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RESUMO 

 

O objeto desta pesquisa é a proposta do PSIU-UFBA tendo como foco a operacionalização da 

noção de urgência subjetiva. O PSIU é um Programa de Extensão da Universidade Federal da 

Bahia, orientado pela psicanálise, e que visa oferecer escuta/acolhimento no exato momento de 

necessidade, sem entraves burocráticos, num modelo próximo ao plantão psicológico. Pode 

acessar o serviço qualquer pessoa da comunidade UFBA, a saber, estudantes, docentes e 

técnico-administrativos. A pergunta norteadora da investigação é: como se caracteriza este 

serviço no que concerne à ideia de urgência subjetiva, de acordo com os atendimentos 

realizados pelos/as profissionais do serviço, em seu primeiro ano de funcionamento? O objetivo 

é apresentar o PSIU-UFBA em seu primeiro ano de implantação (2017-2018), tendo como foco 

a noção de urgência subjetiva. Para tanto, são utilizados os registros clínicos, breves relatos que 

os/as profissionais escrevem, em uma planilha, após o atendimento a cada pessoa que chega ao 

serviço. Metodologicamente, trata-se de um estudo de caso único, sendo o caso o PSIU-UFBA. 

Como resultados do exame do material empírico, destacam-se: a imensa maioria das pessoas 

atendidas são estudantes de graduação; mais da metade é formada por pessoas que recém-

ingressaram na vida adulta e na universidade; também mais da metade é atendida de algum 

modo pela Pró-Reitoria de Ações Afirmativas e Assistência Estudantil da UFBA. Nos relatos, 

os profissionais usam palavras e expressões como desânimo, choro, desespero, conflitos, 

dificuldades, crise de ansiedade, confusões, sofrimento. A maioria dos relatos não explicita a 

palavra angústia; aqueles que o fazem referem queixas puramente subjetivas, ligadas à relação 

familiar do sujeito, ao estranhamento com a cidade – no caso dos que vêm de outro lugar –, 

bem como com a própria instituição. A palavra angústia, quando aparece, está circunscrita a 

questões singulares e não ligadas a uma urgência médica. Nota-se ainda que esse dispositivo 

clínico, eticamente orientado pela psicanálise, não visa patologizar situações singulares nem 

relações. Antes, busca acolher, reconhecer e direcionar o desamparo psíquico em uma aposta 

na direção da vida. 

 

Palavras-chave: PSIU-UFBA. Urgência subjetiva. Psicanálise. Estudos sobre a universidade. 

Clínica ampliada.  
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ABSTRACT  

 

The object of this research is PSIU-UFBA's approach to the operationalization of the notion of 

subjective urgency. PSIU is a community service program of the Federal University of Bahia 

(UFBA). The service offers psychoanalytic listening/care at the exact moment of need, without 

bureaucratic obstacles – akin to a psychological emergency service. Anyone in the UFBA 

community can access the service: students, teachers, and administrative technicians. The 

guiding question of this investigation is as follows: based on appointments conducted by PSIU 

staff in the program's first year of operation, how can the service be characterized with regard 

to the idea of subjective urgency? The objective is to present PSIU-UFBA in its first year of 

implementation (2017-2018), focusing on the notion of subjective urgency. For this purpose, 

we assess the clinical records, i.e. brief spreadsheet reports written by the attending 

professionals at the end of each consultation. Methodologically, this is a single case-study – 

that of PSIU-UFBA. Upon examination of the empirical material, certain findings stand out. 

The vast majority of attendees are undergraduate students. More than half are very young adults 

who have recently enrolled in the university. Also, more than half are assisted in some way by 

UFBA's Office of Affirmative Actions and Student Assistance. In their reports, the 

professionals use words and expressions such as ‘discouragement’, ‘weeping’, ‘despair’, 

‘conflicts’, ‘difficulties’, ‘anxiety attack’, ‘confusion’, ‘suffering’. Most reports do not feature 

the word ‘anguish’. Those that do, refer to purely subjective complaints, often pertaining to the 

subject's family relationships, or – in the case of those who have relocated – to uneasiness 

toward the new city, as well as toward the institution itself. When the word ‘anguish’ appears, 

it is circumscribed to singular issues that are unrelated to a medical emergency. Finally, it is 

worth noting that the clinical device under study, being ethically guided by psychoanalysis, 

does not aim to pathologize singular situations or relations. Rather, it seeks to welcome, 

recognize, and turn psychic helplessness into a wager in the direction of life. 

 

Keywords: Subjective urgency. Psychoanalysis. University studies. Extended clinic. Case 

study. 
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APRESENTAÇÃO 

 

Esta dissertação se apoia na vivência da pesquisadora no Programa de Extensão “Universidade, 

Saúde Mental e Bem-Estar” (PSIU-UFBA) da Universidade Federal da Bahia. O PSIU é um 

serviço de Saúde Mental, orientado pela psicanálise, e que visa oferecer escuta/acolhimento no 

exato momento de necessidade, sem entraves burocráticos, num modelo próximo ao plantão 

psicológico. Seu funcionamento, sempre de caráter presencial, à época, era de segunda a sexta-

feira, das 9h às 17h, com restrição da quarta-feira à tarde e finais de semana. É por este motivo 

que dizemos que se trata de um modelo próximo ao plantão psicológico. 

Certamente há muitas formas de vivenciar e perceber o PSIU, mas neste trabalho buscamos 

apresentar o Programa, tendo como foco a noção de urgência subjetiva e sua recepção por parte 

dos/das profissionais do serviço. Neste quesito, nossa escolha não foi trabalhar os casos que 

atendi, quando fui plantonista, mas de construir um retrato do Programa como uma maneira de 

apresentar este serviço e ressaltar sua relevância social. 

O Programa de Extensão PSIU abriu suas portas para a comunidade universitária no final do 

ano de 2017, quando a UFBA começa a ser interrogada de forma mais incisiva, por diferentes 

meios, sobretudo em redes sociais digitais, em relação ao sofrimento psíquico de seus e suas 

estudantes. Páginas no Facebook, no Instagram, assim como cartazes em algumas unidades, 

chamavam a atenção para problemas como ideação suicida, desespero, violências sofridas nos 

campi, como racismo, homofobia e todos os tipos de preconceito. Estas eram sobretudo 

veiculadas pelo corpo discente.  

O PSIU nasce, portanto, de pedidos de atenção e escuta pela e para a comunidade universitária, 

tanto por questões externas à universidade quanto pelas próprias inquietações que lhe foram 

endereçadas. O Programa surgiu sob a ideia de promoção da saúde, ainda que as primeiras 

inquietações institucionais tenham sido no contexto de prevenção ao suicídio e demais 

modalidades de sofrimento psíquico. Com o passar do tempo, entretanto, essa ideia foi se 

modificando, a partir da escuta no serviço. 

Talvez a principal característica do serviço, além do fato de ser orientado pela psicanálise, é 

que se trata de um acolhimento clínico desburocratizado e com mínimas regras. A estimativa 

da coordenação indicava, no máximo, oito atendimentos para cada pessoa, mas não se tratava 
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de uma cláusula pétrea. Qualquer pessoa da comunidade UFBA que chegava era imediatamente 

atendida, independentemente da queixa. Talvez, por isso, possamos falar do PSIU como clínica 

ampliada e como “clínica da urgência”, já que algo da subjetividade pode ser produzido, no 

momento mesmo em que o sujeito solicita atendimento, sem amarras e/ou especificidades. É 

uma clínica cuja diferença é o tempo, um tempo de acolhimento e não de tratamento, mas que 

evidencia efeitos e possibilidades de elaboração psíquica. 

Quando falamos de “clínica da urgência”, nos referimos à urgência subjetiva, não apenas por 

se tratar de um plantão ao qual se pode ter acesso rápido, mas também pelo modo como se 

apresentam as demandas de atendimentos: sensações de abandono, dificuldade de adaptação na 

cidade, violência, ideações suicidas, dificuldades com a universidade, dentre outros pontos que, 

ao longo deste trabalho, iremos explorar e que revelam a importância da escuta clínica e de sua 

consequência lógica, algum trabalho de elaboração do sujeito. A ideia de plantão é de um 

atendimento pontual a ser realizado em um tempo mais próximo possível da necessidade de 

quem procura, criando um ambiente de acolhimento imediato. No que concerne à ideia de 

plantão, a urgência subjetiva é um dos temas que podemos pensar frente à angústia. A expressão 

“urgência subjetiva” pode ser pensada em três momentos da clínica: o momento em que o 

sujeito procura a instituição, o momento em que é recebido e o momento de encaminhamento 

para condução de um tratamento (SOTELO, 2007). Deste modo, na clínica da urgência é 

preciso saber tanto o caminho pelo qual a instituição se organiza para receber essas pessoas 

quanto o que se compreende como urgência, a fim de orientar o encaminhamento. 

Embora tenha sido projetado para atender aos três segmentos da comunidade UFBA, ou seja, 

docentes, técnico-administrativos e estudantes, a quase totalidade dos casos atendidos é de 

estudantes e, dentre esses, a maioria está na graduação e no início do curso, como veremos. No 

plantão de acolhimento, pessoas traziam, e trazem, questões de vida que nem sempre passam 

pela relação com a universidade, mas que tocam no tema da angústia. No PSIU, há relatos que 

mencionam cortes no corpo e tentativas de suicídio, por meio de uso abusivo de medicação 

psiquiátrica, drogas ilícitas e outros, como uma maneira de dar conta de uma dor que parece 

insuportável. Quando casos assim começaram a aparecer, nós, plantonistas, nos assustávamos, 

inicialmente, e compartilhávamos o medo de que o sujeito pudesse efetivar o seu dito. Aos 

poucos, entretanto, nos surpreendemos com o retorno dessas pessoas e alguma estabilização da 

pulsão mortífera. Acreditamos, tomando partido da psicanálise, que o sujeito, ao falar, pode 

reelaborar e ressignificar algo de sua história. 
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O PSIU caracterizou-se, em sua apresentação inicial, como um dispositivo de plantão cujo 

objetivo era escutar a urgência subjetiva de quem chegasse da comunidade UFBA. Em outras 

palavras, buscamos sempre escutar aqueles e aquelas que chegam com suas questões, 

agitação, angústia etc. O plantão nos convoca a pensar a possibilidade de um dizer que 

convoca o outro (plantonista) a interferir na cadeia significante que se apresenta 

desorganizada (SELDES, 2019). 

Como dissemos anteriormente, trata-se de um serviço de extensão universitária que visa 

acolher pessoas da comunidade UFBA em sofrimento psíquico, sem marcação prévia de 

consulta, sem entraves burocráticos, bastando apenas ir ao local para ser acolhido por um/a 

psicólogo/a extensionista. O serviço é orientado pela psicanálise e, portanto, se constitui no 

encontro entre um sujeito que demanda uma escuta e um outro sujeito que ocupa a função 

de analista e que se oferece para escutá-lo/a. 

Diante da ideia de estarmos atentas e atentos ao sofrimento que se apresenta, nós, 

plantonistas, percebemos que muitas/os estudantes de graduação traziam questões 

relacionadas ao afastamento de suas cidades e adaptação à cidade de Salvador e toda a 

dinâmica que isso envolve. Diante desse tipo específico de demanda, um dos preceptores, 

Luiz Felipe Monteiro, propôs um projeto no âmbito do PSIU, intitulado “Por ser de lá”. Os 

estudantes que traziam questões relacionadas às dificuldades de adaptação em Salvador 

poderiam ser atendidos em outra modalidade, sem preocupação de tempo de atendimento, 

por não se tratar de um serviço de plantão. Plantonistas do PSIU se voluntariaram para 

participar e atendiam esses/as estudantes, juntamente com outros profissionais que não 

faziam parte da equipe. O grupo era e é supervisionado por Luiz Felipe Monteiro, o que 

inclui reunião clínica em grupo. As reuniões clínicas são reuniões semanais com discussão 

dos casos clínicos, sem exposição de nomes, e sob orientação de um preceptor, que é 

psicanalista, e está vinculado à UFBA como servidor/a técnico/a. As discussões têm como 

objetivo discutir clinicamente os casos atendidos, o manejo clínico e a possível necessidade 

de encaminhamento. Alguns casos são discutidos na reunião semanal, que acontece nas 

quartas-feiras à tarde. Vale a pena dizer que este projeto funciona até hoje, junho de 2021, e 

nos apresenta questões importantes quanto à percepção de sentir-se estrangeiro/a na 

universidade e na cidade de Salvador. 

No primeiro ano de funcionamento, período sobre o qual trabalhamos aqui, os/as plantonistas 

tiveram experiências variadas em suas práticas clínicas. Embora a psicanálise sempre tenha sido 
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a práxis mais comum entre nós, houve também colegas que trabalhavam na perspectiva 

histórico-cultural, junguiana, sistêmica etc. Naquele primeiro momento, em nossas reuniões 

clínicas, era ressaltado que se houvesse desejo em estar ali, mesmo sem bolsa ou ajuda de custo, 

já valeria a pena. Após o ano de 2018, entretanto, apenas praticantes da psicanálise passaram a 

fazer parte do Programa. Em seu primeiro ano, o corpo de profissionais do PSIU era composto 

por 15 psicólogas/os, cinco preceptores (também psicólogas/os), um psiquiatra e uma 

psiquiatra.  

É importante lembrar que a UFBA tem um conjunto de dispositivos de saúde, que incluem a 

saúde mental e, desde 2010, consta do Regimento Geral da universidade como um de seus 

órgãos estruturantes, sob o nome de Sistema Universitário de Saúde - SIUNIS. Sua finalidade 

é “[...] articular, coordenar, superintender e fiscalizar a gestão e execução de ações específicas 

da administração acadêmica e assistencial na área de saúde” (UFBA, 2010)1. 

Compõem o SIUNIS as seguintes unidades de saúde da UFBA: (a) Complexo Hospitalar 

Universitário Professor Edgard Santos (COM-HUPES); (b) Maternidade Climério de Oliveira 

(MCO); (c) Hospital de Medicina Veterinária (HOSPMEV); (d) Serviço Médico Universitário 

Rubens Brasil (SMURB); (e) Programas, projetos de extensão permanentes e serviço de atenção 

e assistência à saúde vinculados às Unidades Universitárias. 

 
1 Disponível em: https://siunis.ufba.br/sistema-universitario-de-saude-siunis. Acesso em: 26 jun.2021. 

https://siunis.ufba.br/sistema-universitario-de-saude-siunis
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Fonte: sítio da UFBA. 

Na página do Sistema SIUNIS, encontramos o descritivo das Unidades: 

• Hospital de Medicina Veterinária Professor Renato Rodemburg de Medeiros Netto 

(HOSPMEV) 

• Centro Docente Assistencial em Fonoaudiologia (CEDAF) 

• Complexo Hospitalar Universitário Professor Edgard Santos (COMHUPES) 

• Consultório Dietético da Escola de Nutrição da UFBA 

• Faculdade de Odontologia (FOUFBA) 

• Laboratório de Análises Clínicas e Toxicológicas da Faculdade de Farmácia 

(LACTFAR) 
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• Laboratório de Imunologia e Biologia Molecular do Instituto de Ciências da Saúde 

(LABIMUNO/ICS) 

• Maternidade Climério de Oliveira (MCO) 

• Serviço de Psicologia Professor João Ignácio de Mendonça 

• Serviço Médico Universitário Rubens Brasil Soares (SMURB) 

Imediatamente constatamos que o PSIU ainda não aparece neste sistema. Talvez por isso, não 

houvesse, durante o primeiro ano de funcionamento, uma integração às demais Unidades que 

compõem o SIUNIS, com exceção do SMURB, tanto pela proximidade física quanto pelo fato 

de dispor de atendimento psicoterápico e psiquiátrico. Uma outra Unidade desse Sistema com 

a qual o PSIU buscou manter intercâmbio foi o Serviço de Psicologia do Instituto de Psicologia 

(IPS-UFBA), que também oferece consultas e atendimentos psicoterápicos. Trata-se de uma 

clínica-escola, na qual a maioria dos/as estudantes do curso de graduação fazem seus estágios 

clínicos supervisionados. Embora o serviço de Psicologia não atenda estudantes do IPS, pode 

receber estudantes de outras unidades de ensino da UFBA. Durante o primeiro ano de 

funcionamento do PSIU, algumas docentes do IPS, supervisoras de estágio, frequentavam as 

reuniões clínicas do PSIU, mas não houve uma real parceria entre o Serviço de Psicologia e o 

PSIU, naquele período. 

Embora criado em 2010, como dissemos acima, somente em 2016, portanto um ano antes da 

implantação do PSIU, foi aprovado o Regimento Interno do Sistema Universitário de Saúde 2. 

Com a implantação do PSIU na UFBA, o coordenador afirma que, após um semestre de 

funcionamento, foi possível “reduzir enormemente a espera por atendimento psicológico no 

Serviço Médico Universitário Rubem Brasil (SMURB) e outros serviços de psicologia que 

estão sobrecarregados”3. Mesmo não sendo este o propósito, foi evidente, desde o início, que a 

simples oferta do serviço produziu impactos positivos em outros dispositivos de atenção à saúde 

mental na universidade. De acordo com o coordenador e fundador do PSIU, o psicanalista 

Marcelo Veras, 

 
2 Em agosto de 2016, foi aprovada pelo CONSUNI (Conselho Universitário da UFBA) a Resolução 06/2016 que 

contém o Regimento Interno. Disponível em: 

https://ufba.br/sites/portal.ufba.br/files/Resolu%C3%A7%C3%A3o%2006.2016%20-%20CONSUNI.pdf. 

Acesso em: 26 jun. 2021. 

3 Entrevista disponível em: https://www.ufba.br/ufba_em_pauta/programa-de-sa%C3%BAde-mental-oferece 

escuta-acess%C3%ADvel-toda-comunidade. Acesso em: 10 jan. 2021. 

https://ufba.br/sites/portal.ufba.br/files/Resolu%C3%A7%C3%A3o%2006.2016%20-%20CONSUNI.pdf
about:blank
about:blank
about:blank
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Desde o início de sua atividade, em novembro do ano passado [2017], o 

plantão de acolhimento, instalado nas dependências da Pró-Reitoria de Ações 

Afirmativas e Assistência Estudantil (PROAE), no campus da Federação, não 

oferece tratamento de saúde mental, mas acolhe demandas relacionadas a 

solidão, insegurança e até situações mais preocupantes envolvendo pessoas 

que têm uma ideação suicidária ou um passado de depressão importante.4 

O fato de não ofertar tratamento em saúde mental, mas acolhimento e direcionamento dessas 

queixas é um ponto a ser ressaltado na medida em que não é comum um serviço de saúde, na 

universidade ou fora dela, ter como foco o acolhimento ao sofrimento psíquico, numa 

perspectiva de promoção da saúde. 

A promoção da saúde é um conceito complexo, mas podemos dizer que envolve o sujeito e as 

condições relativas à melhora da qualidade de vida: 

Saúde é um direito humano fundamental reconhecido por todos os foros 

mundiais e em todas as sociedades. Como tal, a saúde se encontra em pé de 

igualdade com outros direitos garantidos pela Declaração Universal dos 

Direitos Humanos, de 1948: liberdade, alimentação, educação, segurança, 

nacionalidade etc. A saúde é amplamente reconhecida como o maior e o 

melhor recurso para os desenvolvimentos social, econômico e pessoal, assim 

como uma das mais importantes dimensões da qualidade de vida 

(FIOCRUZ).5 

Para além disso, é visada a diminuição de desigualdades econômicas e sanitárias, que afetam 

cada um (SONAGLIO et al, 2019). O conceito de promoção da saúde coloca-se em consonância 

com o que é produzido no PSIU, já que é um serviço gratuito que integra a comunidade UFBA 

e que acolhe a singularidade, possibilitando o acesso de pessoas da comunidade a uma escuta 

qualificada, com psicólogos/as e psicanalistas, independentemente de situação econômica ou 

social.  

De acordo com Felipe Monteiro, preceptor do PSIU6, a possibilidade de haver um serviço 

público de acolhimento psíquico, em que as pessoas não precisam enfrentar uma fila de espera, 

faz grande diferença para a comunidade universitária. A perspectiva de atendimento é no menor 

tempo possível, permitindo acesso e cuidado aos que procuram o plantão. 

 
4 Entrevista disponível em: https://www.ufba.br/ufba_em_pauta/programa-de-sa%C3%BAde-mental-oferece 

escuta-acess%C3%ADvel-toda-comunidade. Acesso em: 3 out. 2019. 

5 Disponível em: https://agencia.fiocruz.br/o-conceito-de-promo%C3%A7%C3%A3o-da-sa%C3%BAde-e-os-

determinantes-sociais. Acesso em: 3 out. 2019. 

6 Disponível em: https://ufba.br/ufba_em_pauta/programa-de-sa%C3%BAde-mental-oferece-escuta-

acess%C3%ADvel-toda-comunidade. Acesso em: 3 out. 2019. 

about:blank
about:blank
about:blank
https://agencia.fiocruz.br/o-conceito-de-promo%C3%A7%C3%A3o-da-sa%C3%BAde-e-os-determinantes-sociais
https://agencia.fiocruz.br/o-conceito-de-promo%C3%A7%C3%A3o-da-sa%C3%BAde-e-os-determinantes-sociais
https://ufba.br/ufba_em_pauta/programa-de-sa%C3%BAde-mental-oferece-escuta-acess%C3%ADvel-toda-comunidade
https://ufba.br/ufba_em_pauta/programa-de-sa%C3%BAde-mental-oferece-escuta-acess%C3%ADvel-toda-comunidade
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A fim de pensar a experiência no PSIU, torna-se relevante discutir a presença da psicanálise em 

centros gratuitos, bem como seu modo de inserção nesses espaços (MORI, 2018). 

Historicamente, há um percurso a ser construído no que diz respeito ao atendimento 

psicanalítico em espaços públicos. De acordo com Danto (2019), ao final da Primeira Guerra 

mundial, no 5º Congresso Psicanalítico Internacional em Budapeste, Freud fez um discurso em 

que afirmou que a psicanálise não segue os padrões capitalistas e que deve ser utilizada para 

ricos ou pobres, sem distinção. Acrescenta ainda que a psicanálise deveria ser gratuita para 

aqueles que não podem pagar, sendo um dever do Estado proporcionar o atendimento. 

Em “Caminhos da Terapia Psicanalítica”, Freud (1919/2014) lança as bases de um projeto que 

ganha corpo na ideia de clínicas públicas no continente europeu. Nesse sentido, considera que 

é tempo de fazer um levantamento do estado da arte e incita psicanalistas a questionarem sua 

posição enquanto médicos (pois, na época, apenas pessoas formadas em medicina praticavam 

a psicanálise) e na sociedade humana. Freud se referia tanto à direção do tratamento, quanto às 

mudanças sociais da época. 

No Brasil, nos últimos anos, presenciamos a criação de diversos dispositivos de atendimento 

psicanalítico abertos e gratuitos. Entretanto, o que se pode perceber na realidade das políticas 

públicas, é uma desvalorização do trabalho e precarização das organizações, resultando em 

poucos espaços que de acesso para o público que deseja atendimento (PEREIRA, 2019).  

De acordo com Lima (2018), sem dispositivos de atendimento abertos e gratuitos, a população 

não teria acesso à escuta psicanalítica. O cenário nacional da psicanálise ainda é assombrado 

pela ideia de que se trata de uma clínica elitista, mas, no momento, grupos de psicanalistas 

resolveram acertar as contas com nossa própria história, seja do ponto de vista político ou do 

próprio movimento psicanalítico. É, no mínimo, humano o nosso interesse, enquanto 

profissionais de saúde, para que as pessoas não fiquem à margem de uma escuta, de um 

tratamento. 

No que se refere a acolhimentos gratuitos e à inserção da psicanálise no atendimento clínico, 

não podemos deixar de observar e nos atentar para o desinvestimento atual em políticas sociais 

que podem realizar mudanças importantes na vida da população, sempre desassistida ao longo 

da história. Em nosso momento atual, vivenciamos uma forma de organização política, social 

e econômica que se ancora no conservadorismo e no enxugamento da esfera pública como 
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imperativos a serem seguidos. A psicanálise aparece como um modo de ruptura dessas regras 

e, concomitantemente, com o pacto social que leva à barbárie (MORI, 2018).  

Dunker (2016) nos lembra que muitas pessoas sofrem caladas e sozinhas e outras tomam sua 

insatisfação como fonte de resistência, inspiração para lidar com as adversidades da vida. No 

entanto, sem escuta, não temos como pressupor o modo como o mal-estar na civilização pode 

afetar o ser humano, já que não dá para adivinhar de maneira ampla como cada sujeito pode vir 

a enfrentar suas próprias questões, que sem dúvidas também são produzidas pela organização 

social em que vivemos. Nesse contexto, acreditamos ser necessário que se oferte uma clínica 

da urgência, tendo sua atenção concentrada na escuta do sujeito, visando fazer emergir algo do 

inconsciente. Aqui estamos propriamente no campo da psicanálise, de uma clínica possível, 

mesmo que em uma estrutura diferente, ou melhor, outro setting. 

Na perspectiva da psicanálise, acolher a urgência subjetiva, aquela que é singular, implica 

assegurar a fala e alguma possibilidade de acolhimento por um outro qualificado para tal. Isso 

significa dizer que a urgência, quando acolhida imediatamente, pode dar espaço para uma 

elaboração que não resvale para um sofrimento ainda maior do que aquele que a pessoa está 

enfrentando no momento. Este sofrimento, como base nesta construção de pesquisa, podemos 

chamá-lo de angústia. A urgência aparece quando alguém já não consegue lidar com seu 

sofrimento sozinho/a e vê o pedido de ajuda como alguma possibilidade de identificação ou 

construção, ou ainda, ressignificação do que se passa.  

Ofertar, na universidade pública, uma clínica na qual algum efeito terapêutico rápido é 

desejável, é também pensar que a psicanálise pode ser convocada a atuar onde algo falha, falta, 

tropeça. E é nesse lugar que a psicanálise pode constituir laço social, ou melhor, pode oferecer 

acolhimento a uma demanda que é também social, referida a um Outro institucional 

(SANTANA, 2007).  

