente dados e do retorno da atenção às coisas 
mesmas, isto é, aos fenômenos tal como eles se abrem no campo imanente 
da experiência imediata. Essa conversão radical do plano das explicações 
causais para o plano do sentido existencial é a condição inicial de 
possibilidade para uma aproximação psicoterapêutica mais própria do 
fenômeno. (SÁ, 2015a, p.77) 

 

Heidegger (2013) apresenta o conceito de Dasein em Ser e Tempo como o 

próprio existir humano enquanto relação e abertura. Em Seminários de Zollikon 

(2009), o autor aponta a diferença fundamental entre o Dasein e outras 

compreensões deterministas e reducionistas do homem como subjetividade e como 

consciência do eu transcendental. Para tanto, ele explica a necessidade de 

pensarmos em Da-sein (ser-aí) e não dizermos apenas “ser humano”. Já em sua 

filosofia desenvolvida em Ser e Tempo, Heidegger (2013) propõe a questão de em 

qual medida o ser (presença) se manifesta no tempo. Isso se mostra relevante uma 

vez que, desde Aristóteles, o ser era compreendido no sentido da presença do 

agora, e não a partir do seu tempo. 
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A constituição fundamental do existir humano a ser considerada daqui em 
diante se chamará Da-sein ou ser-no-mundo. Entretanto o Da deste Da-sein 
não significa, como acontece comumente, um lugar no espaço próximo do 
observador. O que existir enquanto Da-sein significa é um manter aberto de 
um âmbito de poder-apreender as significações daquilo que aparece e que 
se lhe fala a partir de sua clareira. O Da-sein humano como âmbito de 
poder-aprender nunca é um objeto simplesmente presente. Ao contrário ele 
não é de forma alguma e, em nenhuma circunstância, algo passível de 
objetificação. (HEIDEGGER, 2009, p. 33). 

 

O horizonte da técnica se apresenta ainda mais relevante uma vez que o 

Dasein em sua indeterminação se articula a partir dos sentidos com o mundo que é 

seu, sendo o caráter universal que sustenta as possibilidades singulares de ser. 

É a noção de abertura que apresenta o caráter inerente do mundo no ser-aí. 

Não é possível pensar em um ser puro dissociado em que o mundo passasse a 

fazer parte. Essa negatividade constitui o poder-ser do Dasein. Sobre isso, 

Heidegger diz: 

 

Em ser e tempo, o aí (as) não significa uma definição do lugar para um ente, 
mas indica a abertura na qual o ente pode estar presente para o homem 
inclusive ele mesmo para si mesmo. O ai a ser distingue o humano do 
homem. (HEIDEGGER, 2009, p.159). 

 

Ao se atentar para o caráter relacional do Dasein, Feijoo (2015) diz que “o 

Dasein constitui-se no próprio ter de ser no meio de outros seres.” (p. 28). A autora 

evidencia o caráter de nadidade e a fragilidade ontológica que Heidegger explicita. 

Acerca da indeterminação originária do Dasein, diz que sua identidade se constitui a 

partir dos sentidos articulados com o mundo que é seu, já que é o caráter universal 

que sustenta as possibilidades singulares de ser. “O dasein é um projeto existencial 

e como tal se abre em um espaço de significados constituídos em uma facticidade 

ao mesmo tempo em que constitui um sentido pelo qual ele opera esses 

significados.” (FEIJOO, 2015, p. 31). 

Feijoo (2015) também ressalta que, em sua dinâmica existencial, o Dasein 

busca sua estabilidade no mundo, e muitas vezes cede às exigências do mundo, no 

seu contexto histórico, e perde o seu próprio ritmo (cadência), o que obscurece o 

seu caráter de poder ser. Sobre essa medida em que se perde a diferença e 

singularidade, Sá (2015b) cita Heidegger: 

 

Heidegger denomina essa dinâmica vigente na cotidianidade como o 
impessoal (Das Man, substantivação do pronome impessoal): falamos 
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cotidianamente como impessoalmente se fala, nos comportamos em cada 
situação como as pessoas devem se comportar, somos diferentes e 
originais como se deve ser e até criticamos a impessoalidade da vida 
cotidiana como todo mundo critica. (HEIDEGGER apud SÁ, 2015b, p.50). 

 

Sá (2015b) alerta para o fato de que a relação com o mundo é uma estrutura 

ontológica, em que o impessoal e o singular se apresentam como possibilidades 

sem se valorar um aspecto evolutivo. Nesse sentido, “Não há nenhum verdadeiro 

self a ser alcançado, ser si-mesmo em um sentido próprio ou impróprio diz respeito 

apenas ao grau de aprisionamento ou de liberdade em relação às nossas 

identificações.” (SÁ, 2015b, p.52). 