O objeto desta investigação é a proposta do PSIU-UFBA em relação à operacionalização da 

noção de urgência subjetiva. O acesso a essa produção se deu por meio dos registros clínicos 

feitos por psicólogos/as plantonistas, durante o período de implantação do serviço (2017–2018), 

considerando-se apenas o que foi registrado na planilha do serviço. Portanto, são analisados 

dados secundários, gerados a partir dos atendimentos nos plantões. Toda vez que alguém é 

atendido, o/a plantonista deixa registrados algumas informações relativas ao atendimento, em 

uma planilha Excel, contendo: nome, número de matrícula, local onde mora, semestre (se for 
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estudante), curso, gênero, assim como um breve relato de cada atendimento. Além disso, nesta 

planilha tínhamos o que chamamos até hoje de “flags”, que nos apresenta a urgência de um 

determinado caso relacionado ao suicídio. Dito de outro modo, as “flags” funcionavam como 

um alerta para nós da equipe do PSIU-UFBA, levando em consideração que aquele ou aquela 

pessoa que procurou atendimento poderia aparecer em outro horário e ser atendido/a por outro/a 

plantonista. A ideia era poder estar mais atento/a e discutir mais detalhadamente estes casos nas 

reuniões clínicas e supervisão. Esses registros nos permitem vislumbrar o trabalho 

desenvolvido no PSIU. É preciso dizer que, no primeiro ano, nem todos esses itens foram 

sistematicamente registrados na planilha. 

Para bem delimitar a ideia de clínica, tal como realizada nesse Programa de Extensão 

universitária, é necessário abordar o conceito de clínica ampliada. No Brasil, o termo constitui 

uma das diretrizes da Política Nacional de Humanização (PNH) no âmbito do Sistema Único 

de Saúde (SUS). Defendemos aqui que o PSIU está organizado na perspectiva da clínica 

ampliada, porque, em concordância com essas diretrizes, propõe-se a qualificar o modo de se 

fazer saúde, neste caso, na universidade pública. 

De acordo com o Ministério da Saúde7, 

A clínica ampliada é uma ferramenta teórica e prática cuja finalidade é 

contribuir para uma abordagem clínica do adoecimento e do sofrimento, que 

considere a singularidade do sujeito e a complexidade do processo 

saúde/doença. Permite o enfrentamento da fragmentação do conhecimento e 

das ações de saúde e seus respectivos danos e ineficácia. 

 

No caso do PSIU, o foco é a singularidade do sujeito, uma premissa incontornável da 

psicanálise. E este ponto é considerado em sua radicalidade, pois a sensação de urgência não 

vem de antemão modulada pelo mundo externo, mas impelida pela angústia. Assim, o 

atendimento se dá no momento em que a pessoa procura o serviço, presencial ou remotamente. 

Devemos lembrar que a PNH tem, entre seus princípios, “Redução de filas e do tempo de espera, 

com ampliação do acesso”. Esta característica do PSIU pode parecer banal, mas é bem rara, em 

se tratando de um atendimento clínico. Sabemos das inúmeras queixas de usuários quanto à 

demora no atendimento nos serviços de saúde.  

 
7 Disponível em: https://www.gov.br/saude/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/humanizasus. Acesso 

em: 14 fev. 2021. 

about:blank
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Outro aspecto que nos permite pensar o PSIU como uma clínica ampliada é a ideia de que  

Ampliar a clínica é aumentar a autonomia do usuário do serviço de saúde, da 

família e da comunidade. É integrar a equipe de trabalhadores da saúde de 

diferentes áreas na busca de um cuidado e tratamento de acordo com cada 

caso, com a criação de vínculo com o usuário. A vulnerabilidade e o risco do 

indivíduo são considerados e o diagnóstico é feito não só pelo saber dos 

especialistas clínicos, mas também leva em conta a história de quem está 

sendo cuidado8. 

 

O sujeito é acolhido, possibilitando um espaço para sua fala, para que seja escutado em sua 

singularidade, sua história, seu contexto, e assim uma relação de confiança pode ser iniciada, 

assim como a aposta de que o próprio sujeito pode encontrar saídas para aquele sofrimento 

agudo que o atravessa e atrapalha sua vida de relações. 

Em se tratando de clínica e psicanálise, termos centrais neste trabalho, é importante diferenciar 

pelo menos três modos de trabalho clínico, que são: acolhimento orientado pela psicanálise, 

tratamento psicanalítico e psicoterapia.  

O acolhimento orientado pela psicanálise pode acontecer de diversas formas, como consultórios 

de rua, atendimento em praças, plantão de acolhimento (como o PSIU), unidades de saúde, 

Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) etc. A depender de cada situação, o acolhimento 

também vai requerer o desenrolar das sessões, para que a presença de um sintoma possa vir a 

ser elaborado a partir da fala do sujeito, que é endereçada ao analista como sujeito suposto 

saber. Mesmo que não tenhamos condições adequadas, como um consultório, podemos pensar 

que o amor de transferência pode sustentar uma demanda de atendimento e que pode estar 

presente em uma única ou em algumas sessões.  

Sendo assim, quando falamos de acolhimento, dizemos que não haverá ali um tratamento 

analítico, mas a possibilidade de escuta da urgência de cada um/a que deseje ser atendido/a. A 

possibilidade de acolhimento, ofertada por alguém é uma aposta na transferência, já que há ali 

um/a analista que se dispõe a uma escuta, levando em consideração o sigilo e a possibilidade 

de intervir no discurso do sujeito que chega em busca de ajuda. Este sujeito supõe o/a analista 

como aquele/a que sabe algo sobre o seu sofrimento, alguém que no mínimo pode escutá-lo de 

 
8 Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/dicas/201_clinica_ampliada.html. Acesso em: 3 out. 2019. 

 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/dicas/201_clinica_ampliada.html
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uma posição diferente dos amigos, família, vizinhos etc. (PEREIRA, 2019). O acolhimento em 

psicanálise segue os mesmos princípios da clínica, já que é também uma clínica.  

O tratamento psicanalítico assume um lugar um pouco diferente, visto que normalmente 

acontece pela transferência com o/a analista – e não com a instituição ou clínica-escola – e sem 

tempo de duração determinado. A transferência é o que conduz o tratamento analítico, 

sustentando a possibilidade de uma análise acontecer. Trata-se de uma via de atualização do 

inconsciente através da fala que atua como ferramenta da qual o/a analista se utiliza para fazer 

intervenções. Para tal, é importante a escuta na direção do lugar em que o analisante coloca o 

analista. Será um lugar materno? De um parentesco? São diversas as possibilidades, mas é 

imprescindível pensarmos isso ao falar de tratamento, visto que o manejo clínico passa pela 

transferência e pelo lugar pelo qual o/a analista entra na vida daquele sujeito (FIALHO, 

FERREIRA e TORQUATO, 2018). 

De acordo com Freud (1912/2010), diante da insatisfação em que o sujeito chega, ou seja, diante 

da queixa trazida e da história produzida, inevitavelmente este/esta se dirigirá ao outro com 

expectativas de suprir a necessidade do amor. O que Freud aponta é que esse endereçamento ao 

outro, que é um endereçamento inconsciente, se dirige ao analista. Isso configura o/a analista 

como um dos objetos de amor a entrar naquela série, naquela história. 

O termo psicoterapia, por sua vez, foi empregado por Freud para se referir à psicanálise, em um 

momento em que não havia nenhum tipo de tratamento psíquico além do medicamentoso. Com 

o desenvolvimento da psicanálise, outras formas de tratamento não farmacológico e voltados 

para o sofrimento psíquico vão se destacando, notadamente no campo da psicologia. Por isso, 

ao falar em psicoterapias, não estamos falando em psicanálise, mas em variadas abordagens 

clínico-teóricas no âmbito da psicologia. 

De acordo com Renato Mezan (1996, p.95), a psicoterapia era, em 1904, um método de trabalho 

que pertencia ao campo da medicina, pois a psicologia como profissão não existia, e cujo 

objetivo era “curar as doenças ditas nervosas por meios psíquicos e não por meios físicos”. 

Logo, doenças como histeria, neurastenia, melancolia, eram tratadas por meio da psicoterapia, 

inaugurada por Freud e que posteriormente, veio a constituir um campo próprio, a psicanálise.  

O termo terapia deriva da palavra therapeia, oriundo da filosofia grega platônica, e que, em 

latim, resultou em curae. Seu significado, “cuidado”, está associado à cura e, portanto, alívio 
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dos sintomas. Curar, no campo da medicina, é retirar, por meio de fármacos ou cirurgia, o que 

produz sintomas, na ideia de restaurar o estado anterior ao aparecimento daquele quadro de 

sofrimento. De início, para a psicanálise, o ideal terapêutico estava pautado sobre os 

pressupostos do método hipnótico utilizado por Joseph Breuer, pois a hipnose se aproximava 

do que poderíamos considerar como concepção clássica de terapia e cura. O método agia 

diretamente na queixa do paciente e resultava em uma melhora rápida.  

Como bem pontua Mezan (1985), Freud logo se dá conta de que não é possível seguir na ideia 

de restaurar o estado anterior à doença, pela simples razão de que tal estado é a própria razão 

de ser do sofrimento psíquico. Freud também observa que os sintomas reapareciam em pouco 

tempo, causando um retorno ao adoecimento. Ele salienta ainda que a psicanálise parecia um 

truque, uma magia e provocava encantamento por parte de pacientes e estudantes de medicina 

(FREUD, 1915/1996). É assim que Freud fortalece a ideia de que algo poderia acontecer de 

modo diferente da prática médica e que o tratamento do sofrimento psíquico poderia funcionar 

a partir de outra lógica. 

Ao se referir às perspectivas futuras da terapêutica psicanalítica, Freud (1910/1996) afirma que 

seu interesse não é científico, mas médico, fazendo uso do termo terapia. Avança com este 

termo, pronunciando que estaríamos ainda muito longe de saber tudo sobre o material 

inconsciente dos pacientes e recorda que, no início, o tratamento era exaustivo, exigindo que o 

paciente contasse tudo de sua história. Acrescenta que sua investigação aponta a necessidade 

de que o tratamento assuma outras direções, havendo o necessário momento em que o paciente 

diz sobre si, e somente a partir daí, dessa escuta é que as intervenções do analista podem 

produzir efeitos analíticos. 

Freud defende a ideia de que, pela via da sugestão, em que até então se baseava a técnica 

psicanalítica, continuaríamos a escolher uma forma fracassada de funcionamento. As 

psiconeuroses são satisfações que substituem alguma pulsão, e o sujeito se sente na 

obrigatoriedade de negar o que sente ao outro e à sociedade. Quando se dá conta da resolução 

do enigma que o fazia sofrer, simplesmente melhora (FREUD, 1910/1996). Estas observações 

críticas de Freud são resultado da sua imersão e experiência com a clínica da hipnose no 

tratamento das neuroses histéricas. Trata-se de um método que precedeu a psicanálise e sua 

renúncia inaugurou o campo analítico, em que Freud abandona a ênfase terapêutica no 

tratamento psicanalítico (DARRIBA e BOSSE, 2013). 
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Freud reviu a hipótese de que a exclusividade do acontecimento traumático pudesse operar nas 

doenças neuróticas e concluiu que o inconsciente não representa a realidade, de modo que não 

se trata de decidirmos o que é realidade e o que é ficção. Esta descoberta abriu portas para a 

concepção de realidade psíquica a partir das fantasias de sedução que tamponavam o real do 

sexual. Freud percebe que os conflitos pulsionais, ou seja, o incômodo do paciente poderia ser 

resultado de fantasias reprimidas e não necessariamente de um acontecimento factual. Com 

isso, não fazia mais sentido a busca pela descoberta da verdade sobre a queixa, mas o trabalho 

de indagar sobre a implicação do sujeito naquilo de que se queixa de modo que pudesse 

questionar sua própria desordem psíquica (FREUD, 1897/1996). 

Em Análise terminável e interminável (1937/1996), Freud se refere com pessimismo à 

eficácia da terapêutica psicanalítica e se põe a investigar aquilo de que se trata numa análise, 

evidenciando a importância de interesses não terapêuticos no manejo clínico. Segundo Freud, 

uma análise pode chegar a terminar quando o analista e o paciente deixam de se encontrar nas 

sessões. Isso acontece quando o paciente deixa de sofrer por seus sintomas e, tendo superado 

ansiedades e inibições, o analista julgue que foi tornado consciente o material reprimido. Neste 

mesmo escrito, Freud avança apresentando uma nova condição, ao dizer que, para que a análise 

aconteça, é imprescindível não esperar nada do paciente e, portanto, nenhuma mudança de seu 

estado e queixa. O trabalho analítico se concentraria, aqui, de modo a não pensar em trazer para 

a consciência todas as lembranças do paciente, ou seja, todo material reprimido. Em 

contrapartida, Freud diz ser audacioso este pensamento e que precisaria de tempo de 

investigação, para saber se é possível avançar a partir desse ponto na clínica analítica (FREUD, 

1937/1996). 

Desse modo, Freud se interroga sobre o lugar do terapêutico numa análise, retomando a ideia 

de que aqui já não estamos usando a sugestão como método de tratamento, logo não é apenas, 

e nem mesmo prioritariamente, do terapêutico que se trata. Diferentemente de uma terapêutica 

alheia à questão da causa, a psicanálise visa a uma mudança de posição subjetiva. Assim, como 

ensina Freud, não se trata de extirpar o sintoma, fazendo da psicanálise uma terapêutica, mas 

ao final, fazer com que o sujeito possa lidar com seu sintoma, como diz Lacan (1976-77). O 

terapêutico, assim, ocorre em uma análise como efeito secundário nas conquistas do processo 

de cura, na medida em que o sofrimento pode ser substituído pelo querer saber acerca de sua 

própria questão, sua queixa, seu sofrimento (DARRIBA e BOSSE, 2013). 
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Nessa direção, a psicanálise não visa ajudar o paciente a ultrapassar uma situação difícil, mas 

levá-lo a elaborar ou elucidar, por meio de seus próprios significantes, aquilo que o causa como 

sujeito. Dito em outras palavras, uma análise pressupõe a existência do inconsciente. Assim, 

através da associação livre, o sujeito pode, sob transferência, abandonar o sentido e dar lugar 

ao que chamamos de “não saber”. O analista não sabe nada do paciente, ainda que este o coloque 

nessa posição e o procure por acreditar que há um saber do lado do outro. A associação livre, 

junto às intervenções analíticas, está marcada pelo que o paciente sabe sobre si mesmo, mesmo 

não se dando conta disso. Trata-se, portanto, de um movimento para além da queixa e para além 

do que o sujeito julga conhecer de si.  

Após essa diferenciação entre os termos e o breve percurso sobre o uso da noção de terapia em 

Freud, podemos lançar a pergunta: O que fazemos no PSIU é uma análise? Uma possível 

resposta para esta pergunta pode estar situada justamente na formação dos profissionais e no 

modo de funcionamento do plantão. A direção teórica e de escuta é a psicanálise. No entanto, 

a ideia de plantão de acolhimento, num intervalo entre um e oito encontros, delimitando uma 

curta temporalidade, sinaliza uma clínica, porém não uma psicanálise, ainda que não seja 

impossível levar o sujeito a uma primeira retificação de seu saber inconsciente, interrogando-o 

sobre esta estranha familiaridade de sua queixa. O trabalho em curso no PSIU também não se 

caracteriza como uma psicoterapia analítica.  

Ou seja, o PSIU não oferece nem uma psicanálise nem uma psicoterapia, mas, orientado pela 

psicanálise, aposta que algo do sofrimento do sujeito pode ser acolhido, reconhecido e 

endereçado. Não visamos à cura, não oferecemos um tratamento e muito menos nos 

desdobramos para salvar o paciente de suas próprias mazelas psíquicas. O que conseguimos 

fazer é uma escuta clínica orientada pela psicanálise e, a partir disso, há uma aposta de que o 

sujeito, ao se escutar, possa dar-se conta de alguma questão sobre si mesmo e, com isso, tenha 

espaço para buscar elaborar sua própria ficção de vida. Freud, desde o início de sua clínica, 

fazia esta diferença fundamental entre terapia e os efeitos terapêuticos provenientes de uma 

análise e uma psicanálise propriamente dita. 

Sustentamos aqui que o PSIU pode ser pensado como uma clínica ampliada, orientada pela 

psicanálise, isto é, advertida de que o trabalho que ali pode ter lugar não visa ao terapêutico, 

sem, no entanto, desprezá-lo. Visa, antes, reconhecer a angústia do sujeito e manejá-la de modo 

a que ele ou ela saia da paralisia mortificante e, eventualmente, busque uma saída para seu 

sofrimento na direção da vida. 
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O objetivo geral desta investigação é apresentar o PSIU em seu primeiro ano de implantação 

(2017-2018), tendo como foco a noção de urgência subjetiva. Para tanto, utilizamos os registros 

clínicos, os quais se constituem de breves relatos que os profissionais escrevem após o 

atendimento a cada pessoa que chega ao serviço. Os objetivos específicos podem ser assim 

formulados: (a) descrever o PSIU, serviço público de extensão universitária e que atende à 

comunidade UFBA; (b) recolher e localizar nos registros dos atendimentos a explicitação da 

urgência subjetiva; (c) descrever as principais demandas registradas pelos/as profissionais do 

PSIU, circunscrevendo associações com aspectos da vida em geral e universitária; (d) discutir, 

de acordo com a práxis psicanalítica, a noção de urgência subjetiva como estratégia de 

acolhimento.  

Esta pesquisa constitui-se em um estudo de caso. De acordo com Yin (2015), o estudo de caso 

é uma investigação de um fenômeno contemporâneo, principalmente quando não há evidências 

de um limite entre fenômeno e contexto. Trata-se de um estudo de caso único, tomando o PSIU 

como o caso investigado.  

Há três possibilidades nas quais o estudo de caso único é adequado (1) quando o caso único 

representa o caso decisivo ao testar uma teoria bem formulada, (2) quando o caso único 

representa algo raro ou extremo e (3) quando o caso é revelador e o pesquisador tem a 

oportunidade de observar e analisar um fenômeno. Nesta pesquisa, o terceiro fundamento 

sustenta nossa escolha. Trata-se de um desenho metodológico adequado quando há uma linha 

de investigação que adota um plano lógico para responder questões que direcionam a “como?” 

ou “por quê?” um fenômeno acontece. É preciso, entretanto, delimitar uma unidade de análise 

para o caso. Como estávamos no primeiro ano de implantação, e muito pouco sabíamos sobre 

este tipo de oferta, a abordagem tem um caráter exploratório que, segundo Sampieri e 

colaboradores (2013), tem como foco compreender ou aprofundar fenômenos que se 

apresentam, em seu contexto, com temática pouco explorada na literatura, contribuindo para 

um novo olhar entre o campo investigado e a teoria escolhida, com alcance interpretativo.  

Esta dissertação está organizada em três capítulos. O primeiro, “O PSIU: um dispositivo de 

cuidado na vida universitária”, apresenta o serviço, caracterizando-o em sua singularidade. O 

segundo, de fundamentação teórica, traz a contribuição teórico-prática de Alain Coulon para os 

estudos sobre a vida universitária e o marco teórico, a psicanálise, com os principais conceitos 

que nos guiam na leitura e interpretação do material empírico. No terceiro capítulo, 

apresentamos os resultados e discussão, levando em consideração os relatos disponíveis na 
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planilha. Após a leitura e releitura do material empírico, categorias são apresentadas de modo 

a sintetizar os principais achados e nossa leitura pela lente da psicanálise e da etnometodologia, 

vertente desenvolvida por Alain Coulon.  

O projeto que deu origem a esta dissertação foi submetido à Plataforma Brasil e aprovado pelo 

Comitê de Ética, sob o número 32366920.2.0000.5686. 
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CAPÍTULO 1 

O PSIU-UFBA: UM DISPOSITIVO DE CUIDADO NA VIDA UNIVERSITÁRIA  

 

Neste capítulo, apresentamos a caracterização deste serviço, um Programa de Extensão 

Universitária da UFBA, fundado no final de 2017 e que, desde então, integra a rede de serviços 

de saúde da universidade. Em seguida, procedemos à revisão da literatura, desdobrada em duas 

seções: as ideias de serviço-escola e plantão psicológico em serviços universitários e a 

discussão sobre a angústia na urgência subjetiva, porque estes são os principais eixos sobre os 

quais este serviço se assenta. 

 

 

1.1 CARACTERIZAÇÃO DO SERVIÇO 

O PSIU funciona nas instalações da Pró-Reitoria de Ações Afirmativas e Assistência Estudantil 

da Universidade federal da Bahia (PROAE-UFBA). Tem uma sala ampla e aberta de recepção 

e apenas uma sala para atendimentos. Para além disso, contamos com a ajuda de alguns técnicos 

que trabalham na Pró-Reitoria. São duas recepcionistas e, usualmente, uma estudante estagiária. 

Elas ajudam a organizar os atendimentos, de modo a encaminhar aos/às plantonistas as pessoas 

que chegam. Essa interação aconteceu espontaneamente. Quando a pessoa chegava para o 

atendimento, as recepcionistas da PROAE se dirigiam para recebê-la ou a própria pessoa dizia 

o que a trouxera ali. 

Por vezes, a pessoa já solicitava diretamente um atendimento para o PSIU, mas nem sempre. 

Outras situações consistiam em demandas específicas para a PROAE e, após atendimento na 

pró-reitoria, um/a dos/as técnicos/as indicava o serviço como possibilidade de ajuda. Em 

qualquer dos casos, a pessoa assinava o nome em um livro na recepção, no qual constam os 

registros de nome, data e a solicitação de atendimento no local. Feito isto, as recepcionistas 

organizavam por ordem de chegada as pessoas a serem atendidas no PSIU. 
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Quando a demanda aumentou, dialogamos com os profissionais do local e passamos a utilizar 

a sala do refeitório a partir das 14h, já que, após o horário de almoço, o espaço ficava vazio. E 

ainda com mais demandas, chegamos a atender pessoas do lado de fora do prédio, onde 

normalmente não há movimento. Em algumas situações, conversávamos com a pessoa na 

recepção (o que não configurava um atendimento).  

A fim de caracterizar este Programa de Extensão Universitária, utilizamos trechos transcritos 

de uma apresentação do PSIU, no Congresso Virtual 2020 da Universidade Federal da Bahia, 

em maio de 20209. Marcelo Veras, psicanalista, psiquiatra e coordenador do PSIU, relata que 

foi convidado pela Pró-Reitora de Desenvolvimento de Pessoas e pelo Reitor a elaborar um 

plano de enfrentamento do sofrimento psíquico na UFBA. A inquietação que havia na época 

era exatamente o sofrimento psíquico de estudantes universitários/as, a partir de notícias de 

algumas tentativas de suicídio e suicídios que abalaram a comunidade universitária Brasil afora. 

A UFBA também não foi poupada, infelizmente, de tristes histórias. 

A temática do suicídio tem sido recorrente no Brasil e no mundo. Trata-se, mundialmente, da 

segunda maior causa de mortes entre universitários, ficando atrás somente das automutilações 

(SANTOS et al, 2017). No ano de 2012, a Organização Mundial de Saúde divulgou um número 

estimado de 804 mil pessoas que se suicidaram no mundo. Entre jovens (na faixa etária de 15 

a 29 anos) tem sido evidenciado um aumento dos casos (ibid). Como resultado desse estudo, 

realizado com uma amostra de 637 estudantes de uma universidade federal brasileira, os autores 

indicam que as Instituições de Ensino Superior (IES) devem promover ações de prevenção e 

enfrentamento para tais questões (ibid, p. 7).  

Vale a pena traçarmos aqui o perfil dos estudantes em universidades brasileiras, a fim de 

perceber quais as possibilidades de inserção do PSIU nesse cenário, ainda que estejamos 

falando de um recorte que compreende um Programa de extensão de uma universidade. Nesse 

sentido, recorremos às informações do relatório “PERFIL SOCIOECONÔMICO E 

CULTURAL DOS ESTUDANTES DE GRADUAÇÃO DAS UNIVERSIDADES FEDERAIS 

BRASILEIRAS” produzidas pela Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais 

de Ensino Superior (ANDIFES) em 2018 para o Fórum Nacional de Pró-Reitores de Assuntos 

Comunitários e Estudantis (FONAPRACE).  

 
9 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=tkDjgMa9fQI. Acesso em: 10 out. 2020. 

about:blank
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O FONAPRACE10 tem como objetivo formular políticas e diretrizes básicas que permitam a 

articulação e o fornecimento das ações comuns na área de assuntos comunitários e estudantis, 

em nível regional e nacional e, para tanto, busca conhecer o perfil de estudantes de 

universidades federais. A ideia é pensar as condições de permanência e conclusão de curso de 

estudantes em vulnerabilidade social, ou seja, aqueles e aquelas cuja renda familiar não é 

suficiente para atender às necessidades básicas (alimentação, moradia, educação etc.). Objetiva, 

também, avaliar se o ambiente cultural pode interferir, ou não, na vida destas pessoas. Traçando 

um perfil do ano de 2018, percebeu-se um público heterogêneo nas universidades federais 

brasileiras. 

Até o ano de 2012, parte dos recursos do REUNI (BRASIL, 2007) eram 

destinados exclusivamente para a assistência estudantil. Assim, as instituições 

contavam com um suplemento significativo em seu orçamento para o 

desenvolvimento de políticas de permanência. Notadamente tratava-se da 

percepção de que o processo de expansão exigiria a cobertura de discentes 

que, por suas próprias condições, não conseguiriam guardar adequadamente 

seu vínculo acadêmico. A partir de 2013, as universidades e Cefets ou 

financiavam a assistência com recursos próprios ou valiam-se do PNAES. Por 

seu turno, o PNAES dedicou, até 2016, volumes sempre crescentes para as 

políticas de permanência, saindo de R$ 125 milhões em 2008, para pouco mais 

de R$ 1 bilhão em 2016, sofrendo todavia queda para R$987 milhões em 2017 

e R$957 milhões em 2018. (FONAPRACE, 2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acordo com esses achados, percebeu-se uma grande disparidade de perfil socioeconômico 

entre as regiões do nosso país. O Nordeste, em 2014, era a região com maior percentual de 

 
10 https://www.ufes.br/sites/default/files/anexo/relatorio_executivo_v_pesquisa_do_perfil_dos_graduandos.pdf. 

Acesso em: 30 jun. 2021 

https://www.ufes.br/sites/default/files/anexo/relatorio_executivo_v_pesquisa_do_perfil_dos_graduandos.pdf
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estudantes de renda mensal familiar per capita de um e meio salário mínimo, tendo sido 

excedido, em 2018, pelo Norte. O Centro-Oeste, em 2014, foi ultrapassado pelo Sul, sendo a 

renda mensal per capita média do grupo familiar do grupo em questão de R$1.328,08 

(FONAPRACE, 2018). 

Diante do cenário descrito e que apresenta de forma global o perfil socioeconômico de 

estudantes nas universidades brasileiras, podemos inferir o universo de demandas possíveis no 

PSIU, que oferta seu serviço para toda a comunidade, mas que é acessado majoritariamente por 

estudantes de baixa renda. Segundo a planilha do PSIU, a qual nos serve de fonte de dados para 

caracterização do público atendido neste serviço no período de 2017 a 2018, a maioria de 

pessoas que procuraram o plantão era composta por estudantes de baixa renda, chegando a mais 

de 50%. Diante dessa informação, não podemos negligenciar a ideia de que o PSIU oferece 

acolhimento a estudantes que se encontram em vulnerabilidade social e, consequentemente, 

teriam muita dificuldade ou mesmo impossibilidade de acesso a qualquer outro serviço 

psicológico gratuito e em tempo real. 

Como plantonista do PSIU desde seu primeiro ano, pude perceber, a partir dos atendimentos e 

discussões clínicas, que problemas de saúde mental, como ideação suicida ou mesmo a 

consumação do suicídio, podem ser evitados quando há oferta de serviços de saúde que 

favoreçam o acolhimento e o encaminhamento adequado para essas demandas de cuidado. 

Depois da implantação do PSIU, percebemos o quanto é importante um espaço de acolhimento 

sem burocracias e que se dispõe a atender imediatamente quem chega.  

É possível afirmar que, desde a entrada em um curso universitário, de graduação ou de pós-

graduação, cada pessoa lida com questões particulares as quais passam a estar imbricadas com 

a relação que desenvolve com a universidade, independentemente de serem pessoas em 

vulnerabilidade social ou não. O encontro com a universidade nem sempre é fácil, trazendo 

questões das mais diversas ordens, suscitando sofrimentos que interrogam o sujeito no ambiente 

universitário, seja advindo das exigências curriculares, do corpo docente ou dos novos rumos 

que tais questões abrem (COULON, 2017).  

De acordo com Veras: 

O momento de entrada na universidade é um momento de grandes questões 

na vida de qualquer sujeito. Às vezes, implica uma separação da família, 

implica mudanças geográficas, e tantas outras questões que surgem a partir 
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daí. Lidar com esse grande Outro que é a universidade, com demandas, com 

prazos, com aulas, com obrigações, com questões, com colegas.  

Ao se pensar em sofrimento psíquico na clínica, apresentado sob a forma de queixa ou demanda, 

é possível prever momentos críticos que podem desencadear crises neuróticas graves ou mesmo 

um quadro psicótico. Tais rupturas no funcionamento do cotidiano, se mostram, em muitos 

casos, sob a forma de uma angústia que não cessa de se inscrever e, em muitos momentos, pode 

não ser acolhida (CALAZANS e BASTOS, 2008) ou pode ser negligenciada pelo próprio 

sujeito e seu entorno. Nesse sentido, justifica-se a oferta de uma rede de cuidado que 

proporcione uma direção, isto é, um acolhimento qualificado e, de preferência, um 

encaminhamento consequente, tomando como princípio básico o que é possível fazer dentro da 

realidade de um plantão psicológico.  

Como exemplo, um estudo realizado com estudantes de medicina em todas as universidades do 

Ceará, entre 2009 e 2013, que visou descrever diversos processos psicossociais, acadêmicos, 

pessoais e familiares que interferissem positiva ou negativamente sobre o sofrimento psíquico 

no processo de formação de estudantes de medicina (ANDRADE et al, 2014), apresentou como 

resultado a identificação de quadros de adoecimento. No primeiro ano de curso, 25,6% dos 

estudantes apresentaram um quadro depressivo; problemas pessoais e na relação com familiares 

tiveram uma constância de 58,8% no último ano, e mais da metade dos alunos passaram a 

consumir álcool após iniciar o curso. A angústia nas aulas práticas de anatomia também 

apareceu em 32,5% dos alunos, assim como o temor de “não ser um bom médico” atingiu 87,1% 

dos estudantes do último ano do curso. Além disso, 25% dos alunos pediram ajuda psicológica 

como forma de lidar com sua vida dentro da universidade (ANDRADE et al, 2014). 

Considerando o público do PSIU, em sua maioria composto por estudantes, pode-se dizer que, 

desde a escolha por um curso universitário, de graduação ou de pós-graduação, o sujeito lida 

com questões sociais que o atravessam todo o tempo na relação com a universidade. Seja pela 

exigência curricular ou aquelas provenientes do próprio corpo docente, seja pelos novos rumos 

que tais questões indicam ou abrem, ou até por problemas que não se referem diretamente ao 

mal-estar produzido por esse encontro nem sempre fácil com a universidade (COULON, 2017). 

São sofrimentos que interrogam o sujeito no ambiente universitário, independentemente de sua 

articulação ou origem.  

As questões que vão aparecendo no PSIU dizem de uma vida comum, normalmente 

acompanhada de conflitos familiares, amorosos, dificuldade de se inserir na cidade, medo da 
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cidade, angústia com o curso, medos relacionados à perspectiva futura em estar na universidade 

hoje e, também, algo em torno da violência, conforme referenciado na planilha do serviço. 

Diante deste cenário, foi criado desde o primeiro ano do PSIU, o projeto “Por ser de lá”. E, um 

ano depois, o projeto “Lola”. Ambos partem da constatação de que há uma repetição de queixa 

por parte dos/as estudantes e que isso aponta para uma necessidade de encaminhamento. Como 

sempre tivemos dificuldades para encaminhar os casos que demandam um acompanhamento 

mais prolongado, estes dois projetos foram criados no PSIU para atender demandas específicas 

e recorrentes de estudantes. O “Por ser de lá” objetiva atender estudantes que saíram de suas 

cidades de origem e que, em sua maioria, não contam com apoio familiar em Salvador. Assim, 

o projeto surgiu da percepção dos/as plantonistas de que muitos/as estudantes relatavam sentir-

se mal na universidade, descrita como um novo e estranho ambiente. Algo de um sofrimento 

incessante aparecia e percebemos que estar desamparado/a em uma cidade estranha produzia 

um sofrimento paralisante para estes e estas estudantes.  

Logo, o “Por ser de lá” configura-se como uma rede de profissionais associados ao PSIU que 

ofertam atendimento gratuito, com duração máxima de dois anos, para estudantes com 

dificuldade de se inserir na cidade. Os atendimentos do “Por ser de lá” ocorrem à noite, no 

mesmo local dos plantões e os profissionais não são necessariamente os mesmos. 

Já o projeto “Lola” surgiu no segundo ano do PSIU com a ideia de oferecer escuta a pessoas 

vítimas de algum tipo de violência, pois percebemos que alguns casos eram atravessados por 

esta demanda específica. O intuito foi também prolongar o acolhimento a esse grupo de pessoas 

atingidas por algum tipo de violência. Nesse projeto, não há limite de sessões, tal como balizado 

no PSIU, para que assim o sujeito tenha mais tempo para elaborar sua posição frente à violência 

sofrida. 

O desafio do cuidado ofertado a jovens universitários/as, principalmente ingressantes, consiste 

em dar um contorno à queixa, ao sofrimento, de modo a ajudar os sujeitos a seguir em sua vida 

cotidiana, superando ou diminuindo a paralisia que a angústia produz. Para além disso, a 

urgência e o sofrimento não estão desassociados do mal-estar cultural ou, ainda, da relação com 

a cidade ou ambiente em que estes estudantes estão inseridos (MUÑOZ et al, 2019).  

É neste contexto que o PSIU aparece: a oferta de um espaço sem burocracias para que um 

endereçamento de fala aconteça. É Marcelo Veras quem esclarece:  
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A gente tem um WhatsApp e esse WhatsApp, que é por onde as pessoas ligam, 

a gente percebe muito o seguinte: ‘Ué, mas não tem que marcar?’. Eu falo: 

‘Não. Você é da UFBA, é da comunidade? Vai lá. É só ir lá’. ‘Mas é só ir lá 

mesmo?’. ‘É. Vai lá. Vai lá e alguém vai te atender’. Só o fato de não haver 

esse distanciamento enorme, o distanciamento, assim, de ter que fazer uma 

marcação para quinze dias, um mês às vezes para conseguir ser atendido, isso 

primeiro dá um susto, um certo espanto: ‘Mas não tem que ter documentos?’. 

Não, basta ser da comunidade da UFBA.  

Podemos perceber que o PSIU oferece acolhimento apostando numa possibilidade de encontro 

quase que imediato, sem trâmites. Nesse sentido, não se apresenta com a exigência de um 

consultório padrão, deixando-nos alertas de que a clínica pode acontecer em qualquer lugar. 

Um fato inusitado, por exemplo, foi escutar pessoas no estacionamento, quando não havia sala. 

Já improvisamos atendimentos no refeitório, na sala de espera, entre outros locais. 

A perspectiva de clínica ampliada é útil aqui para nos ajudar a pensar que um sujeito pode ser 

visto de modo singular, inclusive, reconhecendo os limites dos/as profissionais e buscando 

outros conhecimentos sustentados em serviços de saúde que assumem um compromisso ético 

com seres humanos, não reduzindo os pacientes a suas queixas, mas promovendo saúde a partir 

da noção de acolhimento (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2004). Importante nos darmos conta de 

que o PSIU ultrapassa a noção clássica de atendimento clínico, visto que inúmeras vezes foi 

preciso contato com outras instituições (5º centro) ou com serviços de saúde da própria UFBA 

(Serviço Médico - SMURB, Hospital das Clínicas etc.) ou outros setores da vida universitária 

(PROAE, colegiados de curso, setor de residência universitária etc.).  

No I Congresso Virtual da UFBA, realizado em 2020, tivemos uma mesa para apresentar o 

PSIU. Martha Macedo e Luiz Felipe Monteiro, ambos preceptores do PSIU, discorreram sobre 

a experiência. Uma fala de Martha Macedo nos ajuda a compreender melhor o serviço e seu 

funcionamento: 

Lidar com esse grande Outro que é a universidade, com demandas, com 

prazos, com aulas, com obrigações, com questões, com colegas. Então, 

a escuta nesse momento se torna uma preciosidade, poder abrir um 

espaço para fala dessas pessoas que estão entrando nesse novo lugar, 

nesse novo universo [...]. A angústia aparece. [...] E o Psiu ofereceu esse 

espaço, que acho que o grande pulo do gato, como Marcelo colocou, foi 

essa forma de chegar, desburocratizada, não precisa agendar, já está ali, 

porque existem outros espaços, inclusive na universidade, mas que têm 

demandas grandes e que precisa de um tempo, uma agenda, e o PSIU 

se coloca justamente nessa lacuna que existia (transcrição nossa). 
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Em relação ao tempo e ao que é possível fazer na condição de plantonistas, podemos destacar 

que o serviço oferta o que parece mais importante: acolhimento como possibilidade de 

endereçamento de fala e algum alívio da angústia. Soma-se a isso o atendimento imediato, a 

oferta de escuta no tempo em que se apresenta a urgência subjetiva. De acordo com Seldes 

(2019), quando sanamos a urgência, rompemos com o tempo da eternidade e damos algum 

espaço de subjetivação da angústia. Há um rompimento com o pensamento que perturba, que 

faz sofrer demasiadamente. 

De acordo com Luiz Felipe Monteiro, a angústia é um afeto que pode tornar-se paranoide, caso 

não haja um espaço de reorganização de ideias ou, melhor dizendo, um espaço de acolhimento 

e escuta clínica:  

Nós somos esse, digamos assim, essa coisa meio indeterminada, porque 

somos estranhos, né, para as pessoas que não nos conhecem, mas que, 

a partir da possibilidade da fala, é como se a gente pudesse servir como 

uma certa ponte pra que esse estranho na vida de cada um não seja tão 

estranho assim, ou pelo menos que ele não precise ser vivido como algo 

tão ruim e reforçar as certezas do eu, naquilo que o eu não quer saber, 

naquilo que a gente incomoda, mas que, se a gente presta um pouco 

mais de atenção, a gente vai perceber que não é tão ameaçador assim, 

que essa estranheza é da gente mesmo. E, em geral, quando 

reconhecida, através, em geral, de um atendimento, permite uma 

abertura, uma abertura do horizonte da própria pessoa e geralmente 

também uma abertura na relação dessa pessoa com o mundo, ao invés 

de se fechar nessa coisa meio paranoide de ‘eu contra o mundo’ 

(transcrição nossa). 

Nos atendimentos do PSIU, orientados pela psicanálise, o lugar de escuta pode ser também o 

lugar no qual uma invenção pode se produzir do lado do sujeito, justamente porque apostamos 

na ideia de que o outro sabe, ainda que não saiba que sabe. Isso é o que traz a possibilidade de 

o sujeito construir ou formular sua própria demanda, relacionada ao trauma de cada um. E o 

trauma é o encontro do sujeito com a linguagem no processo de subjetivação ou de constituição 

psíquica. Ainda segundo o autor, o trauma evoca diversos fenômenos clínicos e, ao procurar 

um espaço de fala, o sujeito experiencia um lugar de sentido ao que parecia meio solto, 

insensato, deslocado (SELDES, 2019).  

É nessa lógica que o PSIU se oferece como um espaço na construção de um lugar, uma 

localização do sujeito estudante, na sua própria vida, tendo ou não relação explícita com sua 

inserção na universidade. De acordo com Veras, em dois anos de funcionamento do Programa, 
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o PSIU acolheu quase 3.500 pedidos. Isso significa que uma parcela significativa da 

comunidade conhece o Programa e procura esse espaço.  

Considerando a especificidade do PSIU, é importante expor aqui o que tem sido produzido no 

Brasil acerca de serviços similares. Encontramos relatos apresentando o plantão psicológico e 

o cuidado na urgência com diferentes abordagens, e o ponto em comum é a vivência de estágio 

supervisionado em instituições de ensino superior (universidades e faculdades) que oferecem a 

possibilidade de estudantes vivenciarem experiências de atendimento, sob supervisão clínica, 

realizada por docentes. Alguns relatos, no entanto, não se aprofundam na perspectiva teórica, 

mas na experiência informativa para fins de reflexão e pesquisa na área (SCORSOLINI-

COMIN, 2015). 

A questão da urgência subjetiva também aparece em contextos hospitalares. O que se apresenta 

na literatura é a escuta da urgência em hospitais ser uma possibilidade de enxergar o sujeito que 

há por detrás do diagnóstico. Não parece haver, com isso, um contexto em que o sujeito apareça 

com questões diversas, pois a doença acaba por ser o foco e marcar sua presença. Vemos alguma 

aproximação com o serviço do PSIU, no sentido de escutar o sujeito de modo pontual e poder, 

com isso, oferecer uma escuta clínica qualificada. Por outro lado, trata-se de um contexto bem 

diferente da universidade e, desde que saibamos o que marca cada um enquanto instituição, 

podemos nos servir dessas experiências (PRETRILLI, 2015; ZUGNO et al, 2015; LIMA, 2018; 

NICOLAU et al, 2018; SILVA e CARDOSO, 2020). 

A proposta dos centros de atendimento em psicanálise é justamente ampliar, garantir o lugar da 

psicanálise na cidade, oferecendo consulta e tratamento a pessoas de variadas condições 

socioculturais e, ao mesmo tempo, constituindo um espaço de formação e pesquisa. Podemos 

apostar, diante disso, na necessidade do encontro de um significante que sirva como ponto de 

basta para circunscrever o gozo. Dito de oura maneira, o espaço de escuta em um plantão pode 

conduzir à reinserção do sujeito numa angústia que seja possível de lidar e que não o leve a 

uma condição insuportável (SANTOS e FERRARI, 2016). 

A psicanálise pode e deve fazer uma nova aliança com o tempo presente, realizando ações e 

discussões que garantam a singularidade de cada sujeito e de sua situação, também fora dos 

eixos tradicionais da clínica. Trata-se de um trabalho guiado pela ética da psicanálise, que 

pressupõe o bem dizer (LACAN, 1960/1997), e segundo a qual é possível pensar novos 
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dispositivos clínicos que dão lugar a novas soluções que cada sujeito pode encontrar na sua 

própria queixa e para além dela. 

 

 

1.2 REVISÃO DE LITERATURA 

Buscamos encontrar o que há de produção científica no Brasil que se apresente com alguma 

aproximação com o serviço ofertado pelo PSIU, levando em consideração sua presença dentro 

da universidade. No contexto universitário, de acordo com Darriba e Pinheiro (2009), o analista 

– aqui falaremos em analista, visto que a problemática em questão nesta dissertação se apresenta 

sob a perspectiva da psicanálise – se depara com impasses referentes à formação da prática 

clínica. A urgência subjetiva é um tema de investigação próprio à psicanálise, na medida em 

que o sujeito passa de uma queixa inicial para uma interrogação acerca da desordem da qual se 

queixa. A grande questão é que tanto a urgência quanto a urgência subjetiva não escolhem um 

público específico. 

Como falamos anteriormente, o direito a psicanálise é ou, ao menos deveria ser, para todos e 

todas que assim o desejem. O direito à psicanálise em instituições públicas torna possível um 

encontro com quem ocupa a posição de analista, superando o obstáculo do tratamento privado 

e pago, o que abre espaço para que seja possível a escuta de um dizer sobre si mesmo, sem a 

mediação ou o obstáculo do dinheiro. A utilidade social da escuta, hoje em dia, é mais 

necessária do que se pode imaginar, já que vivenciamos uma sociedade onde a reposta técnica 

ao sofrimento se baseia em protocolos “standardizados” que tentam apagar a singularidade do 

sujeito (BLANCO, 2007). Acrescenta-se, neste caso, que o analista não pode recuar de operar 

a partir da ética que constitui a psicanálise, onde quer que esse trabalho seja possível e 

requerido. 

Pensando a psicanálise para além das redes privadas e levando em consideração o acesso à 

escuta psicanalítica, torna-se preciso reinventar o modo de atuação, a cada dia de nossas vidas 

enquanto analistas (STEVENS, 2007). Na instituição não é diferente, já que precisamos ofertar 

a prática nesse contexto e nas condições possíveis. É a partir do dispositivo clínico e da 

articulação do caso a caso que se pode produzir efeito na queixa e no sintoma de cada sujeito. 
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Assim, o que se faz consistente é o ato ou propósito sustentado por aquilo que fez a prática 

acontecer.  

Apresentaremos aqui, dois momentos de busca de referências: o primeiro concentrou-se na 

ideia de plantão psicológico e de urgência subjetiva. São poucos os achados, e menos ainda na 

perspectiva da psicanálise. Diante disso, partimos para uma segunda busca, em que 

preservamos a psicanálise como marco teórico, o contexto universitário, a ideia de urgência e, 

portanto, de atendimento pontual. O que podemos afirmar até então é que este caminho aponta 

para a ideia de plantão psicológico que se mantém sob outra fundamentação teórica 

(especialmente a fenomenologia); passamos, então, a pensar esse serviço como um dispositivo 

que oferta atendimento pontual, e que aposta na produção de efeitos terapêuticos ou mesmo 

analíticos, porque leva algumas vezes a constituir, não apenas alívio, mas uma demanda de 

trabalho analítico.  

Como não encontramos referências de plantão psicológico vinculado à psicanálise, recorremos 

a outros dispositivos clínicos para que pudéssemos alcançar a ideia da clínica que acontece no 

PSIU.  

  

1.2.1 O serviço-escola universitário e a ideia de plantão psicológico 

Concentramo-nos aqui nos temas do plantão psicológico e da urgência subjetiva em serviços 

universitários no Brasil, visando trazer aportes atualizados para a ideia de clínica ampliada, 

orientada pela psicanálise. Como o tema da urgência subjetiva não foi trabalhado 

especificamente por Freud e Lacan, recorremos, em uma revisão não sistemática de literatura, 

a autores que, contemporaneamente, elaboram essa temática na prática clínica em ambiente 

universitário. A revisão de literatura buscou circunscrever temáticas do plantão psicológico e 

da urgência subjetiva no âmbito dos serviços prestados por clínicas-escola ou outros serviços 

de saúde mental em instituições universitárias, no Brasil. A pergunta que guiou nossa primeira 

busca foi: o que tem sido trabalhado, sob a perspectiva da psicanálise, sobre plantão psicológico 

e urgência subjetiva no país?  

O plantão psicológico existe desde o final da década de 1960, período em que a profissão de 

psicólogo foi reconhecida no Brasil. Independentemente da abordagem teórica que esteja 
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norteando tal prática clínica, o plantão psicológico se configura como um atendimento sem 

continuidade, o que pressupõe que o/a plantonista deve estar preparado/a para receber qualquer 

tipo de demanda, não havendo tema específico e nem planejamento prévio (SCORSOLINI-

COMIN, 2015). Deste modo, a construção do plantão psicológico se dá a partir do acolhimento 

da urgência de quem procura. Podemos nos perguntar: como se dá a recepção dessa urgência 

por parte dos/as psicólogos/as no serviço? 

A urgência subjetiva no plantão psicológico pode constituir temática de grande relevância no 

cenário universitário, visto que essa modalidade de atendimento visa oferecer 

escuta/acolhimento no exato momento de necessidade daqueles e daquelas que o procuram. 

Ainda não há no PSIU estudos ou investigações que analisem efeitos do trabalho com a urgência 

subjetiva.  

Encontramos, em diferentes artigos (ZUGNO et al, 2015; ROSÁRIO e KYRILLOS NETO, 

2015; PEREIRA et al, 2016), referências ao contexto da clínica-escola e da atenção básica 

(SUS), em que usuários/as chegam em busca da cura de sua miséria neurótica, em princípio 

sem se responsabilizar por sua própria desordem e queixa. Às vezes acontece de a pessoa não 

retornar, como também de querer retornar muitas vezes.  

O sujeito chega para atendimento em situação de desamparo, com pelo menos algum ponto de 

sua história em vacilação ou com a sensação de desmoronamento, como se tudo corresse um 

risco muito grande de dar errado, acabar ou causar algo da ordem do insuportável de vivenciar. 

Assim, podemos dizer que a demanda, como pedido de ajuda, aparece junto à tentativa de 

enfrentamento de uma situação, ou diante da irrupção de uma angústia que se apresenta a partir 

de uma ruptura com a subjetividade (MARON, 2008). 

A psicanálise apresenta a possibilidade de ressignificar a angústia que aparece acompanhada de 

um pedido de escuta. Em um plantão psicológico de orientação psicanalítica, Daher e 

colaboradores (2017) sinalizam que é preciso haver uma adaptação da técnica psicanalítica. A 

questão fundamental é estar atento ao que surge de mais urgente no encontro, focando esforços 

em um auxílio pontual da urgência que aparece naquele momento. 

A urgência pode ser chamada de subjetiva quando uma questão se coloca diante do sofrimento: 

o que há, no dizer de cada um, que não é universal? No universo de palavras do mundo, o que 

pode ser elaborado como algo próprio, singular? De acordo com Muñoz e colaboradores (2019), 
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a subjetivação da urgência é o que possibilita alguma transformação da demanda de quem 

enuncia um sofrimento. Isso envolve uma operação temporal, uma aposta naquela sessão como 

possibilidade de atravessamento do que aparece enquanto sofrimento psíquico.  

Para realizar o levantamento acerca do estado da arte sobre o tema em cinco anos (2015-2019), 

buscamos no Portal de Periódicos da CAPES, nas plataformas , PEPSIC e Google Acadêmico, 

as seguintes palavras-chave: plantão psicológico AND psicanálise; plantão psicológico AND 

urgência subjetiva; plantão psicológico AND universidade; urgência subjetiva AND 

psicanálise; urgência subjetiva AND universidade; urgência subjetiva. AND clínica-escola. 

Os seguintes critérios de inclusão foram utilizados para a coleta: artigos publicados entre 2015 

e 2019 e que contivessem, em seu título, palavras-chave ou no resumo algo sobre plantão 

psicológico ou urgência subjetiva em serviços de atenção psicológica em universidades 

brasileiras. Os critérios de exclusão: artigos publicados em data anterior a 2015; aqueles que se 

referiam exclusivamente a urgência médica, assim como artigos sobre atendimentos que não 

contemplavam a ideia de plantão psicológico ou de urgência. 

A primeira busca de artigos nas plataformas se deu entre 6 e 13 de agosto de 2019. Do total de 

1.759 resultados, apenas 17 foram selecionados para esta pesquisa, de acordo com os critérios 

de inclusão/exclusão descritos acima. Para a seleção, foram avaliados títulos e resumos e, 

posteriormente, todo o conteúdo daqueles selecionados. Neste primeiro recorte, não 

privilegiamos nenhuma orientação teórica, ainda que a urgência subjetiva possa apontar para a 

perspectiva da psicanálise. Dos 17 artigos encontrados, 15 falam da prática do plantão 

psicológico, estando, em sua maioria, focados no relato de uma prática em serviços-escola, 

portanto, tratam da formação profissional universitária. Entre os 15 artigos que retratam o 

plantão psicológico, cinco deles tomam a psicanálise enquanto perspectiva teórica e o restante 

se divide entre abordagem centrada na pessoa (ACP) e fenomenológico-existencial. 

Um segundo trabalho de busca se deu entre 15 de agosto e 6 de setembro de 2020. 