Em Seminários de Zollikon, ao ser questionado sobre a Psicologia, Heidegger 

(2009) se propõe a pensá-la enquanto uma relação em que duas pessoas existem e 

estão aí no mundo. É esse fato que torna possível ao analista compreender o 

conteúdo fenomenal do analisando. O simples fato de ambos se interessarem um 

pelo outro não produz em si um efeito analítico do Dasein, mas sim o fato de 

estarem ligados ontologicamente como existentes. 

 

É decisivo que cada fenômeno que surge na relação de analisando e 
analista seja discutido em sua permanência ao paciente concreto em 
questão a partir de si em seu conteúdo fenomenal e não seja simples e 
genericamente subordinado a um existencial. (HEIDEGGER, 2009, p.163) 

 

Em Ser e Tempo (2013), Heidegger percebe que apenas em situações limites, 

nas quais a medida do mundo não é mais possível ou suficiente, pode-se questionar 

os sentidos estabelecidos pelo horizonte hermenêutico e, assim, se rearticular no 

sentido de encontrar a sua própria medida para ser de forma mais autêntica — o 

que, realmente, pode ser percebido em vários momentos no discurso clínico 

apresentado. Quanto a isso, Costa (2015) cita Heidegger. (1988) para problematizar 

o desencargo vivenciado no impessoal, mas atenta no seu caráter constitutivo no 

Dasein. Ressalta ainda, que o ser-aí se encontra de início e na maior parte das 

vezes na impessoalidade, e é nela que se vê o estranhamento para o salto em uma 

experiência mais própria, tendo em vista inclusive a imensa capacidade do 

impessoal de absorver o que em algum momento surgiu como uma medida própria. 

Para Sá (2015a), os modelos modernos de psicoterapia, por estarem 

demasiadamente envolvidos pelo caráter da impessoalidade, se desviam do próprio 

sentido de Cuidado (Sorge) que a clínica daseinsanalítica propõe. Em seu sentido 
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ontológico, o Cuidado (Sorge) é aquilo que clareia o ser das coisas, é a abertura que 

constitui o Dasein. No desvelar das coisas existe sempre uma disposição para o 

cuidado daquilo que aparece. 

 

O Cuidado é anteceder-se-a-si-mesmo do Dasein, ou seja, é o próprio 
projetar-se deste. O projetar-se, entretanto, se refere não somente àquilo 
que ainda está por se fazer, mas também implica na abertura de um campo 
determinado em que o Dasein já se encontra, ou seja, à facticidade. Assim, 
o Cuidado é, de certa maneira, o já sempre estar presente em um 
determinado espaço de tal modo que o Dasein já sempre é responsável por 
aquilo com que se encontra, uma vez que está sempre implicado. 
(SCARLATI, 2015, p.104) 

 

O cuidado da existência humana é o principal ponto de interesse em comum 

entre a Filosofia e Psicologia. Sá (2015a) compreende que é nele que se busca 

suspender a compreensão apriorística deste mundo, ampliando a liberdade aos 

desejos e temores relacionados ao sofrimento humano. A Psicologia fenomenológica 

resgata o exame da existência cotidiana, a meditação sobre a morte e o exercício da 

serenidade. 

É nesse sentido que Costa (2015) apresenta a noção de acolhimento atento, 

que é a disponibilidade mesma de estar junto daquele que sofre atento ao modo de 

ser do homem. Dessa forma, o ser-aí do psicólogo está sempre em questão quando 

se encontra com o ser-aí do analisando. Na medida em que o conhecimento 

previamente dado é aquele que se encontra aí, no horizonte histórico, e que o 

conteúdo fenomenal será discutido na relação, torna-se impossível segregar o saber 

do analista do seu fazer na clínica. Ele já sempre é na relação. 

A partir do novo sentido encontrado em uma experiência mais própria, o 

tempo também se abre de uma nova forma. Uma vez que a cadência da existência 

não é apenas aquela oferecida pela cotidianidade, mas uma cadência marcada pelo 

vivido e o presente que se unem no futuro pelo porvir. 

Tal consideração é relevante uma vez que Heidegger, especialmente em 

Seminários de Zollikon (2009), suspende qualquer separação entre psiquismo e 

corpo, bem como ser e mundo, e faz críticas ao caráter reducionista que as teorias 

que o fazem exercem sobre a existência. Ao suspender tais considerações, não é 

mais possível pensar em afetos e sentimentos reativos a algo vivido no mundo 

enquanto instâncias separadas. Para pensar no modo da experiência, Heidegger 

reconhece o termo tonalidades afetivas. 
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Tonalidade afetiva se refere ao modo mesmo como o ser-ai se encontra 
“sintonizado” com o mundo que ele mesmo é; corresponde a “afinação” do 
ser-ai com seu espaço performático. É o modo concreto com que o mundo 
se pronuncia na sua mostração. (COSTA, 2015, p.80). 