Ampliamos um pouco o limite temporal e fizemos um levantamento entre os anos de 2015-

2020. Obtivemos 10.600 achados no Google Acadêmico, um quantitativo bem superior ao 

dos primeiros achados. A hipótese para tantos achados é que se trata de uma plataforma que 

abarca grande diversidade de material: artigos, teses, dissertações, livros etc. Achamos, 

também, dentro desse período, dois artigos na plataforma SciELO e um artigo na plataforma 

PEPSIC. Utilizando os critérios acima descritos, e excluindo teses, dissertações, TCCs e 
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livros ou capítulos de livros, chegamos a um total de 28 artigos escolhidos, sendo todos eles 

com a perspectiva teórica da psicanálise. 

Dos artigos incluídos na primeira busca, 11 foram produzidos na região Sudeste do Brasil, 

informação que apenas reforça o que Barros (2013) encontrou em sua dissertação: a produção 

científica no país ainda se concentra indiscutivelmente no eixo Sul-Sudeste. Os estudos trazem 

um reduzido panorama de considerações teóricas e intervenções, sendo que a maior parte deles 

refere métodos qualitativos e relatos de experiência. A prática acontece prioritariamente em 

serviços-escola de psicologia e com estudantes sob supervisão. Nos artigos em que a psicanálise 

aparece, é predominante o estudo de caso como método de pesquisa. De acordo com Pereira e 

colaboradores (2016), é possível discutir questões relativas ao diagnóstico advindas de casos 

clínicos. 

Na segunda busca, encontramos o mesmo achado de produção científica no Brasil sobre o tema, 

corroborando o fato de que a produção se concentra nas regiões Sul e Sudeste, sendo que, dos 

28 artigos localizados, 17 (mais da metade) foram produzidos na região Sudeste, seis na região 

Sul e o restante nas regiões Norte e Nordeste.  

O plantão psicológico, enquanto modalidade clínica, se apresenta como uma prática focada na 

demanda relativa ao sofrimento psíquico, mas não se configura como a clínica tradicional ou 

de consultórios particulares. Trata-se de um fazer que acolhe um pedido de ajuda e se 

compromete em acompanhar o acontecer psíquico, a vivência subjetiva (DANTAS et al, 2016). 

De acordo com as autoras, quem procura o serviço de plantão psicológico encontra-se restrito 

em sua condição de abertura ou possibilidade de reflexão sobre o próprio sofrimento psíquico. 

Há assim uma valorização do encontro com o plantonista como possibilidade de pensar sobre 

diferentes modos de estar no mundo e poder escolher novos caminhos e sentidos. 

Nesta busca de artigos e a partir da leitura daqueles que fazem parte desta revisão, percebemos 

que a ideia de acolhimento, plantão e atendimento pontual aparecem de diversas formas, 

estando direcionadas a estudantes que iniciam sua prática clínica, implicando uma formação 

vinculada a um estágio na universidade. 

Os artigos orientados pela psicanálise fazem uma discussão a partir da experiência em clínicas-

escolas do curso de psicologia. Tais referências dizem, portanto, da possibilidade de o plantão 

ser orientado por uma escuta que cria condições de fazer advir o sujeito, levando em conta o 
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contexto e realidade de quem procura o serviço. É considerado, também, o processo de 

formação dos estudantes de psicologia e a importância social destinada ao acesso de uma 

população desfavorecida economicamente (ROSÁRIO e KYRILLOS NETO, 2015; DINIZ e 

FERRAZ, 2015). Dentro dessa lógica, o plantão, que vem acompanhado de diversas maneiras 

ou nomes – acolhimento, atendimento pontual etc. –, retrata uma forma contemporânea de 

atendimento que visa ao acesso direto da pessoa, sem tantas burocracias, unindo a possibilidade 

de escuta imediata (STALIANO et al, 2017). 

Diante do exposto, chegamos à interrogação de como a urgência subjetiva na clínica ampliada 

e orientada pela psicanálise pode estar presente dentro da universidade. A ideia não é responder 

objetivamente a tal indagação, mas poder sublinhar possibilidades de entrelaçamento entre estes 

pontos que, desse o início, se apresentam pela inserção da pesquisadora no campo, o plantão de 

acolhimento do PSIU. 

 

1.2.2 A dimensão da angústia na urgência subjetiva 

Na primeira revisão, percebemos que unir a ideia de plantão psicológico à psicanálise e, assim, 

buscar aproximações ao serviço ofertado no PSIU, é difícil de sustentar, visto que a ideia de 

plantão psicológico nasce a partir de outra perspectiva teórica: a fenomenologia. Diante disso, 

partimos para uma nova busca de artigos que nos ajudasse a recolher o estado da arte quanto ao 

acolhimento da urgência na clínica. Para tal, buscamos nas plataformas SciELO, PEPSIC e 

Google Acadêmico, as seguintes palavras-chave: urgência AND subjetiva AND psicanálise. 

Esta escolha foi feita a partir do que apontou a primeira revisão, na qual nos certificamos de 

que a urgência subjetiva é um tema ligado à psicanálise. 

Do mesmo modo, o trabalho seguiu com a leitura dos títulos e, quando parecia convergente 

com o objeto desta pesquisa, os resumos foram sendo selecionados para leitura completa. Além 

disso, percebemos que mesmo utilizando um filtro de seleção de material, ainda apareceram 

artigos anteriores a 2015 e outros arquivos que não dizem respeito ao nosso objeto. Foram 

utilizados os mesmos critérios de inclusão e de exclusão, agora entre 2015-2020.  

Traçando um panorama dos artigos, percebemos que, em muitos casos, a urgência subjetiva 

surge com outro nome. Isso pode ser facilmente percebido, com a ideia de curto período de 



41 

 

atendimento, o qual geralmente varia entre uma sessão e dois anos de atendimento. Diante 

disso, alguns outros nomes possíveis para a urgência subjetiva passam a ocorrer como: 

angústia iminente, desespero, aspectos subjetivos da clínica, urgência e subjetividade, 

urgência de vida, urgência de fala a partir do contexto político, social e territorial etc. 

(ANTONIO e SARTORI, 2017; AZEVEDO, 2018; BASTOS, 2018). 

A urgência subjetiva também aparece em um conjunto de trabalhos sobre formação de 

profissionais psicólogos, assim como apareceu na primeira revisão deste estudo. Isso 

acontece quando a escuta entra como operador temporal, produzindo uma saída possível em 

situações de crise e de não crise, sendo que esta última pode referir-se a um corte ou escansão 

entre o que é urgente e o que é presente para aquele que endereça sua fala ao analista. Dito 

de outro modo, o encontro com o/a profissional pode servir de presença, escuta e acolhimento 

na necessidade de endereçamento de uma fala, seja qual for o assunto (CAZANATTO et al, 

2016; SANTOS e FERRARI, 2016; TEIXEIRA et al, 2018; MUÑOZ et al, 2019; GIBIM e 

NEVES, 2020).  

Há também a urgência subjetiva em contextos hospitalares, que aparece como tentativa de 

abordar a singularidade de cada atendimento, contrapondo-se à clínica médica que, via de 

regra, impede que o sujeito apareça. No contexto hospitalar, a urgência subjetiva é pensada 

como possibilidade de manejar a subjetividade de sujeitos em sofrimento psíquico para além 

do padecimento físico. O manejo clínico adotado neste contexto não está focado em códigos 

referentes a doenças e prioriza a escuta do sujeito do inconsciente, desocupando o lugar que 

toma o sujeito como objeto. Além disso, no contexto hospitalar, o encontro com o traumático 

provoca a experimentação de sensações dolorosas, algo que emerge no corpo (PETRILLI, 

2015; MAURANO e NUNES, 2015; ZUGNO et al, 2015; AZEVEDO, 2018; LIMA, 2018; 

COSTA e COSTA-ROSA, 2018; SILVA e CARDOSO, 2020). 

A urgência subjetiva aparece em variados contextos hospitalares, sendo que a maior parte deles 

envolve um público que está muito próximo do real da morte. Numa experiência com pacientes 

que foram submetidos a procedimentos invasivos, por exemplo, em uma ala de oncologia 

pediátrica, a discussão se construiu a partir do desencadeamento do quadro de angústias que 

crianças, adolescentes e cuidadores desenvolvem durante o tratamento. Foram apresentados 

comportamentos fóbicos, de pânico, depressão, insônia e outros sintomas diversos (PETRILLI, 

2015). 
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Quando chega como um pedido de escuta, a urgência vem acompanhada de um grau de angústia 

elevado. O sujeito vivencia experiências de estranhamento e desamparo, levando a um estado 

de insuportabilidade do qual não é possível fugir. O que pode permitir algum deslocamento ou 

esvaziamento do desamparo é a possibilidade de reconstrução da cena traumática a partir da 

fala do sujeito e do acolhimento do/a plantonista (BERTA, 2015). O que se apresenta como 

cena traumática é singular e, nem sempre, pode ser formulado explicitamente. É preciso uma 

invenção diante do que aparece como traumático, a fim de possibilitar novas saídas para lidar 

com o sofrimento psíquico.  

As queixas mais recorrentes que aparecem na literatura referente à noção de urgência subjetiva 

são: depressão, ansiedade, questões com a família, com a universidade e dificuldade de 

concentração. Aparecem referidas a pressa em se livrar da angústia e/ou sofrimento e uma busca 

por se reestabelecer emocionalmente (MUÑOZ et al, 2019). Na mesma direção, em minha 

experiência de plantonista no PSIU, recebi esses mesmos tipos de sofrimento, associados à vida 

cotidiana de cada sujeito. A análise da planilha 2017-2018 em que plantonistas relataram, de 

forma breve, cada queixa, revela a constância de ocorrências referentes a conflitos com a 

própria universidade e insegurança sobre o futuro. A procura por equilíbrio emocional e por 

saber lidar com a angústia não só foi percebida por mim na clínica do PSIU, como também 

reconhecida na análise das informações recolhidas de todos os atendimentos referentes ao ano 

2017-2018. Havia ali um caráter de urgência, de um pedido de organização, de ajuda para que, 

de algum modo, fosse possível sentir-se mais apaziguado/a com o sofrimento. 

Relativamente à ideia de plantão, há quem se refira a esse tipo de serviço como acolhimento, 

permitindo pensar que a urgência que aparece não é necessariamente endereçada à ordem 

médica e sim decorrente de um pedido de escuta. Plantão de acolhimento e plantão psicológico, 

porém, são termos que aparecem muito próximos, não sendo possível localizar uma diferença 

prática ou teórica (DAHER et al, 2017). 

O serviço de plantão surge como alternativa de atendimento a demandas emergenciais e 

constitui um espaço de escuta a todos e todas que desejem algum espaço de elaboração, seja em 

situação de crise ou não (LIMA, CARVALHO e PIRES, 2020). A partir de minha experiência 

como plantonista e, posteriormente, como pesquisadora, o PSIU é um dispositivo capaz de 

manejar positivamente modos de sofrer psíquico, em congruência com a perspectiva de clínica 

ampliada, de curta duração, sendo caracterizado como um plantão que funciona a partir da 

noção de urgência subjetiva. 
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CAPÍTULO 2 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

 

Este capítulo compreende duas partes. Na primeira, exploramos a contribuição teórico-

metodológica de Alain Coulon, em função das pesquisas que realizou sobre a entrada na vida 

universitária na França, num contexto que podemos aproximar, em vários aspectos, da 

realidade brasileira. Em seguida, abordaremos os principais elementos teóricos que 

sustentam nossa interpretação do material empírico. Trata-se da psicanálise que constitui 

nosso quadro teórico-clínico de referência.  

 

 

2.1. A CONTRIBUIÇÃO DE ALAIN COULON PARA OS ESTUDOS SOBRE A 

UNIVERSIDADE: ESTRANHAMENTO E FAMILIARIDADE 

A escolha em trabalhar parte da obra de Alain Coulon nesta pesquisa se deu a partir do 

encontro com o livro A condição do estudante (2008), fruto de uma pesquisa desenvolvida 

em Paris, no final do século 20. O autor é um sociólogo francês que se dedicou por 30 anos 

a fazer pesquisas sobre a vida universitária. Curiosamente, sua formação se deu na 

efervescência do ano de 1960 e um de seus mestres foi Jacques Lacan (SPOSITO et al, 2017). 

Coulon desenvolve suas pesquisas sob a vertente da etnometodologia. Apesar de a palavra 

parecer indicar um tipo de método, não é disso que se trata. A premissa central da 

etnometodologia é considerar que agentes sociais são construtores dos processos de interação 

em espaços de convivência na vida cotidiana, e isso nos reporta ao entendimento de que a 

reprodução das regras sociais ou normatividade social afasta e aliena o sujeito de 

experienciar coisas e situações singulares, com pertencimento e com possibilidade inclusive 

de romper conscientemente com algumas regras. A ideia da etnometodologia é poder 

interpretar como cada sujeito, ainda que fazendo parte de uma sociedade (macro), pode dar 

sentido a suas próprias ações. É disso que se trata. Se pensarmos por essa via, a universidade 

pode ser compreendida como um grande ambiente (macro) e sua relação com ele depende 
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de como cada um a vivencia. E isso ultrapassa qualquer valor numérico, como quantidade 

de alunos e de matrículas, possibilitando construir estratégias institucionais para apoiar e 

valorizar o singular de cada experiência.  

Um dado importante trazido por Coulon é que, em muitos países, sejam eles considerados 

economicamente desenvolvidos ou não, o acesso ao ensino superior se democratizou nos 

últimos 30 anos. Temos como exemplo a França e o Brasil. Junto a isso, entretanto, o fracasso 

e o abandono continuaram existindo e em números maiores (SPOSITO et al, 2017). De acordo 

com Sposito e colaboradores (2017, p. 1253): “A partir dos anos 1980, a universidade francesa 

sofreu processo intenso de abertura de oportunidades de acesso, reunindo um público amplo e 

heterogêneo de estudantes”. Tal processo se deu também na universidade pública brasileira, 

com a implantação do Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das 

Universidades Federais, REUNI, em 2007, que teve como objetivo ampliar substancialmente a 

oferta de vagas públicas na educação superior, com políticas de inclusão e assistência estudantil 

voltadas para as camadas populares, historicamente excluídas da universidade pública no país. 

Apesar do estudo de Coulon ter sido realizado na França, há várias semelhanças com o que 

acontece na universidade pública brasileira, após o REUNI e, sobretudo, após a introdução das 

ações afirmativas que trouxeram grupos antes marginalizados e sem acesso ao ensino superior. 

Conforme Sposito e colaboradores (2017), os trabalhos empíricos de Alain Coulon 

proporcionaram novos métodos e novas categorias de análise para a compreensão dessa 

mudança do perfil do alunado. Acrescentamos que ofereceu também uma ferramenta heurística 

que pode contribuir para modificar em parte a situação de grande vulnerabilidade e sofrimento 

psíquico de pessoas cuja característica mais marcante é a de ser o primeiro membro da família 

a adentrar no ensino superior público. A categoria de afiliação é uma dessas ferramentas 

interpretativas apresentadas pela pesquisa de Coulon (2017). 

Ao acompanhar a trajetória de estudantes ingressantes, Coulon (2008) propõe três categorias 

de análise que dizem da realidade e dinâmica que caracterizam a vida estudantil: afiliação, 

tornar-se membro e regra.  

Apresentaremos a regra como primeiro ponto a ser considerado, visto que, para Coulon (2008), 

a primeira tarefa que o estudante deve realizar ao chegar na universidade é aprender o status e 

o ofício de ser estudante. Isso implica aprender as regras daquele ambiente. A passagem para a 

universidade é acompanhada de modificações importantes na vida, principalmente no que diz 
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respeito ao tempo, ao espaço e às regras. A grande questão é que o status de estudante é “um 

estatuto social provisório” (COULON, 2017, p. 73). Não poder apropriar-se desse ofício 

provisório, ou seja, desconhecer práticas de afiliação pode comumente ser vivenciado como 

sensação de fracasso individual, ainda que essa tarefa de afiliação deva ser abraçada, segundo 

Coulon, pela instituição.  

O autor sinaliza que quando as regras ainda não estão bem estabelecidas para o/a estudante, ou 

quando não a percebem, significa que não há afiliação à universidade (COULON, 2008). A 

afiliação é, para Coulon, uma categoria que perpassa pela noção de habitus proposta por 

Bourdieu. Refere-se a disposições que vão sendo incorporadas desde os primeiros momentos 

de contato com a universidade e como podem ser desenvolvidas, ainda que o estranhamento 

seja, quase sempre, o primeiro momento de enfrentamento do/a estudante.  

Tornar-se membro aponta para a construção do sentimento de pertença à universidade. O/A 

estudante passa a não ser reconhecido/a por seu nome, sua história de vida, seus anseios, e acaba 

sendo mais um/a que possui um número de matrícula como identificação. Dito de outro modo, 

ser membro é poder criar estratégias, inclusive emocionais, de pertencimento (SPOSITO et al , 

2017). 

A regra está intimamente ligada à afiliação, que tem como chave a construção da percepção de 

funcionamento da universidade, de modo que seja possível a circulação e a convivência. Os 

estudantes precisam aprender as regras desse novo universo para que possam, além de segui-

las, suportá-las e, finalmente, se sentirem integrados a este espaço (ibid). 

O momento de chegada à universidade é uma nova posição conquistada por cada estudante, 

gerando diversas emoções e expectativas. Ao adentrar neste novo mundo, há muitos fatores que 

influenciam a vida e convivência, bem como a permanência na universidade. Estamos, com 

isso, dizendo de uma mudança de posição, a passagem do ensino médio para o ensino superior, 

que representa um estranhamento. Não podemos deixar de ponderar que o estranhamento é 

atravessado pela especificidade dos diferentes públicos estudantis e, em Paris 8, universidade 

pública onde Coulon realizou sua pesquisa, há uma importante parcela de estrangeiros, que se 

traduzia em 25% do total de matrículas do ano de 1996-1997 (COULON, 2008). 

Levemos em consideração, portanto, que o estranhamento se apresenta sob o ângulo 

institucional, seus aspectos, suas diferentes populações e diferentes problemas. O que podemos 
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pensar, com isso, é que apesar das especificidades de cada universidade e, portanto, de suas 

regras, o período de estranhamento é um marco de transição, inclusive desenvolvimental. 

Dizemos isto, porque a maior parte dos estudantes chegam do ensino médio e se deparam com 

uma mudança marcada por outro senso de responsabilidade e comprometimento com futuro 

(COULON, 2008). 

De acordo com Alain Coulon (2008), podemos considerar a entrada na vida universitária como 

uma passagem que necessita de ritos de afiliação. Dito de outro modo, não se trata de um 

acontecimento natural, implicando a aprendizagem de inúmeros códigos que balizam a vida 

intelectual para exercer atividades em que professores/as avaliam o domínio de competências. 

Assim, entrar na universidade e permanecer nela é, de alguma maneira, lidar com outros modos 

de existir num ambiente que, sendo escolar, pode parecer familiar, mas é familiarmente 

estranho. 

O autor salienta que o sucesso acadêmico depende da possibilidade de inserção ativa do/a 

estudante em seu novo ambiente. A transição do ensino médio para o superior mostra-se 

delicada, pois envolve mudança de ambiente, de espaço, de regras, e novas relações com 

professores/as, amigos/as, colegas. No colégio, há sempre grande chance de que nada de ruim 

vá acontecer; as trocas sociais são bem diferentes daquelas que ocorrem no ensino superior. Na 

universidade, aparecem inquietação, dúvida, angústia, medo de ser recusado/a, frieza, solidão, 

anonimato etc. (COULON, 2008). 

Os/As estudantes devem tornar-se nativos/as dessa nova cultura – a cultura universitária – e 

adaptar-se a um novo mundo. Para Coulon (2008), o processo de afiliação implica três tempos: 

o tempo de estranhamento, o de aprendizagem e o tempo de afiliação propriamente dito. 

Primeiro se enfrenta o desconhecido, logo, a adaptação vai sendo produzida e, por último, o/a 

estudante aprende a manejar as regras da universidade e, portanto, consegue interpretá-las, 

concordando ou não com elas. Em uma entrevista, Coulon (SPOSITO et al, 2017, p. 1266) 

ressalta que as regras fazem parte de um conjunto de competências: 

A compreensão das regras que toda aprendizagem subentende, formas de 

fazer, astúcias, práticas etc. É a esse conjunto de competências que eu chamei 

de ofício de estudante: ele não é adquirido em um único dia, mas certas 

práticas pedagógicas podem favorecer o acesso a ele. Eu diria que o ofício de 

estudante é adquirido de modo tanto mais rápido e duradouro quando o 

professor tem uma formação pedagógica, é paciente, mas também exigente. 
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Como docente universitário, Coulon enfatiza, no trecho acima, que “certas práticas pedagógicas 

podem favorecer o acesso” (ibid) ao ofício de estudante. Contudo, a universidade dispõe de 

outros dispositivos que podem ser igualmente favorecedores da permanência de muitos/as, 

evitando o acúmulo de sofrimento.  

Coulon também encontra em sua pesquisa pessoas que saíram do ensino médio e foram 

primeiramente trabalhar, e só depois, entraram na universidade. Uma estudante, numa 

entrevista concedida a Coulon, afirma que “é melhor estudar do que estar desempregada e é 

melhor estudar do que viver dois anos trabalhando” (2008, p. 65). A estudante deixa evidente, 

em seu relato, que é difícil trabalhar sem uma perspectiva futura e prefere “ralar” sendo 

estudante (COULON, 2008). Vemos, então, que ainda que não saibamos a representação do 

que é ser estudante para cada sujeito, há alguma, ou muita, expectativa ao escolher entrar e estar 

na universidade. Uma pergunta possível seria: o que um/a estudante espera quando escolhe um 

curso, uma universidade? A pesquisa do autor, entretanto, longe de apresentar uma conclusão, 

traz indagações e problematiza a complexidade da vida estudantil de modo a inspirar novas 

pesquisas. 

Todo o interesse de Coulon começa pela observação do dito fracasso estudantil numa 

universidade francesa, em que ele questiona o porquê disso acontecer. Logo, constatamos 

aqui uma indagação feita pelo autor que, possivelmente, direcionou toda uma vertente de 

pesquisas. O que fazer diante desse problema? Coulon diz, em uma entrevista: 

Comecei a fazer entrevistas com os estudantes que fracassavam, mas eles não 

tinham nada de interessante para dizer sobre seus fracassos. Diziam 

frequentemente que não estavam muito motivados, ou então que não tinham 

escolhido bem a área de formação ou ainda não entendiam de que lhes 

serviriam os estudos universitários (SPOSITO et al, 2017, p. 1257). 

Esse conjunto de motivos evocou no autor uma estranheza e ele se sentiu convidado a 

pesquisar o universo da vida estudantil universitária. Passou a observar, às vezes sentado em 

algum local do campus, como as pessoas andavam, o que faziam, o que conversavam etc. 

Ele foi percebendo que ali pessoas construíam seu próprio ambiente, ainda que o espaço 

físico fosse o mesmo e a cultura seja imprescindível no que afeta a vida de cada um. Coulon 

afirma que o mais surpreendente, nesse contexto, é que os problemas de adaptação aos 

estudos superiores são transnacionais e transgeracionais, o que significa que encontramos 

fenômenos semelhantes em países e épocas diferentes (SPOSITO et al, 2017). 
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Numa outra pesquisa de Coulon (2008), realizada no ano de 1970, ele já havia encontrado uma 

taxa expressiva de “fracasso” e abandonos, sendo que um estudante, a cada dois que entrava na 

universidade, saía sem nenhum diploma. Não era minimamente coerente atribuir esse dito 

fracasso a pelo menos metade dessas e desses jovens. No PSIU, não há dados nem relatos que 

indiquem abandono, mas há uma expressiva quantidade de relatos que indicam desejo de 

mudança de curso, insatisfação ou desânimo, em função do que estudantes consideram um 

longo tempo de formação. 

Para Coulon (2008), cujo trabalho de pesquisa foi direcionado por vários anos a compreender 

os motivos que levam jovens universitários à situação de sofrimento, estudantes elaboram 

estratégias de entrada nesse novo universo tão diferente da vida escolar anterior. Em suas 

pesquisas, o autor descreve desafios que jovens ingressantes precisam aprender para lidar 

com o ambiente da universidade, e o medo de não construir um planejamento de futuro torna-

se, muitas vezes, avassalador. Para o autor, a elaboração de estratégias para lidar com este 

sofrimento é de grande importância. Tanto na França como no Brasil praticamente inexistem 

espaços institucionais nas universidades para organizar e endereçar esse sofrimento tão 

comum na vida do estudante universitário. 

Estudos empíricos realizados na França e no Brasil por Coulon (2017) demonstram que, dentre 

as crenças que acompanham estudantes universitários/as e suas famílias, está a de imaginar que 

existiria “uma continuidade entre o ensino médio e o ensino superior” (ibid, p. 1242). A não 

confirmação dessa crença pode produzir rupturas subjetivas importantes quando do início na 

vida universitária. Ainda de acordo com o autor, a sensação de fracasso, tomada como algo 

individual e não compartilhado socialmente aumenta o desamparo e torna-se produtor de 

abandono de curso, angústia e desinteresse pela experiência universitária. 

Coulon (2008) também aponta um aspecto fundamental em sua pesquisa ao relatar fatores 

psicológicos de passagem. O autor afirma que depois da desestabilização significativa da 

entrada, a fase de aprendizagem sobre a universidade é acompanhada por problemas 

psicológicos e se fazem necessárias estratégias para criar condições de afiliação do estudante. 

As reações psicológicas, nesses casos, dependem não apenas de aspectos estruturantes e 

singulares do sujeito, mas também de bons encontros que a universidade pode oferecer e 

manter. 
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Entre novos estudantes, aparecem temores e fantasias a respeito da vida universitária, assim 

como comparações, como dissemos acima, com o colégio e a vida que levavam antes. Muitos 

estudantes, na pesquisa de Coulon, se consideram traumatizados, tensos e ansiosos em relação 

à entrada e manutenção na universidade, comumente apresentando adoecimento referido a 

embates com a burocracia prevalente nas instituições, o que reforça o desamparo, a solidão, o 

estar sozinho ou sozinha nesse ambiente (COULON, 2008). 

 

 

2.2 ASPECTOS CONCEITUAIS (MARCO TEÓRICO) 

Escolhemos como lente interpretativa a psicanálise. Em paralelo, trazemos contribuições 

teóricas da etnometodologia, sobretudo os conceitos e noções provenientes das pesquisas de 

Alain Coulon sobre a vida universitária. 

Do ponto de vista da psicanálise, não há possibilidade de discutirmos conceitos sem apresentar 

os fundamentos que se encontram na obra de Sigmund Freud e de Jacques Lacan. Aqui, 

contribuições de autores contemporâneos nos ajudam a pensar, relativamente ao conceito de 

angústia, um termo mais recente que é o de urgência subjetiva. O trabalho sobre a angústia foi 

sempre um aspecto marcante neste trabalho, desde minha inserção inicial no PSIU como 

plantonista, nas discussões clínicas e depois, já na condição de pesquisadora, com a leitura dos 

registros clínicos realizados pelos plantonistas no primeiro ano de funcionamento do serviço. 

Começando por um caminho teórico, lembremos que Freud em 1918, em “Linhas de progresso 

da terapia psicanalítica” defende a ideia de nunca nos vangloriarmos da inteireza do nosso 

conhecimento e do acabamento dele. A incumbência do médico –como Freud se referia aos/às 

analistas na época – é dar ao paciente o conhecimento do inconsciente e dos impulsos 

reprimidos que o sufocam, mas cada sujeito tem suas marcas singulares que não podem e nem 

devem ser aplicadas a outros (FREUD, 1918/1996). 

Freud salienta, ainda, que devemos estar advertidas de que o conhecimento não é estático e, 

portanto, não se configura como exato. Além disso, na própria ideia de inconsciente, conceito 

central da práxis freudiana, não há uma lógica para todos. A ideia perpassa pela construção 
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clínica e não pela ideia de exatidão, e esta é uma das marcas constituintes do PSIU: a construção 

e reconstrução da prática clínica. 

Assim, podemos pensar a prática da psicanálise em novos contextos clínicos, uma vez que é 

pertinente questionarmos a ideia de que todo sofrimento psíquico se relaciona à necessidade de 

uma psicoterapia ou análise. A prática no PSIU trouxe destaque para a noção de clínica 

ampliada, uma vez que parte significativa das demandas direcionadas ao serviço giravam em 

torno da necessidade de um suporte profissional para promover a (re)construção de uma 

implicação subjetiva na desordem da qual o sujeito se queixava e na maioria das vezes aquele 

atendimento se resolvia em poucos encontros. A clínica da urgência parece responder a tais 

demandas como um recurso possível e promissor. O próprio Freud, no texto supracitado, se 

refere à prática analítica como possibilidade fora do setting clássico, desde que tenha os mesmos 

propósitos. 

Em “Recomendações aos médicos que praticam a psicanálise”, Freud (1912/2010a) 

apresenta a ideia da atenção flutuante como corolário da única regra psicanalítica, a da 

associação livre, que garante uma escuta singular a cada sujeito. Para que esta aconteça, 

entretanto, é importante se desvencilhar de preceitos morais ou fórmulas lógicas 

naturalizadas, de modo a considerar pontos de fala não anteriormente vinculados ao que o 

sujeito traz em seu repertório. Não se preocupar com o que vai falar ou como a sessão irá 

ocorrer é justamente o que marca a entrada de um sujeito na lógica do inconsciente. Esta 

regra e seu corolário estão previstos no PSIU, tanto nas entrevistas de acolhimento quanto 

em eventuais sessões subsequentes.  

Um outro aspecto a ser discutido para compreendermos do que se trata em uma escuta 

orientada pela psicanálise é papel desempenhado pelo que Freud chamou de sexualidade 

infantil. Explorado antes mesmo da consolidação do movimento psicanalítico, Freud 

(1905/2016) levou em conta a sexualidade infantil a partir da análise de pacientes adultos. 

Para ele, a formação sintomática considera o modo como foi construída a relação do sujeito 

com a linguagem desde a infância com seus “tropeços”, estando as escolhas futuras 

associadas a esse encontro traumático com a linguagem e o real do sexo, reavivado na 

puberdade e durante a vida adulta. 

[...] o primeiro florescimento da vida sexual infantil (dos dois aos cinco 

anos de idade) também produz uma escolha de objeto com todas as suas 

ricas realizações psíquicas, de modo que a fase a ele relacionada, que 
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corresponde a esse período, deve ser vista como importante precursora da 

organização sexual definitiva [...]. O desenvolvimento sexual parece 

desenvolver uma inclinação para a neurose (FREUD, 1905/2016, p.159). 

Para Freud (1916/2014), a neurose constitui um tipo de estruturação psíquica que tem como 

defesa o recalque11, do qual a angústia é uma manifestação clínica. É como se esse afeto 

estivesse alienado à experiência de prazer-desprazer, constituindo uma presença na ausência, 

por meio do esquecimento dos motivos que levam alguém a perceber-se sob essa condição 

(FREUD, 1916/2014).  

Freud (1918-19/1996) afirma ainda que o neurótico sofre de reminiscências, ou seja, de restos 

de eventos que haviam sido esquecidos e que retornam ao corpo causando dores, paralisias, 

cegueira. Logo, o encontro com o/a analista pode mobilizar e reorganizar o arranjo da história 

trazida pelo sujeito, interrogando-o em sua responsabilidade sobre o sintoma ou sofrimento.  

Em 1920, Freud publica Além do princípio do prazer (FREUD, 1920/2014), importante 

marco teórico-clínico em que a pulsão de morte é trabalhada como a intenção, ainda que 

inconsciente, de todo neurótico. Com a hipótese da pulsão de morte, Freud torna possível 

compreender o fenômeno clínico da repetição associada a um excesso, a um gozo, já apontado 

na obra freudiana com o termo Genuss (e não Lust). É nesse embate da vida entre prazer-

desprazer que o gozo, conceito introduzido por Lacan, vai ganhar um peso no manejo clínico. 

Freud já havia apontado a ocorrência de repetições caracterizadas por um excessivo desprazer, 

algo da ordem da compulsão. Os exemplos de Freud são variados: sonhos repetitivos 

desprazerosos, a brincadeira infantil do Fort-Da na qual as crianças reproduzem situações de 

sofrimento decorrentes da ausência de seus cuidadores/as, sintomas proveniente de neuroses 

traumáticas de guerra. 

É, portanto, a partir da ideia de compulsão à repetição que Freud irá recorrer a esse mais além 

pulsional, que o faz dizer que o objetivo da vida é a morte (ibid). Lacan retoma esse postulado 

e, no Seminário 11 (1964/2008), dirá que a pulsão é a pulsão de morte. Contudo, como a libido 

continua operando, essa pulsão de morte vai sendo apaziguada, mas continua presente, 

 
11 Operação pela qual o sujeito procura repelir ou manter no inconsciente representações (pensamentos, imagens, 

recordações), ligadas a uma pulsão. O recalque produz-se nos casos em que a satisfação de uma pulsão-suscetível 

de proporcionar prazer por si mesma-ameaçaria provocar desprazer relativamente a outras exigências 

(LAPLANCHE E PONTALIS, 2001, p. 430). 
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principalmente pela ação do Supereu, instância imperativa de gozo (LACAN, 1972-73/1985) 

que não cessa de não se inscrever.  

Talvez valha a pena aqui uma pequena pausa para contar como surgiu a ideia de trabalhar a 

angústia, a neurose. Freud, desde o início de sua teoria, defende a ideia de que não sabemos 

muito sobre a clínica até que ela nos aponte alguma direção. E, neste movimento, com seus 

pacientes e sua clínica, ele percebe uma associação entre neurose e angústia que passa pela 

via da sexualidade e se apresenta como estrutural; isto é, cada um de nós vive esse processo 

de um jeito diferente em função de nossas experiências infantis, mas não há aquele/a que 

possa fugir da angústia. Ao pensar o lugar da angústia na urgência subjetiva, apoiamo-nos 

em Freud (1926/2014) que vê a angústia como um afeto estrutural, ali onde há de advir um 

sintoma. Assim, a angústia marca algo a partir da possibilidade do sujeito se reconhecer em 

sua existência e em sua própria queixa, podendo surgir disso algo singular. 

Na “25º Conferência Introdutória à Psicanálise”, Freud (1916/2014) fala da angústia como 

um afeto enigmático que pode surgir a partir do nervosismo diante da iminência de um 

perigo. Quando esse afeto se desenvolve e apresenta uma ruptura significativa, surge uma 

questão, que se repetirá toda vez que algo do trauma reaparecer. Mais adiante, em 1926, 

Freud salienta que a angústia provém da castração e só depois [nachträglichkeit] pode vir a 

ser elaborada pelo sujeito. 

A angústia se apresenta, nesse momento, como uma maneira de lidar com o medo da perda 

de algo marcante na vida. Seu surgimento se dá como uma reação do eu ao perigo que alguém 

pode experimentar diante iminência da perda. É algo que se sente, que atravessa o corpo 

como desprazeroso, mas ao mesmo tempo é bem definido, justamente porque afeta o corpo. 

O que aparece de mais nítido são sensações relacionadas aos órgãos respiratórios e ao 

coração, gerando um processo de descarga perceptível (FREUD, 1926/2014). 

Para Freud, o protótipo da angústia humana seria o momento de separação da mãe, o instante 

do nascimento, o que o autor nomeia de desamparo (FREUD, 1930/2010). As situações 

posteriores se acrescentam a essa primeira cena em que a falta da mãe se torna um perigo e 

o bebê chora em sinal de desamparo. Diante de outras situações, o ser humano reatualiza tal 

momento mítico, porque jamais encontrável, do desenvolvimento (FREUD, 1926/2014). 
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Podemos encontrar ideia semelhante em Lacan, no Seminário 10 (LACAN, 1962-63/2005), 

inteiramente dedicado ao tema da angústia, quando diz que, nas reações neuróticas em relação 

à vida, a forma que mais se encontra é a angústia, e é pela via da experiência analítica que este 

afeto que não engana pode vir a ser escutado. Se o analista se coloca na posição de não saber 

sobre o outro, isso traduz a própria ideia de uma escuta analítica. O analista, com isso, não deve 

negligenciar a angústia independente do ponto em que esta se ancora (ibid). 

Lacan diz “os significantes fazem do mundo uma rede de traços e é assim que a passagem de 

um ciclo a outro torna-se então possível. Isso quer dizer que um significante gera um mundo 

para o sujeito falante” (1962-63/2005, p. 87). Nesse sentido, podemos perguntar: se o 

significante gera um mundo, qual seria o mundo de cada um? Esta pergunta nos serve apenas 

para sustentar a ideia de que a psicanálise e o ser falante existem para além do lugar físico onde 

possam estar. E os efeitos analíticos podem acontecer independentemente do lugar e do número 

de sessões ocorridas (ibid). 

Para Lacan (1962-63/2005), o neurótico dedica a sua castração à garantia do Outro. E isso 

acontece a partir de uma razão que, a princípio, desconhecemos. Assim, a castração não pode 

ser vista senão pela interpretação, a partir do significante. Ainda de acordo com Lacan, a 

angústia de castração aparece na relação com o Outro. Lacan, então, se concentra em explorar 

a noção de ‘objeto a’ na fantasia, visando destacar essa falta constitutiva no Real do corpo. 

O que chamamos de Outro, neste caso, é outro sexo. O ‘objeto a’ representa a dimensão da 

falta e da incompletude do ser, e a fantasia, uma realidade psíquica recoberta, algo que lhe 

serve de apoio, uma construção imaginária. O sujeito se encontra na impossibilidade de 

encontrar o que o complete, ele está na dimensão da falta. Quando o Outro não corresponde 

à imagem especular projetada, a tentativa é de fazer essa projeção existir e se apresentar com 

função de completude. A angústia aparece quando algo do impossível de ser representado 

emerge e faltam recursos simbólicos. 

De fato, a forma da castração, isto é, a castração em sua estrutura 

imaginária, já está dada aqui em (-φ), no nível da fratura que se produz à 

aproximação da imagem libidinal do semelhante, em algum momento de 

um certo dramatismo imaginário. Daí a importância dos acidentes da cena 

que, por essa razão, é chamada de traumática. A fratura imaginária 

apresenta toda sorte de variações e anomalias possíveis, o que já indica, por 

si só, que alguma coisa no material é utilizável para outra função, que, por 

sua vez, dá pleno sentido ao termo ‘castração’ (LACAN, 1962-63/2005, 

p. 56). 
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Diante da castração, e numa análise, há a possibilidade de passagem da angústia iminente 

para a interpretação. E é justamente por isso que Freud começa a se ocupar de uma análise 

linguística, a tomar a função da palavra, do significante. Trata-se, portanto, de uma estrutura 

subjetiva (LACAN, 1962-63/2005). 

De acordo com Lacan (ibid), a angústia está ligada a tudo que pode aparecer como -φ (menos 

phi), um lugar que representa a ausência. É um desejo no Outro que, sob forma de objeto, 

pode vir imaginariamente a tamponar a falta. A angústia aparece quando recursos da 

demanda endereçada ao Outro apresentam limites, se esgotam. 

Quando falamos em demanda endereçada ao Outro, duas noções são importantes quanto à 

atuação do sujeito. O acting out é uma atuação na conduta do sujeito com uma orientação 

para o Outro, que se apresenta sob um olhar de convocação. Ao convocar o Outro, que pode 

ser uma pessoa, uma instituição, o local de trabalho etc., o sujeito solicita uma presença, uma 

maneira de mostrar-se como alguém que deseja ser visto, reconhecido. Assim, o acting out 

interessa à noção de urgência subjetiva a partir do momento em que direciona uma demanda 

de escuta a um analista e demarca a queixa a ser circunscrita na entrevista ou no tratamento 

propriamente dito (LACAN, 1962-63/2005). 

A segunda noção importante se refere à passagem ao ato, a qual acontece quando a dimensão 

da palavra ou do significante não consegue simbolizar o sofrimento psíquico, quando não é 

possível um dizer sobre a angústia. A dimensão do ato aparece como um caráter resolutivo 

de um estado de angústia iminente que não consegue escoar pela via da fala, e se dá sob a 

forma de ato, um feito que não passa pela convocação do olhar do outro (ibid). 

Ao se referir à falta irredutível do significante, Lacan demarca que a angústia também 

aparece do lado do analista, quando na relação com o paciente se torna difícil apostar que o 

sujeito pode suportar a angústia (ibid). Para o autor, a angústia introduz a função da falta 

(ibid). O fato de existirmos enquanto corpo faz escapar algo que se apresenta como falta, 

estando a dimensão da angústia marcada pela falta de referenciais. 

Para que se produza a reação da angústia, são sempre necessárias duas 

condições, que se acham presentes nos casos concretos evocados. A 

primeira é que os fatos deficitários sejam tão limitados que o sujeito possa 

discerni-los no teste a que é submetido, e que, em virtude desse limite, a 

lacuna apareça como tal no campo subjetivo. É esse surgimento da falta 

sob uma forma positiva que constitui a fonte da angústia [...]. Portanto, é 
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sob o efeito de uma demanda que se produz o campo da falta (LACAN, 

1962-63/2005, p. 72). 

Todo esse caminho que apresenta a ideia de não exatidão na clínica e o acolhimento da angústia 

que aparece enquanto estruturação do sujeito pode vir a apontar para o que chamamos de 

urgência subjetiva.  

Seldes (2019), um dos autores que realiza uma investigação sobre urgência subjetiva, traz em 

primeira instância que a urgência é extraída da relação temporal com o rompimento da cadeia 

significante, marcando algo de que o sujeito já não consegue sozinho/a dar conta. Uma sensação 

que evoca no corpo e na imaginação: a angústia. O autor pensa a urgência como um sintoma 

contemporâneo que aponta para o sujeito em relação com o Outro, lidando sempre com os 

limites da própria comunicação. Este autor relata uma experiência que parece interessante como 

aproximação ao material com o qual lidamos no PSIU, embora haja muitas diferenças. A 

experiência se chama PAUSA (Centro de psicanálise aplicada a atenção, docência e 

investigação das urgências subjetivas na atualidade), que acontece desde 2005 em Buenos 

Aires. Ele relata que foram preparados consultórios impecáveis, uma fila de analistas à espera 

de pacientes e uma busca incessante de bibliografia. Depois de um tempo, perceberam que não 

é o ambiente que reitera a clínica psicanalítica, ou seja, não é o setting.  

O autor salienta que não podemos descartar o contexto ao nosso redor e questiona a clínica 

atual, sublinhando uma urgência de satisfação que se traduz nos modos de gozar e representa 

sinais de inquietação contemporânea. O ritmo imposto pela urgência diz do tempo e do espaço 

como possíveis interferências na vida e queixa do sujeito, o que nos faz pensar sobre o inevitável 

mal-estar na cultura (SELDES, 2019). 

A urgência se apresenta como uma irrupção do significante e atinge o corpo que goza de um 

lugar de insatisfação. Isto pode soar contraditório, mas gozamos porque temos/somos um corpo, 

e sofremos porque também temos/somos um corpo. A questão da urgência é captar algo da 

verdade congelada, poder questioná-la e transformá-la em outra coisa. O autor segue 

apresentando em seu livro, La urgência dicha, casos e categorias em que a urgência aparece, 

mas o que surge, como operante deste tema na clínica, é justamente a irrupção significante 

provinda de um trauma e a intervenção analítica provém como um corte no tempo, um corte na 

cadeia inabalável que chega através de palavras ditas pelo sujeito (SELDES, 2019). 
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Laurent (2004), em “Hijos del trauma”, capítulo do livro La urgência generalizada, nos traz 

a questão de que cada vez mais o trauma frente ao Real gera classificações na clínica 

psiquiátrica e, em cada remodelação social, precisamos pensar em um novo plano para a clínica, 

uma nova escuta. A psicanálise é justamente o corte que marca a particularidade do ser, 

podendo introduzir algo do sujeito e, portanto, ajudá-lo a indagar sobre a própria desordem de 

que se queixa. 

Em um contexto hospitalar, no texto “Sobre el manejo de la urgência”, também extraído do 

livro La urgência generalizada, Yeyati (2004) afirma que a urgência é uma prática que se 

desprende do conhecimento terapêutico e que é preciso pensá-la a curto prazo. De certo modo, 

a realidade de uma instituição hospitalar é muito diferente de outros dispositivos, como o PSIU, 

por exemplo. Por um lado, há um respeito à temporalidade e a ideia de ruptura da cadeia 

significante permanece como um manejo possível para descristalizar ou desbastar o discurso 

endurecido com o qual chega o paciente. Porém, a realidade dos medicamentos e enfermidades 

parece situar o sujeito em um tema: sua doença. Isto corrobora o já visto na revisão de literatura, 

que urgência em contextos institucionalizados de saúde implica poder enxergar o sujeito para 

além de um diagnóstico e oferecer um endereçamento de fala e construção de algo singular, 

subjetivo. 

Para Sotelo (2007), no momento em que irrompe algo na fala do sujeito, nem sempre grave, 

produz-se uma ruptura com a homeostase. Rompe-se um equilíbrio que sustenta as relações 

com os outros, com o trabalho, com laços amorosos e familiares etc. Essa ruptura muitas vezes 

impõe uma intervenção qualificada. A possibilidade de escuta, fora dos moldes tradicionais da 

emergência médica, por exemplo, abre espaço não só para o sujeito, mas também para o analista 

que deseja ocupar essa posição. 

Em Paris, no Departamento de psicanálise VIII, a Escola de Orientação Lacaniana criou o 

Centro Psicanalítico de Consultas e Tratamento (CPCT). E, sob a orientação da Rede 

Internacional de Psicanálise Aplicada (RIPA), foram iniciadas várias experiências em 

diferentes países com vistas a oferecer tratamento psicanalítico breve a qualquer pessoa que 

busque atendimento. O tratamento é gratuito e o tempo determinado: de 16 a 32 sessões. Os 

atendimentos são realizados por psicanalistas em formação e que estejam em análise pessoal e 

sob supervisão clínica (MILLER, 2008). 
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A proposta do CPCT apontou para a possibilidade de uma nova clínica, necessária às novas 

apresentações de sintomas, correspondente à subjetividade contemporânea. A partir dessa 

experiência, foram surgindo novas propostas e publicações, também no Brasil. A experiência 

do CPCT de Barcelona, inaugurado em outubro de 2004, reuniu jovens analistas 

comprometidos/as com a prática clínica e com a teoria psicanalítica. A ideia de escuta perpassou 

pela concepção de que o sintoma é o que há de singular no caso a caso e que jamais se apresenta 

como quantificável. Como resultado, foi publicado o livro Efeitos terapêuticos rápidos em 

psicanálise-conversação clínica com Miller em Barcelona (MILLER, 2008) que reuniu a 

apresentação de seis casos clínicos com comentários de supervisores/as, caracterizando, com 

isso, uma clínica do encontro com o analista, da qual pode ser possível extrair efeitos 

terapêuticos (MILLER, 2008). 

No Brasil, temos a experiência do consultório de rua, como estratégia do Sistema Único de 

Saúde (SUS) e que funciona com escuta fora do setting analítico para pessoas em 

vulnerabilidade social. Na atualidade, há uma demanda crescente de atender às necessidades de 

pessoas que vivem em situação de urgência, seja ela médica ou subjetiva. Logo, esse 

movimento de organizações coletivas para atender a esses grupos produz efeitos, levando em 

consideração a realidade de cada usuário de saúde e seu contexto social (LONDERO, CECCIM 

e BILIBIO, 2014). 

Outra proposta vem acontecendo no centro de São Paulo desde junho de 2017, na Praça 

Roosevelt. É um projeto sem fins lucrativos que conta com 17 profissionais que, aos sábados, 

vão para a praça e atendem a quem aparece entre as 11h e as 15h. O projeto conta com a ajuda 

de moradores do entorno e há sempre alguém deles, por exemplo, que guarda as cadeiras que 

são utilizadas no atendimento. A rua passa a ser o espaço público e possível onde uma escuta 

psicanalítica acontece, sem burocracias e dentro da realidade daquele ou daquela que transita 

por ali. Trata-se de um projeto voluntário e sustentado pelo desejo de levar a psicanálise a quem 

não consegue acesso por outros meios.  

Uma ideia semelhante ocorre nas ruas de Brasília, onde há um coletivo chamado Psicanálise na 

rua. Psicanalistas de diversas formações teóricas se reúnem e oferecem escuta gratuita em 

espaços públicos da cidade. Os plantões começaram a acontecer em março de 2018, após 

reuniões periódicas iniciadas em 2017. O setting aberto marca a proposta de uma intervenção 

pública e de caráter político, já que leva a ideia de escuta psicanalítica para um público que 

ultrapassa os muros de um consultório tradicional. Estamos no campo em que o acesso à escuta 
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psicanalítica pode acontecer na rua. Para além do sentido clínico dessa vivência, a rua aparece 

como um ambiente crítico à lógica capitalista mercadológica e onde uma sessão entre um ser 

falante e um/a psicanalista pode acontecer. O projeto conta com uma placa identificatória com 

informações básicas como: nome do coletivo, horários e locais em que os atendimentos 

acontecem e a notícia de que os atendimentos são gratuitos (GUIMARÃES e JARDIM, 2019). 

As experiências em clínicas públicas são variadas, mas vale a pena lembrar uma ideia de Danto 

(2019), que salienta que as clínicas públicas de Freud são a prova que de a psicanálise não é 

estática e não se aplica apenas aos consultórios. Ao contrário disso, algo se constrói e se 

reconstrói a cada urgência do sujeito contemporâneo. 

Broid (2019), no prefácio ao livro de Danto, afirma que, desde 1918, a partir do discurso de 

Freud, a primeira e segunda geração de psicanalistas já investiam em clínicas gratuitas em 

institutos de formação e instituições públicas. Pelo menos 12 clínicas de atendimentos 

psicanalíticos foram criadas entre 1920 e 1938 em sete países, que vão de Londres a Zagreb. O 

trabalho girava entre instituições ligadas à área de educação, com crianças em situação de rua, 

em abrigos, com jovens, adolescentes empobrecidos/as e jovens grávidas. Foi, sem dúvida, uma 

política inovadora que só corrobora a ideia de que políticas públicas socialmente orientadas 

existem e são necessárias no mundo todo. Na universidade, as políticas de permanência 

mostram-se cada vez mais fundamentais, o que inclui, além dos auxílios pecuniários, 

atendimentos clínicos, seja na modalidade de plantão ou não. 

As práticas citadas acima ajudam-nos a pensar a relação entre o PSIU e a universidade, visto 

que este Programa de extensão propõe acolhimento gratuito fora do setting analítico tradicional, 

tal como preconiza a ideia de clínica ampliada, trabalhada anteriormente nesta dissertação. 

Sendo a universidade o contexto no qual está inserido o PSIU, há a necessidade de discutirmos 

a relação entre plantão de acolhimento e universidade, principalmente no sentido de estender o 

trabalho em horários noturnos, finais de semana e férias escolares. 

Em sua teoria, Lacan apresenta quatro discursos: do mestre, da histérica, do analista e do 

universitário. A formulação destes discursos surgiu a partir do que Lacan retoma de Freud, em 

relação aos três ofícios impossíveis: governar, psicanalisar e educar (LACAN, 1969-70/1992). 

Nessa perspectiva, pode acontecer uma exclusão do sujeito como ator da produção da verdade.  
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O que nos interessa aqui é o que chamamos de discurso universitário, um dos utilizados por 

Lacan em sua teoria. Quando tratamos aqui deste discurso, estamos falando de uma redução do 

sujeito como aquele que aprende, enquanto algo é ensinado, imperando um saber sobre o outro 

em que as indagações e questionamentos sobre a verdade não operam. A verdade, no discurso 

universitário, não é questionada e sim aplicada, direcionada, imperativa. No ambiente 

universitário, psicanálise, psicologia e pedagogia se misturam (FIGUEIREDO, 2008), o que 

pode levar a psicanálise a entrar neste espaço, com a mesma ideia hegemônica do discurso 

universitário, que incide também sobre a formação do/a analista. 

O encontro com a clínica, na qual podemos localizar o PSIU, ocorre de modo singular para cada 

um, rompendo a ideia de discurso universitário e dando um giro para o discurso analítico. 