 

Dentre essas tonalidades afetivas, algumas se encontram ainda na 

cotidianidade. Há, no entanto, tonalidades fundamentais, como a angústia, em que o 

estranhamento do que é dado aproxima o ser-aí da sua nadidade. Ainda assim, 

quando a angústia aparece, frequentemente surgem atividades que reinstalam a 

familiaridade dos sentidos do mundo.  

Após esse caminho percorrido, é essencial a compreensão de que qualquer 

clínica que se proponha daseinsanalítica se ocupará das reconstruções ontológicas 

aqui descritas. Tal como proposto por Heidegger (2009) em Seminários de Zollikon, 

em última instância esse momento é também uma relação em que duas pessoas 

existem e estão aí no mundo.  

O que é real ou o que é irreal na patologia é dado, pois há um critério de 

verdade. Já na experiência, isso não se separa. Os psicólogos de referência 

fenomenológica-existencial trabalharão a experiência independentemente dessa 

dicotomia. Heidegger (2002, p. 40) teoriza que a “ciência é a teoria do real”, e que 

isso se dá de uma forma muito específica em nosso contexto histórico, criando 

verdades e, para isso, seccionando cada vez mais. Nesse sentido é que a ciência se 

depara a todo instante com o incontornável, pois se afasta da sua essência. O autor 

diz: 

 

Porque, como teoria do real, a ciência moderna se apóia no primado do 
método, por isso mesmo, para assegurar-se dos domínios de seus objetos, 
ela tem de separar as regiões do real umas das outras e enquadrá-las em 
disciplinas especiais, isto é, em especialidades. A teoria do real se cumpre 
necessariamente em disciplinas, sendo sempre especializações e 
especialidades. (HEIDEGGER, 2002, p.50). 

 

Em Os Seminários de Zollikon, Heidegger (2009) problematiza essa questão 

ao dizer que os profissionais de saúde devem estar atentos ao caráter de liberdade 

do Dasein e o conseguinte caráter incontornável da existência. Para auxiliar nessa 

compreensão, Nogueira (2008) utiliza-se do seguinte exemplo: “Não temos o 

padecimento como se tem um relógio no braço. Somos o padecimento. O 

padecimento é justamente nosso modo de ser no mundo, modificado na abertura.” 
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Já em Ciência e pensamento de sentido (2002), Heidegger aponta que a ex-

sistência do homem como homem será sempre incontornável para a Psiquiatria. 

 

A psiquiatria trata da vida mental do homem em suas manifestações da 
doença, o que inclui sempre as manifestações da saúde. E as representa 
pela e a partir da objetividade da integração de corpo, alma, mente e 
espírito constitutiva de todo homem. Na objetividade da psiquiatria, o modo 
já vigente de o homem ser apresenta-se e expõe-se a cada vez. Este modo 
de ser, a ex-sistência do homem, como homem permanece o incontornável 
da psiquiatria. (HEIDEGGER, 2002, p.53-54). 

 

Assim, a partir do já apresentado, é possível observar que toda denominação 

identificatória já reduz a experiência. Dizer da alucinação ou até do delírio é 

insuficiente para falar da experiência daquele que chega até o consultório de 

Psicologia. Numa clínica de perspectiva fenomenológica-existencial, o que se 

procura fazer é dar um passo atrás, para assim, sem a necessidade de nomear, 

conseguir ir ao encontro da experiência. Deixar retrair o sintoma dado como 

aluminação para que apareça a experiência daquele que “alucina”. É nesse sentido 

que Romero (2014, apud FEIJOO, 2016) diz que não existem doenças, mas sim 

aqueles que adocem, e que Feijoo (2016) problematiza a noção de homem como 

objeto e o apresenta em sua negatividade originária, utilizando para tanto a 

hermenêutica de Heidegger, que pensa o sofrimento enquanto tonalidades afetivas e 

considera o horizonte histórico de constituições de sentido. 
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6 CONCLUSÃO 

 

A proposta deste trabalho em alguma medida era questionar sobre o lugar da 

Psicologia em casos classificados com fenômenos de alucinação. Tanto na análise 

do discurso clínico quanto nas histórias dos livros analisados, é possível observar 

que quanto mais o psicólogo se preocupa com a verdade ao “escutar” uma narrativa, 

mais se distancia da experiência. 

Nesse sentido, parece importante pensar que o fator mais presente nesse 

caso foi o conceito trabalhado por Feijoo (2017) do saber-fazer na clínica sob a 

perspectiva fenomenológica existencial, de um saber que se dá na própria 

experiência. Os conceitos prévios sobre a clínica nos ajudaram pouco nessa análise 

clínica. Precisamos rever a ideia de que brincadeiras e técnicas de desenho não são 

imprescindíveis de serem usadas em adultos, bem como de que devemos atender 

sempre pensando no diagnóstico, pois isso nos norteia. 