Quando há uma clínica em jogo, a ideia de transmissão sem questionamentos não tem como 

agir de modo operante. O saber daquele que escuta funciona como possibilidade para o sujeito 

buscar um saber sobre si, mas não se trata de uma transmissão. O analista, neste caso, entra 

como aquele que não sabe sobre o sujeito e a aposta na transferência permite uma elaboração 

do paciente na construção de suas verdades (FIGUEIREDO, 2008). 

A clínica, nesse sentido, funciona como uma extensão daquilo que alguém pôde interrogar, 

escolhendo a ideia de atendimento como aquela em que o “não saber sobre o outro” é a pedra 

mais preciosa que ousamos fazer uso. Tais experiências ajudam-nos a pensar o PSIU e o 

contexto em que ele acontece: uma clínica (re)inventada, em que local e tempo de atendimento 

não se tornam entraves. Desse modo, preserva o encontro com cada sujeito, levando em 

consideração o sigilo, mas considera e confia na escuta como aquela que aponta para o melhor 

ambiente, o melhor lugar, a melhor possibilidade, sempre tomando como ponto de partida o 

que é possível fazer em cada situação.  

Para finalizar este capítulo, reiteramos a ideia de que a clínica do PSIU aponta para um 

acolhimento em tempo real. Diante dos achados e da vivência de imersão da pesquisadora como 

plantonista do Programa, circunscrevemos a ideia de urgência subjetiva e o conceito de 

angústia, afeto que aparece sem titubear e que pode ser facilmente identificada nas informações 

presentes nos registros dos/as profissionais extensionistas. Estamos aqui, pensando juntos, 

numa clínica contemporânea, no ambiente da universidade pública, e a tentativa é de construir 

um caminho possível, sem protocolos e em atenção à urgência, ou melhor, se escuta a urgência. 

Nesse contexto, a clínica do PSIU só é possível reinventada.  
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CAPÍTULO 3 

APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DO MATERIAL EMPÍRICO 

 

Este capítulo está dividido em duas partes: a primeira apresenta dados, informações contidas na 

planilha do primeiro ano de funcionamento do PSIU e faz uma descrição do material; e o 

segundo consiste em selecionar e discutir, nos registros clínicos dos/as profissionais, o modo 

pelo qual o/a plantonista explicita o sofrimento psíquico relatado por cada sujeito, em cada 

atendimento. Para o procedimento de coleta de dados, foi realizado um contato formal com o 

serviço a fim de receber autorização para a realização da pesquisa e ter acesso à planilha que 

contém as informações do Serviço no primeiro ano de funcionamento. A coleta foi realizada a 

partir dos registros dos/as plantonistas sobre os atendimentos, preservando a identificação tanto 

dos/as profissionais quanto das pessoas atendidas.  

 

 

3.1 PRIMEIRAS OBSERVAÇÕES 

De acordo com a planilha do Programa, 551 pessoas foram atendidas no serviço em seu 

primeiro ano de funcionamento (2017-2018). A maioria delas, cerca de 93%, são estudantes, 

de um total de 507 alunos. Destes, aproximadamente 89% são estudantes de graduação. Como 

dissemos anteriormente, houve perda na contabilidade desses atendimentos, pois no início, 

ainda não havia o livro de registro e, quando houve, nem sempre o/a profissional lembrava de 

anotar as informações. 

Desde as primeiras reuniões clínicas do Programa, discutíamos sobre a importância de oferecer 

o serviço para toda a comunidade UFBA, mas já esperávamos que a maior demanda partisse de 

estudantes de graduação. Desse grupo, estudantes de graduação, no primeiro ano do PSIU, 

observamos que pouco mais da metade (52%) estava cadastrado/a na PROAE, recebendo algum 

tipo de auxílio (Figura 2 - apêndice). Além disso, 233 estudantes estavam entre o 1º e o 5º 

semestre e 145 estudantes estavam cursando do 6º ao 10º semestre, com alguns 

dessemestralizados. Logo, a grande maioria encontrava-se no período inicial do curso. 
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lembramos aqui das investigações realizadas por Coulon (2008; 2017). Ele comenta que a 

transição do ensino médio para o superior é considerada como um momento delicado para 

jovens que ingressam na universidade. Países tão diferentes como a França e o Brasil, por 

exemplo, apresentam a mesma questão: por que estudantes ingressantes apresentam algum tipo 

de sofrimento psíquico ligado à permanência no ambiente universitário?  

Um marco das políticas para redução de desigualdades sociais e econômicas referentes ao 

acesso ao ensino superior foi o Programa Nacional de Apoio ao Plano de Reestruturação e 

Expansão das Universidades Federais (REUNI), estabelecido em 2007, que estabeleceu reserva 

de vagas para pessoas que estudavam em escolas públicas brasileiras. Apesar da importância 

dessa iniciativa, vê-se que o período de transição da escola para a universidade ainda carece de 

orientação a estudantes e suas famílias que, muitas vezes, nem sabem o que envolve estar e 

manter-se na universidade. Assim, devido a esse contexto de alienação e distanciamento da 

maioria do povo brasileiro, estudantes passam do ensino médio para o ensino superior sem 

acolhimento ou perspectivas de planos futuros. Ao adentrarem na universidade, esses/as 

estudantes se deparam com situações muito adversas para as quais não haviam sido 

advertidos/as (JUCÁ, 2020). 

No ensino médio, o/a estudante se depara com dois desafios importantes: as mudanças relativas 

à adolescência e o fechamento de um ciclo escolar. Ainda que saibamos que a adolescência, 

como conceito, surgiu nos séculos XVIII e XIX na Europa ocidental a partir dos primeiros 

sistemas educacionais, o que nos interessa destacar não é a idade cronológica em si, mas a 

experiência subjetiva que evoca um movimento de mudanças corporais, sociais, econômicas 

etc. Soma-se a isso impedimentos socioeconômicos que aparecem como um ponto de interseção 

entre os campos subjetivo, social e político. É uma realidade comum que estudantes oriundos 

da escola pública precisem trabalhar e estudar, o que às vezes entra em conflito com a realidade 

de uma estrutura acadêmica exigente e que ainda privilegia o modo de funcionamento da elite 

que tradicionalmente era o púbico majoritário nas universidades públicas brasileiras. Nesse 

sentido, um sofrimento psíquico marcado por ideações suicidas, automutilações, sensação de 

não pertencimento ou inadequação à universidade, crises de ansiedade e depressão têm sido 

relatados em diferentes estudos com universitários/as (JUCÁ, 2020). 

O ambiente universitário é marcado por experiências que demandam habilidades emocionais e 

cognitivas que, muitas vezes, não fazem parte do repertório de pessoas que provêm de 

ambientes com pouca escolarização. A abertura da universidade pública a outros grupos sociais 



62 

 

trouxe a primeira geração de pessoas de uma família a frequentar uma universidade. O 

sofrimento psíquico acaba acontecendo não apenas pelas vivências acadêmicas em si, mas 

também pela falta de recursos prévios em lidar com questões estranhas ao mundo no qual esses 

e essas jovens conhecem, sejam elas de ordem socioeconômicas ou não. Quando a universidade 

se isenta de acompanhar estudantes em situação de vulnerabilidade, contribui negativamente 

para aumentar a evasão e o sentimento de desolação de muitos/as. O efeito é o desamparo de 

estar em um lugar diferente e com demandas diferentes da vida que esses jovens tinham antes. 

A vida universitária de pessoas de camadas populares é algo, em termos históricos, bem recente 

no Brasil. Desde a década de 1960, há uma procura considerável por cursos de formação 

superior que não acompanham o ritmo da evolução vivenciada pelo país, já que houve uma 

enorme expansão de universidades particulares desde a década de 1990. A partir de então, 

ocorre uma acentuação da demanda do ensino superior com a finalidade ou perspectiva de um 

futuro promissor e, em consequência, ganha proeminência nos setores de classe média baixa e 

de baixa renda (SOARES, 2016). Depois de 2016, políticas educacionais vêm diminuindo 

juntamente com uma queda brutal de investimentos no setor da educação pública. 

Deste modo, também é possível pensar que estudantes que chegam à universidade buscam 

liberdade e mais autonomia, idealizando demasiadamente a conquista de uma vaga pública no 

ensino superior. O que encontram, entretanto, é um ambiente diferente do que haviam 

imaginado, gerando quebra de expectativas e, muitas vezes, frustração. Isso acaba sendo 

consideravelmente desvantajoso e sem proteção, gerando angústia e medo quanto à vida futura 

(SOUSA e PADOVANI, 2019). 

Para grande parte dos alunos de baixa renda, conquistar uma vaga na universidade é o primeiro 

passo para uma nova vida, seja ela em termos econômicos e de ascensão social, ou de novas 

relações. Em vista dessa novas perspectiva de vida, podemos identificar que permanecer na 

universidade exige gastos financeiros, como alimentação e moradia, formas ou maneiras de 

lidar com o outro e com a universidade, reinvenção quanto à relação com a cidade em que a 

universidade se encontra e, também, o afastamento da família etc. São muitas questões que 

envolvem o estar na universidade, seja na esfera subjetiva e emocional ou social, levando em 

consideração a dimensão da realidade de pessoas de baixa renda, com dificuldades até para ir e 

voltar a cada dia. Por isso, a importância de políticas que ajudem este/esta estudante a 

permanecer na universidade (SOARES, 2016). 



63 

 

Diante dessas questões, presentes também nas investigações de Alain Coulon, buscamos nesta 

pesquisa caracterizar esses/essas estudantes, tanto em relação ao curso quanto no que diz 

respeito à situação socioeconômica familiar. Para tanto, contamos com o apoio da Pró-Reitoria 

de Ações Afirmativas e Assistência Estudantil (PROAE). Esta Pró-Reitoria concentra esforços 

para apoiar estudantes em situação de vulnerabilidade social, em sua permanência na 

universidade. O cadastro é realizado por demanda espontânea e há diferentes tipos de auxílio: 

moradia, alimentação, creche, atendimento à saúde, entre outros. Por falta de espaço 

institucional, o PSIU funciona no mesmo prédio da PROAE e, em muitos momentos como já 

dissemos, estudantes são encaminhados imediatamente ao serviço por técnicos do setor. 

Para que haja o cadastro PROAE12 é necessário comprovar “baixa renda”. A Figura 2 

(apêndice) refere-se a todos os estudantes atendidos pelo PSIU no ano, porém faz-se necessário 

lembrar que no universo geral de alunos de graduação atendidos (496), há lacunas em alguns 

registros por falta de preenchimento de dados nesta variável (missing). 

O encaminhamento de estudantes da PROAE para o PSIU constitui como uma oferta 

institucional que colabora para a permanência na universidade, na medida em que se trata de 

um lugar de acolhimento e no qual a pessoa pode elaborar o “estar na universidade”, ou o mal-

estar na universidade, a partir da palavra e da escuta qualificada de um/a profissional. Um dos 

aspectos de estar na universidade e que pode ser escutado no plantão do PSIU, diz respeito a 

auxílios que nem sempre são concedidos. Em muitos momentos, esse fato aparece junto à 

sensação de fracasso e de medo quanto a perspectivas futuras que não favoreçam uma carreira 

profissional , já que permanecer na universidade aparece como “eu talvez não consiga, sinto 

que estou sozinho/a nisso”. 

“Entre 2016 e 2018, a UFBA teve, em média, 6.665 ingressantes, em cursos de graduação 

presencial” (UFBA em Números, 201913). Além disso, contou com 8.923 alunos atendidos e 

53.088 ações afirmativas e de assistência estudantil, sob forma de benefícios como serviços, 

bolsas e auxílios da Assistência Estudantil (UFBA em Números, 2019). No período, 650.383 

refeições foram distribuídas a estudantes de Serviço de Residência, Serviço de Alimentação e 

Auxílio Moradia, 100% subsidiadas pela PROAE-UFBA. 

 
12 Informação disponível em: https://proae.ufba.br/pt-br/graduacao. Acesso em: 19 nov. 2020. 

13 Disponível em: https://proplan.ufba.br/estatisticas/ufba-em-numeros. Acesso em: 19 nov. 2020. 

about:blank
about:blank
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Em adição, 2.035 estudantes foram atendidos/as com 20.824 benefícios recebidos em forma de 

repasse financeiro para auxiliar o custeio de despesas de alojamento, alimentação, transporte, 

seguro saúde e até mesmo passagens aéreas de discentes em mobilidade acadêmica no exterior. 

Em relação aos números supracitados, não há como diferenciar ações voltadas somente para 

alunos ingressantes e/ou atendidos pela PROAE e PSIU, pois os dados disponíveis não estão 

estratificados de modo a obtermos o cruzamento dessas informações. 

Dos dados coletados, por sexo, há um maior número de mulheres atendidas (367), em relação 

ao de homens (184). Uma das discussões nas reuniões clínicas é de que o PSIU retrata um pouco 

da clínica que acontece no consultório privado, onde grande parte da procura também é de 

mulheres. Em função dessa presença maior de demandas de mulheres, um grupo de 

psicólogos/as do PSIU começou a trabalhar a questão da violência sexual sofrida por mulheres, 

queixa que se apresentava com frequência. Depois deste primeiro ano, como já dissemos, a 

coordenação do PSIU criou um grupo chamado “Lola”, para o qual plantonistas poderiam 

encaminhar mulheres da comunidade UFBA que passaram por violência, sexual ou não, para 

atendimento no serviço. 

Uma das preocupações do Programa naquele ano dizia respeito à necessidade de 

encaminhamentos externos, mas algumas dificuldades emanam da própria lógica de 

encaminhamento de um serviço para outro. Há certa semelhança com as dificuldades que 

profissionais de saúde encontram quando se trata de encaminhamento, tema do estudo de 

Galdino e Coelho (2020). Ao discutir o trabalho profissional do/a assistente social no campo de 

saúde pública, Galdino e Coelho (2020) apresentam dificuldades e possibilidades na realização 

do encaminhamento de pacientes para outros setores públicos.  

A crise econômica, política e social que enfrentamos no Brasil tende a agravar o trabalho de 

assistentes sociais e outros profissionais do setor de saúde, que anseiam e desejam que as 

políticas do SUS (Sistema Único de Saúde) aconteçam. A conjuntura neoliberal que fortalece 

o discurso conservador conta com uma série de protocolos que, somados à desigualdade social, 

produz grande embate e também desgaste dos/as profissionais ao tentarem dispor das redes de 

encaminhamento (GALDINO e COELHO, 2020). Isso evidencia como as políticas públicas de 

saúde manifestam lutas e contradições em suas relações com o Estado. Quando se trata de 

urgência, o fazer profissional esbarra com a demora de encaminhamento da demanda atendida, 

o que muitas vezes dificulta ainda mais o trabalho, quando não o inviabiliza.  
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Ainda em relação à saúde, cabe considerar que a própria ideia de saúde vem se transformando 

ao longo do tempo e isso nos faz pensar a existência da diversidade da saúde pública que se 

encontra ligada a diferentes conjunturas sociais. A saúde é concebida com um direito social de 

todos, desde a Constituição de 198814 que, em seu capítulo 2, artigo 6º, preconiza o direto à 

alimentação, moradia, trabalho, educação, transporte, lazer, segurança etc. No artigo 196º, desta 

Constituição, lemos que  

[...] a saúde é direto de todos e dever do Estado, garantindo mediante políticas 

sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros 

agravos e ao acesso universal e igualitário as ações e serviços para sua 

promoção, proteção e recuperação (BRASIL, 1988). 

Diante desse cenário de grave precarização das políticas públicas, sabemos que as dificuldades 

de manutenção e ampliação de serviços como o PSIU são enormes, estando presente em todos 

os serviços de saúde pública. A estratégia encontrada foi dinamizar no próprio PSIU a oferta de 

encaminhamento. Não todos, porque seria impossível, mas ao menos algo que pudéssemos 

inventar como possibilidade. Consideramos a todo tempo as queixas trazidas e, também, a 

transferência estabelecida nos atendimentos. Por vezes, pessoas retornavam em outra semana 

solicitando ser atendidas pelo/a mesmo/a plantonista; outras retornavam solicitando um 

encontro com outro/a profissional, mantendo, porém o laço com o PSIU. Muitos estudantes, 

por exemplo, pediam ajuda sobre o que fazer, quando se davam conta de um desejo por 

acompanhamento de psicoterapia ou análise, tendo em vista que não tinham condições 

financeiras para pagamento em clínicas privadas.   

Embora o PSIU seja um serviço exclusivo para a comunidade UFBA, houve alguns 

atendimentos a familiares (0,4%). A hipótese, neste caso, é que no primeiro ano de implantação, 

o atendimento não foi negado pelo/a plantonista, ou seja, não houve uma triagem anterior ao 

atendimento para verificar se a pessoa pertencia à comunidade UFBA. Outra hipótese é que, 

tendo perguntado, o/a plantonista resolveu não negar atendimento, de modo a manter a oferta 

de acolhimento (Tabela 1-apêndice). Este ponto enfatiza, ainda mais, a ideia de clínica ampliada 

e de desburocratização do Programa, fortalecendo um dos pontos que mais foram explorados e 

debatidos nas reuniões clínicas: deixar o/a plantonista livre para tomar decisões, dar-lhe 

 
14 Disponível em: http://conselho.saude.gov.br/web_sus20anos/20anossus/legislacao/constituicaofederal.pdf. 

Acesso em 26 jun. 2021. 

http://conselho.saude.gov.br/web_sus20anos/20anossus/legislacao/constituicaofederal.pdf
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autonomia e confiança com o que surge de inusitado e, no só-depois, haver uma avaliação na 

supervisão e na reunião clínica. 

No primeiro ano do serviço, os cursos de graduação que mais acessaram o serviço foram: 

Bacharelado Interdisciplinar de Humanidades (BI-H) com 10,2%, Letras, com 9,4%, 

Arquitetura e Direito com 9% cada, e Ciências Sociais com 8,2%. E os de menor demanda 

foram Zootecnia, Saúde Coletiva e Química, com 0,2% de atendimento cada. No PSIU, dentre 

estudantes de graduação que recebem auxílio PROAE, (210), notamos predomínio dos 

seguintes cursos: BI-H, Direito, Arquitetura, Letras e Medicina Veterinária respectivamente 

11,8%, 11,8%, 8,2%, 8,2%, 8,2% (tabela 2-apêndice). 

Diante desses dados, qualquer inferência pode ser precipitada ou imprecisa, pois há grande 

disparidade no quantitativo de estudantes atendidos em relação aos cursos. Notamos que 

estudantes de cursos da área de Ciências Humanas procuram mais o PSIU. Comparando 

estudantes atendidos pelo PSIU em geral e recebedores do auxílio PROAE-UFBA (Figura 2), 

observa-se que 54% dos alunos do curso de Direito que procuraram o PSIU recebem auxílio, 

seguidos de BI de Humanidades e Psicologia com 50% de alunos atendidos recebendo auxílio.  

Ao analisar os 1.200 atendimentos registrados na planilha em relação ao período de 

permanência na universidade, identificamos que 233 estudantes estavam entre o 1º e o 5º 

semestre e 145 estudantes estavam cursando do 6º ao 10º semestre, com alguns 

dessemestralizados. Deste total, 174 atendimentos não foram registrados em relação a este item, 

(missing). Esses dados ajudam-nos a perceber uma procura bem maior de estudantes até a 

metade do curso, informação que se coloca em concordância com as investigações realizadas 

por Coulon (2008) na França. 

Outro aspecto observado foi a presença de registros que apontam para uma dificuldade de 

adaptação universitária, estando os motivos relacionados a diversos fatores, com destaque para 

estudantes provenientes do interior do Estado e que se sentiam perdidos não apenas em Salvador 

como também em relação às atividades da universidade. Por causa dessa queixa recorrente, o 

PSIU fez a aposta clínica criando o “Por ser de lá” já comentado aqui, reconhecendo que um 

trabalho mais prolongado pode contribuir para que estudantes continuem suas relações com a 

universidade, sem precisar abandonar o curso ou sofrer demasiadamente.  
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O projeto “Por ser de lá” também funciona nas dependências da PROAE e os/as profissionais 

que atendem são do PSIU e participam das reuniões clínicas. O que acontece, porém, é que 

quem atende no “Por ser de lá”, não atende nos plantões do PSIU, mas participa das reuniões 

clínicas conjuntamente. O que há de diferente diz respeito ao horário de funcionamento que é 

das 17h às 19h em regime de marcação prévia, no mesmo local. Como não há atendimento do 

PSIU nesse horário, há maior disponibilidade de salas para atendimento. 

No período de 2017 a 2018, foram registrados na planilha 1.200 atendimentos, porém 

estimamos que foram realizados pelo menos 1.293 no total, conforme apontado nas reuniões 

clínicas. Nessas reuniões, verificamos anotações feitas em um caderno em que há 93 

atendimentos registrados e não contabilizados na planilha, pois no início não tínhamos ainda o 

recurso da planilha. Isso aconteceu porque não foi pensado antecipadamente como seria o nosso 

trabalho. Tudo foi sendo construído aos poucos e com ideias que iam surgindo a partir do 

trabalho e das reuniões semanais com os/as profissionais do PSIU. Logo, começamos com um 

simples caderno e depois ampliamos a ideia para uma planilha.  

No ano de 2020, embora não seja o recorte de tempo desta pesquisa, vimos que a planilha se 

encontra mais estruturada, contendo novas informações, e as pessoas estão mais adaptadas a 

preenchê-la, tornando-se prática rotineira. Agora na pandemia, ano de 2021, entretanto, o 

atendimento passou a ser exclusivamente virtual. Com isso, evitou-se fazer com que o pedido 

de informações por parte do/a profissional tirasse o foco do atendimento, e se tornasse uma 

burocratização do serviço. O modo on-line trouxe muitos desdobramentos e foi percebido que 

perguntas burocráticas pareciam atrapalhar o caminhar da clínica no PSIU. Por não se referir 

ao escopo de nossa pesquisa, não adentraremos neste ponto. 

Considerando o início do PSIU e seus primeiros registros clínicos, o processo era bastante 

simplificado: em um caderno azul, eram feitas as anotações, em que constava apenas o nome 

da pessoa atendida e uma escrita breve sobre a queixa e o que ocorreu na sessão. Cada 

plantonista registrava do seu jeito, o que nos servia incialmente para que o grupo tivesse uma 

noção de quem chegava e quais eram as questões e queixas trazidas. No caso de serem 

estudantes, às vezes o/a plantonista anotava também o curso e o respectivo semestre. O caderno, 

entretanto, não era utilizado por todos/todas e registros foram perdidos ao longo do primeiro 

ano. Não há, portanto, como precisar o total de atendimentos, porque algumas anotações não 

foram registradas, seja no caderno seja na planilha. Por conseguinte, a estimativa do número 

total de atendimentos é aproximada. Cabe ainda destacar que nem sempre todos os itens foram 
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registrados, fazendo com que tenhamos também de lidar com eventuais lacunas de informação. 

Os registros de atendimentos, entretanto, permanecem disponíveis para os/as profissionais do 

serviço. 

 

 

3.2 UMA PRIMEIRA FORMULAÇÃO A PARTIR DOS REGISTROS CLÍNICOS  

De todos os registros do primeiro ano, a palavra angústia aparece 105 vezes e em 45 relatos. 

Porém, encontramos palavras e expressões como: desânimo, choro, desespero, conflitos, 

dificuldades, crise de ansiedade, confusões, sofrimento. A fim de verificar a ocorrência da 

palavra angústia, fizemos uma nuvem de palavras15 apenas relativas aos registros em que a 

palavra angústia apareceu, visando verificar a associação do termo com outras variáveis. 

Excluímos preposições, artigos e numerais. Também excluímos nomes próprios, a fim de 

preservar o anonimato. A palavra “relata” também foi retirada, pois, apesar de aparecer várias 

vezes, é apenas a maneira utilizada pelos/as profissionais para iniciar a anotação ou mencionar 

a descrição clínica do caso atendido. 

 

 
15 A nuvem de palavras é uma ferramenta de percepção visual em que podemos reconhecer as palavras que mais 

aparecem em um determinado texto. Disponível em: https://www.wordclouds.com/. Acesso em: 8 out. 2019. 

about:blank
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Nesta visualização, a palavra angústia é central apenas porque foi nossa palavra-chave inicial. 

Para construir essa nuvem somente colocamos na ferramenta os relatos que continham a palavra 

‘angústia’. Percebemos, com esse recorte, o destaque dos substantivos mais próximos ao termo: 

mãe, pai, curso, relação, medo, momento, semana, casa, família. Os verbos que mais aparecem 

são: falar, ter, dizer, conseguir, lidar. O que nos chama atenção aqui é, justamente, a palavra 

angústia estar circunscrita a questões próximas à família ou ao curso e não ligada a um uso 

médico, como, por exemplo, um termo que indique patologia. Os verbos que mais aparecem 

dão-nos a ideia de uma urgência em falar e, portanto, em consonância com os propósitos do 

serviço. Tal observação indica que esse dispositivo clínico eticamente orientado pela 

psicanálise não produz em seus registros patologização de situações pessoais. Antes, busca 

acolher, reconhecer e direcionar o desamparo psíquico, numa aposta na direção da vida. 

Seguindo a ideia de apresentar o perfil do PSIU a partir dos registros dos/as profissionais que 

realizaram os atendimentos, buscamos reconhecer o que apontam e depois construímos 

categorias de análise extraídas dos registros e que, por sua vez, não permitem identificar as 

pessoas atendidas. 

 Após análise dos registros, percebemos que mais da metade das pessoas atendidas menciona 

algum sofrimento com a universidade, os quais aparecem de diversas maneiras, dentre as quais 

podemos destacar: dificuldade de adaptação, problemas de convivência na residência 

universitária, falta de diálogo com professores/as, medo do fracasso, solidão, questionamentos 

sobre se estar ali seria a melhor escolha etc. Outro ponto importante diz respeito ao sofrimento 

psíquico que não passa pela relação com a universidade, mas que consideramos significativo 

por apresentar questões da vida cotidiana.  

A angústia é um fenômeno que aparece frequentemente quando o sofrimento é mencionado nos 

registros, descrita também como ansiedade, sensação de aperto no peito, insegurança quanto ao 

estar na universidade e o futuro, suor frio, alguma dor no corpo que passa pelo medo de não 

conseguir alguma coisa desejada. Também há registros de tentativas de suicídio e escarificações 

corporais, como modo de alívio da angústia. Os relatos apontam que os cortes ou tentativa de 

acabar com a vida são modos de livrar-se de um sofrimento que causa dores constantes no 

corpo. Um corte pode ser menos doloroso do que lidar com a realidade, como se apresenta a 

vida. Percebemos, também, que, quando aparece, a ideação suicida está mais frequentemente 

associada a outros assuntos ou questões que não se relacionam com a universidade, mas à 

dificuldade do sujeito em poder lidar com determinadas contingências, com o imprevisto. 
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Destacamos o que mais aparece e insiste nos relatos dos/as plantonistas: depressão, tristeza, 

medo, cortes no antebraço, uso de medicamentos de modo aleatório, violência sexual, ansiedade 

ao se afastar da família, insatisfação com a autoimagem, medo de estar louco/a.  

Diante disso, percebemos duas situações importantes: uma em que a universidade aparece como 

lugar de sofrimento e angústia, e que representa a maioria. E outra em que há circunstâncias 

que não têm relação com a vida na universidade, mas que se apresenta como sofrimento. A 

ideação suicida, por exemplo, se apresentou com relação à vida na universidade, mas também 

correlacionada a outras questões, como: medo de viver, término de relacionamento, medo de 

não conseguir algo, sensação de inadequação, dentre outros. 

Como dito anteriormente, os registros clínicos escritos pelos/as plantonistas foram lidos e 

relidos para dali extrairmos quatro categorias de análise. Faremos uso de alguns recortes para 

apresentar este cenário, levando em consideração a ética e o sigilo. Inicialmente, analisamos as 

queixas dos que não são estudantes de graduação (estudantes de pós-graduação, técnicos-

administrativos e professores); em seguida, o estranhamento e a angústia presentes na relação 

com a universidade; um sofrimento comum; e a ideia de suicídio como recurso para acabar com 

o sofrimento. 

 

3.2.1 A queixa dos que não são estudantes de graduação (estudantes de pós-graduação, 

técnicos-administrativos e professores)  

Embora este estudo apresente dados expressivos quanto à procura de estudantes de graduação 

pela escuta no plantão de acolhimento do PSIU, não pudemos deixar de considerar aqueles e 

aquelas que procuraram este espaço a partir de outros vínculos com a UFBA. Em um dos casos, 

não havia vínculo com a universidade. Isso demonstra ainda mais que o PSIU não trabalha com 

a ideia de burocratização, ainda que seja necessário estabelecer alguns limites, devido à própria 

ideia de plantão de acolhimento. Trabalharemos aqui com alguns relatos e o que eles podem 

suscitar enquanto questionamento clínico. Sublinharemos, também, como contribuem na 

representação do serviço. Com isso, traremos a possibilidade de construção de uma escuta 

clínica que acolhe a todos e todas que desejem e sejam da comunidade UFBA, contemplando, 

eventualmente, algumas exceções.   
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A leitura dos registros suscitou a ideia de que, mesmo tratando-se de outras vinculações com a 

universidade, os modos de expressar o sofrimento psíquico mostram-se semelhantes. Diante 

disso, indagamos: será que o sofrimento que se apresenta na universidade teria especificidades? 

A ideia é poder pensar que mundo é esse que estamos construindo juntos e juntas: a 

universidade. A seguir, apresentaremos alguns recortes de registros de atendimento. 

Informa que decidiu procurar ajuda psicológica devido ao ciúme que tem 

sentido da namorada e por conta da semelhança que tem percebido entre ele e 

o pai, ‘não quero ser uma pessoa como ele, não quero me acomodar, quero 

buscar ter minhas coisas e ter uma boa relação com a minha família’. Expressa 

o interesse em um acompanhamento longo, passo a lista de psicólogos do 

PSIU que atendem em clínica e ele opta em continuar comigo na clínica. 

De acordo com Seldes (2019), os significantes carregam sentidos, até que a cadeia venha a se 

romper. Antes disso, o sujeito acredita numa verdade imutável em que tudo dura para sempre 

de acordo com a lógica de sua própria história, ainda que seja uma história inventada. Quando 

falamos de urgência subjetiva, é justamente a ocasião em que se pode captar algumas verdades 

“imutáveis” e transformá-las em outra coisa, algo que não se sabe o que é, mas que ressignifica 

um desfecho, que abre questões ao invés de fechar-se em respostas, algo que estava velado e 

que se apresenta no encontro com o/a analista, seja em forma de demanda ou apenas um 

desabafo. 

Considerando o recorte apresentado, vale a pena retomar Freud em “Tipos de adoecimento 

neurótico” (1912/2010), quando afirma que a causa mais imediata de adoecimento neurótico é 

a frustração. Isso acontece com toda pessoa saudável que tem, por exemplo, seu objeto de amor 

subtraído. Dito de outro modo, quando alguém perde um objeto de amor, algo da infelicidade 

se instala. É preciso, então, que o/a analista esteja atento aos efeitos dessa frustração.  

Todo sujeito apresenta algum sofrimento psíquico, sendo possível reconhecer onde cada um se 

encontra e se desencontra em sua própria história de vida. A angústia aparece no contexto em 

que o sujeito não consegue se reconhecer sem o Outro e pela interrogação, jamais respondida, 

sobre “quem sou eu no desejo do Outro”. Esse Outro, com “O” maiúsculo, é o lugar do 

significante, e não necessariamente encarna uma pessoa. O desejo, então, passa por um apelo 

de reconhecimento quanto aos referenciais que adotou na vida, ou seja, de reconhecimento do 

Outro. Lacan, no Seminário 10 (1962-63/2005), conclui que o desejo é o desejo do Outro. O 

PSIU abre portas, justamente, para escutar o que vier de lá, sem a pretensão de cura, mas de 

oferta de uma possível reorganização da cadeia significante que marca cada um em sua relação 
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com o Outro. Com isso, entendemos que falar e ser escutado/a, por si só, já é a melhor “carta 

na manga” que nós, psicanalistas, temos. 

Em seguida, traremos um relato em que a vida se apresenta como insuportável: 

Queixa-se de baixa estima, crises de ansiedade e dificuldade de 

relacionamento afetivo. Relata duas tentativas de suicídio, na mais recente, 

afirma não ter tido coragem de se cortar com a faca. Se culpa por não ter uma 

relação amorosa, e diz que os homens preferem sempre mulheres que são mais 

bonitas que ela. Afirma ter déficit de atenção. Diz que não aguenta mais sofrer 

de depressão, transtorno de pânico e ansiedade. Relata que as vezes pensa em 

desistir de tudo e ficar em casa deitada.  

Aqui é possível perceber dois pontos importantes: o ‘não aguentar viver’, que se coloca em 

associação à ideia de suicídio, e outro na relação com a própria universidade, se levarmos em 

consideração a ideia de déficit de atenção, o que pode interferir no estar na universidade. 

A temática do suicídio pode ser abordada por diversos aspectos e lógicas diferentes. De acordo 

com Adorno (2012), o cotidiano nos leva a certo estranhamento e nos indaga sobre a posição 

social que ocupamos e que normalmente encontra-se respaldada pela tradição cultural. Viver 

em uma temporalidade de fluxo cada vez mais intensivo exige o exercício repetitivo e mecânico 

de uma rotina traduzida em regras. Ao produzirmos estranhamento, ou seja, ao sentir-se com 

um papel na arte de viver, garante-se um sentido de vida. Quando esse papel não aparece e as 

regras a serem cumpridas são a única justificativa, encontramos aí uma imposição de continuar 

vivo/a e uma falta de proteção em querer continuar. Sendo assim, a arte de viver se respalda no 

que podemos construir de novo enquanto história. Não temos respostas para a indagação sobre 

o suicídio, visto que envolve o singular. O que podemos fazer é escutar o paciente e operar e 

interpretar a partir da fala, levando à indagação do sujeito sobre si mesmo. 

Para discutir um pouco a ideia do sofrimento na universidade e a dificuldade de se relacionar 

com a instituição, traremos mais um registro feito por um/uma plantonista do PSIU, no qual a 

questão da permanência na UFBA e a interferência da renda como condição básica de 

continuidade na instituição aparece:  

Paciente queixa-se da burocracia da UFBA para que o estudante consiga uma 

bolsa Permanecer. Afirma que sua família possui uma renda baixa e que está 

tentando uma bolsa, mas, até o momento, sem sucesso devido ao sistema. 

Chorou muito e diz que tem questões para além da sua queixa e solicita 

atendimento psicoterápico. 
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Diante do fragmento exposto, percebemos que mesmo estudantes de pós-graduação passam por 

dificuldades financeiras, o que retoma a nossa discussão sobre a importância de projetos e leis 

que garantam a permanência do/a estudante na universidade.  

Em diferentes momentos, Coulon (2008) apresenta uma série de questionamentos. O que fazer 

diante do sofrimento psíquico de alunos e alunas que adentram a universidade? Não 

respondemos a este questionamento, mas buscamos apresentar o PSIU, salientando o quão 

importante pode ser um local de escuta clínica com acesso fácil, para falar e elaborar o 

sofrimento. É disso que se trata. O PSIU nasce de um pedido de ajuda diante do sofrimento 

vivido na universidade, mas nem sempre por causa disso. O Programa vem buscando ofertar 

um lugar de acolhimento, escuta e reconhecimento quando surge o pedido, e ir reconhecendo, 

aos poucos, onde nossos braços alcançam e até onde podemos caminhar com nossas 

incompletudes.  

Ao longo da elaboração dessas categorias, percebemos alguns aspectos que referenciam este 

Programa, a partir de um olhar implicado. O mal-estar na Universidade e seus desdobramentos 

provêm de situações que estão diretamente ligadas ao social, à cultura e à contemporaneidade, 

em suas múltiplas determinações. Cada sujeito, à sua maneira, sofre pelas próprias 

interpretações que dá ou recebe da vida, pelos lugares sociais que ocupa e que exerce. O PSIU 

é mais que um lugar, é um espaço de escuta clínica que se interessa pelo que estudantes, 

docentes e técnicos/as têm a dizer sobre o que lhes causa angústia ou outro sofrimento, mal-

estar. Em todos os casos lidos e relidos aqui, apresentou-se mal-estar. O que aparece, é um 

pedido de ajuda, de escuta, de acolhimento, de apoio, de poder falar a fim de elaborar o vivido, 

sem que isso seja intermediado pelas regras costumeiras da maioria das instituições. 

 

3.2.2 Estranhamento e angústia na relação com a universidade 

Freud (1919/2010) teorizou sobre o estranho, algo de inquietante que aparece na clínica como 

aquilo que se relaciona com o terrível e que desperta angústia e terror, mas que ao mesmo tempo 

é familiar. Nesse sentido, a angústia aparece como uma função na estrutura psíquica do sujeito 

neurótico.  
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A situação inicial de qualquer sujeito é de servir-se do grande Outro como aquele que tem a 

verdade, sendo o Outro o próprio inconsciente. É uma cena de linguagem e que se aproxima 

daquilo que não se tem, daquilo que falta. Diante da insuficiência, o “ouro”, a riqueza de 

significantes que funcionariam como resposta a todo sofrimento encontra-se no Outro 

(LACAN, 1960/1998). 

Assim, angustiado/a, o sujeito tende a referir a causa de seu sofrimento ao Outro, 

responsabilizando algo ou alguém pelos acontecimentos ruins que se passam em sua vida. 

Analisando os registros do PSIU, pudemos constatar que boa parte do que é relatado como 

indicação de angústia relacionada à vida estudantil tem como contexto algo ou alguém que 

interferiu na condução de existência daquele sujeito. Esse Outro pode ser um/a docente, colega, 

como também a universidade, a cidade etc. Alguns fragmentos permitem reconhecer e discutir 

esse aspecto. Uma estudante relata que teme pelo seu futuro e direciona sua angústia a um/uma 

plantonista:  

[X] relata que precisava de um atendimento psicológico, se sente perdida em 

relação ao futuro, teme pela profissão, questões financeiras, como se manter 

em Salvador. [X] tem quatro irmãos que vivem com seus pais no interior, sente 

saudades do convívio com eles e que se preocupa com sua carreira. [X] se 

referiu a um relacionamento que teve com um colega que está com depressão 

e pensa em se matar. 

 

Neste relato, a sensação de estar perdido/a passa por uma conjuntura social e seu contexto de 

vida, seus medos e insegurança. Isso passa pela universidade no que diz respeito à falta de 

perspectiva futura e a possibilidade de frustração, caso não consiga atingir um lugar esperado 

pela família, que possivelmente é o de oferecer um futuro melhor para si e para o outro. 

Poderíamos dizer que todo neurótico sofre de insuficiência, da falta de significantes que possam 

dar conta de sua existência. 

Dar conta da existência, insuficiência e/ou impotência diante da vida são fontes de mal-estar. 

De acordo com a análise dos relatos dos/as psicólogos/as que atenderam no PSIU no primeiro 

ano, vemos o desamparo psíquico, cuja expressão é o sofrimento diante de uma perda, medos, 

insegurança, estando associados ao afastamento da família e à sensação de que não há ninguém 

que possa ajudar a enfrentar dificuldades provenientes da relação com universidade, como 

também de outra ordem: relacionamento, moradia, insegurança quanto ao futuro etc. O que 

chamamos de “desamparo”, termo muito utilizado na psicanálise, corresponde a uma condição 

fundamental da vida humana que remete à impotência do sujeito, principalmente ao nascer e 
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em seus primeiros anos de vida. Se o desamparo é o protótipo da angústia, segundo Freud 

(1930/2010), é também condição da subjetividade humana em sua dimensão social e individual. 

O modo como se manifesta o sofrimento de cada sujeito considera a individualidade e a 

dimensão cultural, a qual não podemos jamais descartar (CAMPOS e SILVA, 2020). 

Vejamos mais alguns registros que podem nos ajudar a pensar a clínica do PSIU e sua relação 

com a universidade: 

Queixa de ansiedade, angústia, sem vontade de estudar. Relatou que na 

residência ninguém gosta dele, sente-se mal que as pessoas o olhem. 

Fazem brincadeiras de mau gosto, porém não sabe nomear as 

brincadeiras. Relata estar preocupado com manchas vermelhas que 

apareceram na pele e o excesso de cabelos que tem caído. Informou que 

vai procurar um médico. 

Este/a paciente fala de sua angústia em não conseguir estudar e, de alguma maneira, podemos 

perceber que as relações dentro da universidade interferem em sua vivência, tornando-se um 

ambiente não acolhedor em sua história de vida. Com isso, o corpo padece, com a queda de 

cabelo, sendo associado ao mal-estar nade convivência com colegas. 

A angústia sinaliza uma situação de perigo subjetivo, corresponde à vivência da condição 

estrutural motivada pela perda de algo. O desamparo é motivado pela perda que remete à 

condição de abandono, desajuda (CAMPOS e SILVA, 2020). Em se tratando do ambiente 

universitário, quais as possibilidades reais de elaboração direcionadas à comunidade estudantil 

que ajudam a suportar o sofrimento psíquico? 

De acordo com a pesquisa de Coulon (2008), o problema não é apenas entrar na universidade, 

mas permanecer nela, pois, nos últimos 20 anos a demanda pelo ensino superior se tornou 

crescente, mas as reformas e os investimentos na área da educação não acompanharam o 

crescimento desta demanda. Com isso, podemos pensar que parte do sofrimento entre 

estudantes universitários/as pode estar relacionada à idealização de uma vivência produtiva e, 

de algum modo, prazerosa na vida universitária. Para o autor, aprender o ofício de estudante 

não é tão simples, já que é preciso aprender a lidar com a estranheza desse mundo novo. Afiliar-

se, neste caso, é adquirir um status social novo onde se é reconhecido socialmente pelos saberes 

adquiridos. É preciso que isso seja legitimado pelo Outro que, neste caso, é a universidade e 

toda rede que a compõe (COULON, 2008). Fazendo um contraponto à ideia de desamparo, 

temos a universidade no lugar de Outro, aqui na figura do PSIU, ofertando amparo. Quanto esta 
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não se coloca à disposição dos/as estudantes, a sensação de abandono se apresenta e acaba 

sendo um ponto de deriva ou de abandono. 

Coulon (2008) discute que, quando as regras sobre a vida universitária ainda não estão 

explicitadas, o/a estudante não se percebe afiliado/a à universidade e sofre. Seu sentimento de 

pertença fica abalado pela ideia de ser apenas mais um naquele local, sem que alguma 

singularidade seja preservada, para além das regras e cumprimentos de tarefas. Vejamos um 

registro que se refere a um estudante que traz sua angústia em relação à universidade e sua 

dificuldade de adaptação: 

Muito desconfortável durante a sessão, afirma estar com dificuldade para se 

adaptar a Salvador e a estar longe da família. Possuía um ideal da UFBA, mas 

este foi quebrado quando entrou na universidade. Relata desânimo e não se 

dedica aos estudos ou a relações sociais. Diz que quer voltar pra casa, mas 

sabe que isso não seria positivo, principalmente, por sua sexualidade e por 

querer algo a mais que uma cidade pequena. Relata falta de adaptação às 

pessoas e ao local em que vive. 

Neste ponto, destacamos que os registros analisados apontam para a importância de uma 

construção do ‘estar na universidade’ e permanecer nela. O PSIU, como serviço de saúde mental 

no espaço universitário, permite uma elaboração dessa experiência de forma mais próxima à 

vivência. A maioria dos espaços existentes na universidade exigem regras, protocolos, lista de 

espera, dificultando o acesso imediato de quem procura o serviço. E é justamente neste ponto 

que buscamos sustentar a ideia de reconhecer e acolher urgência subjetiva. Esse acolhimento, 

apesar de ser pontual, possibilita o reconhecimento a legitimidade do mal-estar, sem um 

diagnóstico, sem associação a alguma patologia ou fracasso, do lado do sujeito. 

Considerando a questão da permanência na universidade, a condição de vulnerabilidade social 

exerce impactos significativos na condição de continuar ou não na universidade. Políticas de 

permanência e ações que visem responder a esta questão podem contribuir para a segurança 

do/a estudante em seus trajetos pela universidade, promovendo a ideia de que a universidade 

não precisa e nem deveria aparecer como um lugar que provoca sofrimento psíquico. Se 

tentamos ressignificar o modelo habitual do fazer universitário, incluindo espaços em que a 

subjetividade possa ser recebida e entrar em questão, faz-se uma aposta de diminuição da taxa 

de evasão, assim como a possibilidade de provocação do desejo em estar neste ambiente. 

O crescimento da demanda social por formação superior e das possibilidades 

de acolhimento, as diversas reformas que foram realizadas ao longo dos 

últimos vinte anos não resultaram numa mudança sensível das taxas de 
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fracasso e abandono observadas. Para compreender este fenômeno, é 

necessário abrir a ‘caixa preta’ da seleção na universidade e tentar ver, pela 

prática de uma etnografia de campo, como se fracassa, quais são os 

mecanismos e as conexões internas desse processo de seleção e de 

classificação social que distingue aqueles que permanecerão estudantes 

daqueles que serão excluídos (COULON, 2008, p. 31). 

Na transição do ensino médio para o ensino superior, há diversos fatores que interpelam a vida 

do estudante. Porém, o imaginário social de sucesso profissional a partir da carreira 

universitária, coloca a universidade em lugar de destaque na vida dos jovens, principalmente os 

oriundos de famílias pobres. No relato transcrito mais acima, vemos que a idealização em 

relação à universidade pode ser manejada sem que isso implique a ideia de fracasso ou 

desistência. 

Coulon (2008) destaca em sua pesquisa a etapa do estranhamento como uma dificuldade inicial 

e própria da construção da identidade de estudante. Na maioria das vezes, tal dificuldade 

encontra-se relacionada à precariedade dos meios de que a própria universidade dispõe para a 

integração dos sujeitos que dela fazem parte. Se esse estranhamento persiste e não pode ser 

elaborado na direção de outras maneiras de experimentá-lo e superá-lo, torna-se mais difícil a 

incorporação das regras e, portanto, a afiliação, isto é, o processo de socialização e integração 

fica mais distante, repercutindo negativamente na trajetória do/a estudante.  

Coulon destaca, porém, que esse status social é provisório e que internamente a universidade 

“escolhe” aqueles que irão seguir ou simplesmente ser excluídos. Isso pode acontecer por vários 

motivos como renda, afastamento da família, estranhamento da cidade, dificuldades de 

interação, inadaptação cultural etc. Quem está atento a isto? Onde encontramos ações que se 

ocupem da permanência do estudante na universidade, sem que isso seja um processo doloroso? 

A UFBA conta com uma Pró-Reitoria voltada para a assistência estudantil, porém o crescente 

sucateamento da universidade pública incide sobretudo neste setor, dificultando ainda mais 

ações de promoção à permanência de estudantes em situação de vulnerabilidade social e 

psíquica. 

Dentro da lógica de mal-estar em que a universidade se encontra, vale a pena destacar o estudo 

de Tenório e colaboradores (2016) sobre a saúde mental de estudantes em escolas médicas, 

realizado em uma universidade pública de Sergipe.  

A pesquisa teve como objetivo avaliar a saúde mental dos estudantes, suas estratégias 

defensivas, fontes de estresse e alívio associadas a diferentes processos educacionais. Foi 
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observada uma diminuição na qualidade de sono, diminuição da saúde física e emocional e 

aumento da depressão dos alunos. Os fatores de estresse apresentados relatam a falta de tempo 

para o lazer, poucas horas de sono e conteúdo didático extenso (TENÓRIO et al, 2016). 

Percebemos, no estudo citado acima, que não se trata de uma situação isolada desta ou daquela 

universidade. Trata-se de alguma coisa que ultrapassa a ideia de um público específico e avança 

para a hipótese de que há poucos espaços de escuta e diálogo entre estudantes e sua 

universidade.  

No PSIU, percebemos, através dos registros, que parte das pessoas atendidas referencia a 

universidade como aquela que cobra, exige e propõe prazos incompatíveis com a vida de 

muitos/as estudantes. Estudantes que vieram de uma realidade de ensino médio em colégios 

públicos e principalmente aqueles/as que são de cidades do interior dizem que mal dormem 

com a possibilidade de serem reprovados e/ou não conseguirem um bom escore.  

A entrada na universidade pode ser pensada como uma passagem no sentido antropológico do 

termo, ou seja, devemos considerar as situações que acontecem socialmente naquele ambiente. 

Podemos pensar aqui em três tempos que, de acordo com Coloun (2008), ajudam-nos a entender 

o processo que o estudante de graduação enfrenta ao estar na universidade. 

O tempo de estranhamento, aquele da entrada na vida universitária, que o/a estudante é 

representado por um número naquele universo desconhecido. O tempo da aprendizagem, 

quando ele ou ela se adapta às regras e consegue produzir e ser reconhecido pelo seu trabalho. 

E, por último, o tempo de afiliação, que é quando há um manejo das regras estabelecidas pela 

instituição, considerando a possibilidade de interpretá-las ou transgredi-las.  

Em relação ao tempo, tem-se na universidade uma vivência quanto ao número de horas 

semanais muito mais densas do que no ensino médio, o que, muitas vezes, acarreta o medo de 

não conseguir permanecer ou de fracassar, ser reprovado/a. No que se refere ao espaço e às 

regras, estudantes relatam ter dificuldade de vivenciar as novas estratégias e exigências do 

ensino, assim como a convivência em um novo ambiente no qual, muitas vezes, é onde passa a 

maior parte de suas horas (COULON, 2008).  

Uma estudante chega ao plantão do PSIU relatando suas dificuldades com a universidade no 

final do curso e o quanto isso a leva a uma situação de angústia. Vale pensarmos este ponto, 
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porque ele toca justamente no que a pesquisa de Coulon (2008) vem nos mostrando: a grande 

dificuldade de vivenciar a universidade sem sofrimento. Vejamos: 

Estudante relata retorno ao Psiu por ter chegado à conclusão de que não se 

sente pertencente aos espaços que ocupa: residência, núcleo familiar, terreiro, 

universidade. Relaciona a angústia que vem sentindo no último ano com um 

sentimento de deslocamento que até então não conseguira nomear. Pontuo isso 

a ele fazendo uma retomada de alguns atendimentos que tivemos até então. 

Levando em consideração a urgência e o sofrimento psíquico na universidade, queremos 

ressaltar que o sofrimento, seja ele qual for, quando colocado em palavras, possibilita a 

emergência do sujeito do inconsciente na prática clínica. Dito de outro modo, em que pese o 

contexto da universidade no que diz respeito ao sofrimento de cada um, o fato de o sujeito estar 

inserido na linguagem implica que a cadeia significante se apresenta com qualquer outra 

questão que possa surgir (SELDES, 2008). Na clínica da urgência temos um enunciado, um 

pronunciamento que necessita de escuta clínica e que resulta numa aposta de que ao menos o 

sujeito possa sair dali com alguma elaboração pelas próprias palavras e questões trazidas 

(SELDES, 2008). 

Em se tratando de estudantes, fatores psicológicos estão relacionados também com a estrutura 

psíquica de cada um, em que se faz necessário acomodar o ambiente sem desconsiderar as 

dificuldades, tentando promover, de algum modo, a autonomia associada ao ensino superior. A 

universidade não precisa ser um lugar de autoridade, já que opera para além da ação de ensino. 

Na universidade, estudantes fazem amizades, mas passam por sofrimentos de diversas formas, 

inclusive dificuldades psicológicas sérias. E o que usualmente acontece é que essa dimensão de 

escuta clínica não é levada em conta, nem pelos docentes e nem pelas instituições de ensino 

superior (SELDES, 2008). 