O que, de fato, parece importar é que Sara só pôde ver diminuída a sua “dor 

da dor” — tal como proposto por Fogel (2010) e citado por Feijoo (2017) — quando 

percebeu que a Síndrome de Down é algo inerente à sua vontade; que mesmo que 

tentasse alternativas para a sua aparência, ela ainda teria a doença do “tal daquele 

homem”. Assim como, para ter um namorado, ela ainda teria de lidar com o desejo 

do outro de também estar com ela. 

Ao mesmo tempo em que a psicoterapia tem um papel fundamental de 

sustentar a possibilidade de abertura, algo se dava para Sara, diferentemente do 

que aconteceu muitas vezes ao longo da sua vida, em que as limitações se 

apresentavam de forma muito mais presente, tanto na fala das pessoas quanto na 

sua própria percepção. Por fim, a relação clínica pode sustentar que a analisanda 

conseguiu ver que vai muito além do que um diagnóstico de Síndrome de Down, ou 

qualquer outro, pudesse apontar. Anterior a qualquer diagnóstico, a vida em Sara 

pulsa, o que o diagnóstico acabava por esconder, não deixar aparecer. E a 

Psicologia clínica vai se interessar nesse pulsar, que quando aparece torna todo o 

resto fundo, e não figura. 
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ANEXOS 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE 

QUANTO À REVISÃO DE PORTUGUÊS 

 
 

DECLARAÇÃO 

 

Eu, (nome do revisor), RG nº          , graduado em  (formação do revisor), declaro, 
para os devidos fins, ter realizado a correção ortográfica e gramatical da monografia 
intitulada (nome do trabalho), de autoria de (nome do autor), aluno do curso de 
Especialização em Psicologia Clínica na Perspectiva Fenomenológico-Existencial do 
Instituto de Psicologia Fenomenológico-Existencial do Rio de Janeiro – IFEN. 

 

 

Data 

                                                                   

 
______________________________________________________________ 

Assinatura 
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MODELO DE DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE 

QUANTO À REVISÃO DAS NORMAS DE TRABALHOS ACADÊMICOS COM 
REGRAS ABNT 

 
 

DECLARAÇÃO 

 

Eu, (nome do revisor), RG nº          , graduado em  (formação do revisor), declaro, 
para os devidos fins, ter realizado a formatação de acordo com a guia de 
normalização de trabalhos acadêmicos com regras da ABNT da monografia 
intitulada (nome do trabalho), de autoria de (nome do autor), aluno do curso de 
Especialização em Psicologia Clínica na Perspectiva Fenomenológico-Existencial do 
Instituto de Psicologia Fenomenológico-Existencial do Rio de Janeiro – IFEN. 

 

 

Data 

                                                                   

 
______________________________________________________________ 

Assinatura 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIMENTO 
 
 

 
Você está sendo convidada/o a participar de uma investigação em Psicologia 

cujo título é Análise Fenomenológica do Discurso Clínico e que tem como objetivo 
constituir um capítulo da minha Monografia de final do Curso de Especialização em 
Psicologia Clínica na Perspectiva Fenomenológico-Existencial do Instituto de 
Psicologia Fenomenológico-Existencial do Rio de Janeiro – IFEN. Sua participação 
consistirá em permitir que o conteúdo de algumas sessões individuais sejam 
registrados e que posteriormente venham a compor o referido capítulo em meio a 
discussões teóricas e com o compromisso de manter o sigilo e sua identidade 
totalmente preservados. Você poderá desistir a qualquer momento desta 
investigação, bastando para isto informar sua decisão. Sua participação será 
voluntária sem direito a qualquer remuneração e todas as despesas para a 
realização da investigação não serão de sua responsabilidade. Sua participação 
nesta Análise Clínica não incorrerá em riscos ou prejuízos de qualquer natureza. 
Você poderá solicitar informações durante todas as fases da pesquisa, inclusive 
após a publicação da mesma. 

 
 
Eu, NOME COMPLETO , identidade   00.00000-00  e sua curadora legal,  NOME 
COMPLETO identidade 00.00000-00   lemos e ouvimos os esclarecimentos acima e 
compreendi seus objetivos e procedimentos. Concordo em participar da Análise 
Fenomenológica do Discurso Clínico. 

 
 
 
 

                      ______________________________________ 
                                                                  Assinatura da voluntária 

 
 
 

                      ______________________________________ 
                                                                  Assinatura da curadora legal 

 
 
 
 

Nome da pesquisadora:_____________________________ 

Identidade__________________________ 

 
 

                                                               
_______________________________________ 

                                                                               Assinatura do(a) pesquisador (a) 
 