Buscamos, nesta categoria, destacar como este sofrimento ou mal-estar afeta pessoas, sobretudo 

estudantes, da comunidade UFBA, e como isso nos interpela na oferta de um serviço que 

diminua esse sofrimento. Dito de outro modo, o que nos provoca? Diante desta construção, 

percebemos ainda mais a importância do PSIU como possibilidade de acolhimento e elaboração 

da queixa de quem procura este espaço. A clínica, neste caso, funciona para além de uma sala 

mobiliada, com ou sem divã, transgredindo algumas regras e possibilitando que a escuta esteja 

pautada no desejo do analista/plantonista em estar ali disponível para o atendimento. 
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Vale destacar que, na revisão de literatura, não foi encontrado sequer um serviço no Brasil com 

as mesmas características do PSIU, nem dentro e nem fora da universidade. O que encontramos, 

em sua maioria no Sul-Sudeste, são serviços de atendimento de urgência em hospitais, unidades 

de saúde ou em serviços-escola, em que estudantes sob supervisão experienciam uma vivência 

na perspectiva da psicanálise. Não é à toa que o PSIU já foi procurado por diversas instituições 

de ensino superior, a fim de entender sobre seu funcionamento, e eventualmente poder replicar 

a experiência. 

 

3.2.3 Um sofrimento comum  

O que chamamos de sofrimento comum diz respeito ao que todos nós, enquanto sujeitos, 

passamos e, cada um, em sua singularidade, constrói o seu sofrimento a partir de suas vivências. 

Esta categoria busca salientar que sofrer é inerente ao ser humano e que, neste caso, não 

necessariamente passa pela relação com a universidade. Dito de outro modo, não é a 

universidade que aparece como causadora de sofrimento.  

No PSIU, pessoas referenciam o sofrimento em situações singulares da vida, o que pode vir a 

apontar, inclusive, para a construção de uma demanda de análise ou terapia. Isso aparece nos 

relatos feitos posteriormente pelos plantonistas. O que propomos no plantão, entretanto, é uma 

oferta de acolhimento à urgência de cada um, é poder escutar de forma atenta e intervir de 

maneira a escoar a angústia que inquieta o sujeito. Vejamos um registro que representa esta 

categoria:  

[X] chega bastante mobilizada, muito nervosa. Descreve uma briga com o 

primo. Pede para saber sobre orientação jurídica e para falar com a assistente 

social. Foi direcionada para AS que deu orientações e encaminhamentos. 

 

Não é tarefa do serviço retirar a angústia do sujeito, mas ajudá-lo a elaborar sua queixa e dar os 

encaminhamentos necessários a cada situação. Muitas vezes, só o ato de falar, ainda que o/a 

plantonista nada diga, pode produzir efeitos de alívio ou mesmo de interpretação para o sujeito.  

Ainda neste texto, Freud (1905/2016) parece preparar o leitor e a comunidade analítica a pensar 

que a escolha objetal na vida adulta segue a partir de rastros deixados pela relação mãe-filho, 

sendo que o primeiro objeto sexual da criança é o seio materno. Essa ideia se apresenta aqui 

para dizermos que, em um só depois, o sujeito já adulto lida com seu objeto perdido e, para tal, 
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vem a elaborar ou trazer como representação as suas próprias (in)satisfações diante da vida. Um 

dos relatos pode nos ajudar a pensar como isso aparece no PSIU:  

Relata desentendimento com colegas de quarto na Residência [universitária] 

e tentativa frustrada de trocar de residência por motivos burocráticos da 

PROAE. Diz que foi encaminhada pela assistente social por conta dos 

problemas que vem passando. Relata ter perdido o benefício do INSS que 

recebia dada a morte materna, a qual vem tentando recorrer judicialmente. 

Relata ter perdido a mãe aos 7 anos e conta sobre afastamento do pai e 

distanciamento da família materna, que a criou, desde sua vinda. 

É comum que, com alguns atendimentos, o sujeito consiga localizar parte de sua angústia como 

algo comum e, portanto, resultado de suas vivências e contingências na vida. Para além disso, 

alguns casos, e digo alguns porque foram bem específicos, apresentaram um grau de angústia 

tão elevado que nós, plantonistas, não conseguimos atendê-los por apenas oito sessões.  

Considerando o pressuposto da desburocratização e da singularidade do caso, não finalizamos 

o atendimento se não houver um mínimo de elaboração por parte do sujeito. Neste aspecto, 

sempre preservamos o cuidado de que, pelo menos, seja possível ir embora sem que a angústia 

esteja paralisando a vida, ou seja, uma angústia que aparece na fala do paciente como 

impossível de lidar sozinho/a. 

Segue um fragmento de registro referente ao atendimento de um estudante que apresenta um 

sofrimento que não passa pela relação com a universidade, mas que acolhemos da mesma 

maneira que acolhemos qualquer pessoa que chega. Assim como este caso, que nos ajuda a 

pensar esta categoria, há muitos outros que seguem a mesma direção: a de um sofrimento 

comum.  

Queixa inicial sobre sua insatisfação com sua autoimagem associada à 

sentimento de rejeição. Não apresenta queixas associadas ao ambiente 

universitário. Refere que quando era magro, tinha muitos amigos e gostava 

muito de sair, o que não ocorre atualmente. Saiu de um namoro recentemente, 

que sentia que o fazia ficar para baixo. Percebe que foi neste namoro que 

aconteceu a mudança importante de peso. 

 

Como espaço de acolhimento e escuta desburocratizado, os/as plantonistas do PSIU realizam 

entrevistas iniciais, as quais servem de orientação para o direcionamento do caso. Em 

Observações psicanalíticas de um caso de paranoia, Freud (1913/2010) salienta logo nas 

primeiras linhas, que a incerteza de um diagnóstico traz preocupação na clínica, sendo que a 

investigação psicanalítica da paranoia não seria possível se os pacientes não revelassem 

justamente o que os outros neuróticos não revelam: suas resistências (FREUD, 1913/2010). 
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Obviamente podemos nos perguntar o porquê de falar da paranoia neste ponto, já que 

comumente a queixa no PSIU está associada à estrutura neurótica. Isso nos interessa a partir do 

momento em que no PSIU percebemos que alguns casos exigem nossa atenção de modo bem 

diferente dos outros e, em muitos deles, as resistências são reveladas sem que haja um véu no 

primeiro momento. Ao falar com o/a plantonista, algumas pessoas se reportam a 

acontecimentos graves/intensos em suas vidas (violência sexual, agressões, tentativas de 

suicídio), sem evocar qualquer tipo de mistério ou sem demonstrar insegurança ou medo ao 

dizer. 

Freud (1920) apresenta o prazer como descarga, esvaziamento de alguma coisa que perturba. O 

que haveria de mais perfeito, neste caso, seria um completo esvaziamento, um prazer máximo. 

O autor salienta a pulsão da morte como aquela que promete o fim do mal-estar, o cumprimento 

da plena satisfação. Isso aponta para nós a próxima discussão, em que algumas pessoas que 

buscam o PSIU situam uma vontade muito grande de morrer, chegando a pensar em estratégias 

para fazer com que isso aconteça (FREUD, 1920/1996). 

É interessante estabelecer aqui a diferença entre pulsão de morte em Freud e a “vontade de 

morrer” que aparece em muitos relatos feitos pelos plantonistas do PSIU. Em Além do 

Princípio do Prazer (1920/1996), o autor trata a pulsão de morte pelo “princípio de Nirvana”, 

algo que leva a zerar toda energia psíquica ou quantidade de excitação do corpo. Trata-se então 

de um desinvestimento da vida pulsional ou sexual, levando ao abandono da autoconservação 

do ser vivo a manter-se vinculado à vida. Neste ponto, o autor se referencia ao biológico 

impregnado no ser humano. Por outro lado, a pulsão de morte se apresenta sem nenhuma 

consideração para com o objeto e o próprio eu, visto que se trata de um movimento 

autodestrutivo. É Para Freud, o ser humano tende a retornar ao inorgânico, à inércia (FREUD, 

1920/1996).  

Freud traça um caminho entre o orgânico e a própria ideia de subjetividade do sujeito. Dito de 

outro modo, o sujeito se apresenta para além do corpo. A diferença que podemos pensar entre 

pulsão de morte e vontade de morrer pode ser articulada pela própria linguagem. A partir do 

momento que alguém vai até o PSIU para realizar uma sessão com um/uma plantonista e fala 

de sua vontade de morrer, há algo vivo ali: a fala. A vontade de morrer não necessariamente 

está associada ao ato de morte, mas talvez a angústia em estar vivo e o quanto isso pode 

representar uma zona de sofrimento para o sujeito. 
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Talvez este ponto possa nos levar à ideia que Lacan (1962-63/2005) desenvolve em “Além da 

angústia de castração”, no Seminário 10, em que a angústia aparece associada à impotência do 

neurótico, estando a função do significante como uma possibilidade de elaboração, de uma 

saída. O autor acrescenta que o lugar de impotência se apresenta na ausência em que estamos e 

nos apoderamos da imagem para sustentar este lugar; eis o grande efeito da ficção. Esta ficção 

é de suma importância no tratamento analítico, pois é o que assegura a possibilidade do 

“reinventar-se”, mas ao mesmo tempo pode cair no mundo imaginário sem que haja 

responsabilização do sujeito (LACAN, 1962-63/2005). 

Com isso, Lacan (1962-63/2005) situa que a fantasia16 precisa ser construída a partir da ideia 

de um sujeito dividido que se coloca em função do Outro. Mas para formular alguma coisa 

simbólica, é preciso interrogar o que se passa na história de cada sujeito e isso pode ser escutado 

a partir da própria enunciação de cada um (ibid). Citando Lacan (ibid, p.60-61): “Esse objeto a 

que o neurótico se leva a ser em sua fantasia cai-lhe quase tão mal quanto polainas num coelho 

e é por isso que o neurótico nunca faz grande coisa com sua fantasia”.  

Em se tratando do PSIU e do cenário em que se apresenta, podemos afirmar que as pessoas 

chegam quando a angústia aparece, demonstrando certo conforto por poder contar com um 

espaço de escuta naquele exato momento. Refiro-me à angústia, porque é como aparece em 

muitos relatos, de diversas maneiras, como: coração palpitando, vontade de morrer naquele 

momento, medo de desencadear um surto, angústia ou ansiedade na relação com colegas e/ou 

professores, inibição de aparecer em público, medo da prova que irá ocorrer etc. 

No PSIU acolhemos pessoas que passam por uma situação de angústia e que, naquele momento, 

se veem sem recursos para dar conta de seu mal-estar. Segundo Berta (2015), a angústia de 

apresenta como um ofuscamento da realidade psíquica em que não é possível nomear nem 

elaborar o mal-estar que atravessa o corpo. Uma estudante que procurou o PSIU mais de uma 

vez, fala de sua angústia e tenta lidar com ela da maneira como consegue, utilizando o PSIU 

como espaço de elaboração.  

Conta que já veio ao PsiU em dois atendimentos. Relata que a menina da 

recepção disse para ela procurar o PsiU. No início fica bem retraída e diz que 

não sabe o que falar. Relata sobre as muitas demandas acadêmicas e vontade 

 
16 Termo utilizado por Freud que, no primeiro momento do desenvolvimento teórico, confere à fantasia a ideia de 

imaginação, mas que depois se transforma em conceito, a partir de 1887. Trata-se, então, do que designa a vida 

imaginária do sujeito e a maneira como este representa sua história para si mesmo, o que Freud chama de fantasia 

originária (PLON e ROUDINESCO, 1997). 
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de voltar para a cidade onde a mãe mora. Conta que a mãe incentiva para que 

fique e continue estudando. Está na segunda graduação e fala que já deveria 

estar dando conta de suas coisas e suas contas. Relata dificuldades com o 

álcool, e que está tentando parar de beber. 

De acordo com Berta (2015), a questão da urgência subjetiva em psicanálise deveria ser 

formulada a partir do conceito de angústia e da teoria do trauma, em que os referentes 

epistêmicos estão desde Freud e, também, no ensino de Jacques Lacan.  

No seminário A transferência, Lacan (1960-61/2010) situa a angústia como um afeto que não 

engana e que o desamparo precisa se haver com alguma solução que se dá pela palavra, pela 

articulação significante. Isso significa que a angústia neurótica passa pela ideia de perigo e o 

neurótico se utiliza da fuga como possibilidade de dar conta disso. A saída atravessa duas 

possibilidades: o sintoma e a fantasia (LACAN, 1960-61/2010).  

Seguindo esta linha de raciocínio, a angústia é um marco que antecede a travessia do sujeito 

quanto às questões que trazem sofrimento. No Seminário 10, sobre a angústia, Lacan (1962-

63/2005) associa o conceito de angústia à certeza neurótica que, no instante em que se apresenta 

alguma alteridade, algo da estranheza aparece. Certamente, indo por essa via, a urgência de 

endereçamento de fala passa pela questão entre o querer “melhorar” e o “não se deixar mudar”.  

Para Berta (2015), o conceito de angústia se encontra com “o estranho” (Unheimlich)17 e, a 

partir da urgência, pode se tornar familiar nas experiências da vida. Dito de outro modo, o que 

se apresenta como estranheza para o sujeito pode, através de uma elaboração em análise ou, no 

caso do PSIU, em alguns encontros, assumir um novo lugar na vida do sujeito. O que aparece 

de estranho ou inadequação pode vir a aparecer como a relação que cada um estabelece com o 

seu contexto de vida, podendo esvaziar a angústia paralisante e assumir um lugar em que seja 

possível caminhar, seguir. Pensando assim, é a partir do encontro com o analista/plantonista, 

que o PSIU abre portas para alguma construção do sujeito acerca de seu sofrimento psíquico. 

Um dos registros de um/ uma plantonista ilustra a angústia de alguém que consegue elaborar 

algo ao falar, após conversas pelo WhatsApp, modalidade na qual consideramos também haver 

efeito de atendimento. 

 
17 “O inquietante” é um texto de Freud de 1919 que explicita a angústia como algo que se associa ao retorno de 

algo familiar que foi recalcado e esquecido (FREUD, 1919/2010). 
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[X] refere que melhorou a falta de concentração, mas percebeu que o remédio 

não resolve tudo. Veio ao atendimento após muitos contatos por mensagem 

via WhatsApp, no qual ele endereça questionamentos teóricos frequentes 

porque quer ter respostas. Gosta de perguntar e procurar respostas, e retoma 

esse movimento no atendimento. Não entra em contato com sua história 

pessoal. Proponho que venha ao atendimento presencial para que o PsiU possa 

ajudá-lo. 

 

No PSIU é possível perceber este caminho entre a fala e seu endereçamento ao/à plantonista, 

evidenciando a angústia que atravessa cada um. Logo, os fragmentos apresentados nesta 

categoria visaram construir, a partir dos relatos clínicos, uma articulação que aponta para o 

sofrimento como aquele que aparece a partir dos próprios encontros e desencontros com a vida. 

Parece comum, mas é doloroso ou, no mínimo, se apresenta como doloroso. 

 

3.2.4 A ideia de suicídio como recurso para acabar com o sofrimento  

Esta categoria aparece para mim, enquanto ex-plantonista e leitora dos registros clínicos, como 

a mais curiosa desta pesquisa. Isso porque o PSIU, como dito anteriormente, nasce de um 

pedido de ajuda da administração central da universidade ao perceber o sofrimento expresso 

por estudantes e que circundavam a ideia de suicídio. O que percebemos nos registros, 

entretanto, são dificuldades de conseguir elaborar algo da ordem de um sofrimento psíquico. É 

muito comum, por exemplo, a ideia de ideação suicida aparecer no primeiro atendimento e ir 

desaparecendo nos retornos subsequentes ao serviço. 

Podemos perceber o quanto a preocupação com a ideação suicida não se restringe, de modo 

algum, ao cenário das universidades brasileiras. Mas em se tratando deste aspecto, sabemos que 

a transição para a vida adulta é algo que marca a vida do estudante universitário, estando o 

deslocamento da sua cidade natal, relações interpessoais, uso de drogas lícitas e ilícitas, solidão, 

uso da internet como aspectos que podem servir de gatilho para a ideação suicida. Tal ideação 

aparece enquanto possibilidade de lidar com o sofrimento, ou melhor, de acabar com ele 

(VÊNCIO et al, 2019).  

É interessante pensarmos que, progressivamente, estudantes elaboram estratégias para dar 

continuidade a seus estudos, o que chamamos de perspectivas. Essa construção necessita de um 

certo “lidar” com o passado para poder projetar o futuro. Dito de outro modo, é preciso lidar 

com os fatores que afetam a permanência na universidade, levando em consideração a vida do 
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sujeito e, consequentemente, seus anseios pela vida adulta, como aponta Coulon (2008). As 

possibilidades que se abrem a partir de cada diploma são um assunto de conversa muito comum 

entre estudantes, representando uma inquietude quanto ao futuro profissional, que pode ser ou 

não promissor. Diante disso, o abandono da universidade pode acontecer porque não houve o 

acolhimento ou orientação necessários quanto a dúvidas, insatisfações, medos, inseguranças 

etc. (COULON, 2008). 

No plantão do PSIU, relatos de plantonistas salientam que estudantes procuram o plantão para 

dizer que não aguentam mais viver, pois a vida perdeu o sentido. Alguns falam de não ter 

coragem de morrer e outros já chegaram a tentar de muitos modos, porém sem conseguir. Viver, 

segundo relatos, é muito difícil quando nada promissor parece acontecer na vida, na 

universidade, na política etc. Em relação a esse aspecto, algumas coisas se repetem nos relatos 

clínicos: se formar e não ter para onde ir ou o que fazer, infelicidade com a escolha do curso, 

falta de dinheiro, problemas de convivência na residência estudantil e em outros espaços da 

universidade, falta de diálogo com a instituição e a impossibilidade de ser escutado, sendo a 

universidade aquela que não se importa com o/a estudante que deseja um futuro melhor.  

Vejamos o seguinte relato feito por um/a dos profissionais do PSIU acerca de uma estudante:  

A estudante relata recente tentativa de suicídio com medicamentos, já pela 

segunda vez e que recorrentemente tem pensamentos destrutivos, que não se 

vê no futuro e deseja não existir. Atualmente não consegue estudar, tem receio 

de falar em público, só de pensar nas apresentações de seminário começa a 

passar mal e fica distante da universidade. 

Em “Contribuições para uma discussão acerca do suicídio”, Freud (1910/1996) observa que 

escolas secundárias tomam o lugar do trauma com que outros adolescentes se defrontam em 

suas condições de vida. Freud ainda acrescenta que uma escola deve conseguir mais do que 

impedir o suicídio de seus alunos; ela deve oferecer o desejo de viver e, portanto, apoio e 

amparo numa época de vida em que as condições de seu desenvolvimento estão voltadas à 

separação dos pais e família. Vemos aqui que, desde 1910, numa época muito diferente da 

nossa, o suicídio entre jovens parecia ser um problema que se destacava na sociedade. 

Logicamente, questões que envolvem o suicídio não necessariamente dizem respeito à 

universidade, mas se isso se apresenta com frequência, neste contexto, ainda que sob a forma 

de ameaça, devemos questionar o porquê. Uma pergunta que pode parecer inquietante é: por 
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que estudantes sofrem tanto por não saberem se estão atendendo, ou não, às expectativas do 

Outro universitário?  

Estudante refere ser uma pessoa que ‘procrastina’ as coisas da 

faculdade e que isso tem lhe preocupado devido aos compromissos que 

deixa de fazer e não sabe o porquê dessa ‘procrastinação’. Vem ao PsiU 

buscando entender a causa dessas situações e encontrar meios que 

estabelecem um foco para a execução das atividades do curso. Sente-se 

fracassada e se surpreende com o desejo de morrer. 

Diante de questões e relatos como este, o PSIU vem construindo um espaço de escuta e, 

portanto, de elaboração como estratégia de enfrentamento dos diversos sofrimentos que 

aparecem na vida universitária. A cada registro lido, e a partir da construção feita com a teoria 

psicanalítica e a revisão de literatura, vamos percebendo que a ideia de suicídio aparece muito 

mais associada a uma angústia incessante com a qual o/a estudante não sabe lidar, não sabe 

como fazer e a muito menos a quem pedir ajuda. Deste modo, torna-se importante a 

preocupação institucional com o momento de entrada na universidade e sua trajetória, enquanto 

possibilidade de se sustentar a afiliação e o processo que envolve esta etapa (COULON, 2008).  

Se as regras forem estabelecidas de forma interacional, será que a queixa continuaria 

perpassando pela ideação suicida? O que a universidade tem a ver com isso e onde ela pode 

atuar? 

As regras, quando aparecem como solidárias, convocam o/a estudante não só a respeitá-las, 

como a se interessar por elas. A função das regras pode estar articulada com a perspectiva de 

futuro e os medos que estudantes trazem em relação a isso. A pesquisa de Coulon (2008), 

comentada nesta dissertação, abre possibilidade de pensarmos estratégias institucionais diante 

do sofrimento psíquico. Não se trata, portanto, de pensarmos apenas no bem-estar na 

universidade, mas de possibilitar uma rede de apoio estudantil, um lugar de fala e escuta 

qualificada.  

Outro ponto importante, e que diz da estrutura do sujeito independente do ambiente 

universitário, é a afirmação de Freud (1914-16/1996) em seu escrito “Luto e melancolia”, sobre 

o recolhimento da libido do eu, quando o paciente se desliga de um objeto e desloca a libido 

para outro objeto. Assim, a perda do objeto se transforma na perda do “eu”, que fortalece o 

objeto perdido e enfraquece o investimento depositado no “eu”. Uma possível solução seria o 

amor depositado no objeto ser substituído pela identificação narcísica. Dito de outro modo, 

quando o paciente investe tudo o que sente por algo ou alguém e há uma ruptura, a ideia de 
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perda e a falta do sentido para viver tomam conta de sua organização psíquica, desorganizando-

a. Com isso, o amor depositado no objeto (algo ou alguém), pode vir a ser substituído pelo amor 

a si mesmo/a, ou melhor, pela identificação narcísica (FREUD (1914-16/1996).  

Estudante refere ter tentado suicídio pela quarta vez, a primeira no interior. 

Relata que houve uma discussão no grupo da família e segundo ela foi 

defender uma injustiça cometida por um de seus familiares que comemorou 

sua saída do grupo e a partir desse momento ela se mobilizou muito e tomou 

vários medicamentos, ligou para um amigo que a levou ao hospital. O médico 

orientou seus pais para que X ficasse mais uns dias no interior até retornar a 

Salvador. Relata que os pensamentos suicidas diminuíram, mas que sente-se 

perdida, sem saber o que fazer,. [X] relata que tem se sentido instável e que 

os acontecimentos nas suas férias foram difíceis de lidar. 

 

A ideia dos plantões do PSIU é poder oferecer a quem chega a possibilidade de se localizar em 

seu próprio sofrimento psíquico, falar sobre isso e buscar, na medida do possível, condições 

para uma reorganização pessoal. De início, como dito anteriormente, os casos que apareciam 

com ideação suicida traziam muita angústia aos/às plantonistas e muito medo de que alguma 

intervenção pudesse desencadear o ato do sujeito. Com o passar do tempo e, principalmente 

com supervisões e reuniões clínicas, fomos percebendo que casos assim mereciam mais 

atenção, mas não precisaríamos ficar apavorados/as. 

O relato a seguir é o de um estudante em sofrimento que tem pensamentos recorrentes de 

suicídio.  

Chega para acolhimento muito angustiado, referindo o desejo de se jogar da 

janela do campus. Expôs que esse pensamento é recorrente, principalmente, 

no final do semestre. Já planejou e teve pensamentos de suicídio em casa e na 

rua. Histórico familiar de violência e de dependência química. Atualmente, 

[X] mora com um amigo. Referiu que tem dificuldades em lidar com 

frustrações. Marcado retorno para sexta-feira às 16h. 

De acordo com Rinaldi (2009), numa clínica que funciona dentro de uma instituição os saberes 

da equipe são constantemente furados pelo real, aquilo que se impõe pelo sofrimento trazido 

pelos sujeitos em seu discurso. Os chamados casos difíceis ou insuportáveis de lidar angustiam 

os/as profissionais porque se colocam como impotência ou insuficiência. Mas é justamente a 

partir daí que uma abertura à escuta se instaura a partir da ética do desejo que não se reduz ao 

saber, mas que abre portas para inventar um estilo próprio da escuta e da ética do bem dizer. 

Com o passar do tempo, a equipe do Programa foi se fortalecendo e logo percebemos e 

discutimos atentamente que a vontade de morrer aparece muito comumente para o sujeito 
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neurótico: este que, em determinadas situações, vê a vida como insuportável e sem muita graça, 

uma vida sem perspectiva. Há muitos relatos que reportam a ideação suicida, sendo que uma 

relação possível se dá quando percebemos que estudantes associam esse sofrimento a algum 

mal-estar vivenciado na universidade, sendo que em boa parte dos casos a universidade é o 

centro da vida de alguém que saiu de seu ambiente acolhedor, onde havia família, colegas, 

amigos e cultura, e foi parar em um lugar estranho e sem acolhimento. Um dos relatos, escrito 

de forma simples, ilustra esse ponto: “Fala de um desânimo que sente com a UFBA. Diz: É um 

lugar frio, sem empatia. Procura saber do PSIU. Afirma ter Transtorno de Ansiedade. Está 

medicado, acompanhado no SMURB. Aberta a possibilidade de retorno”. 

Quando falamos em estruturas discursivas, estamos seguindo a lógica simbólica sem nos 

restringirmos às configurações imaginárias do espaço da instituição. Quando escutamos 

alguém, estamos no lugar de quem nada sabe sobre o outro, entramos como sujeitos divididos 

movidos pelo desejo de querer saber (RINALDI, 2009).  

Assim, encerramos este tópico com algumas considerações sobre o tema do suicídio, o qual 

acontece desde sempre em sociedades e contextos diferentes. A ideação suicida aparece no 

plantão do PSIU junto a uma angústia, a uma urgência que ameaça a própria vida. E como a 

angústia é o afeto que não engana, temos algo que escapa à rede de significantes e desconcerta 

o sujeito (LACAN, 1962-63/2005). Com as considerações feitas aqui, podemos afirmar que um 

plantão de acolhimento oferta, antes de tudo, a possibilidade de falar sem que haja julgamentos, 

sem que alguém do outro lado diga: “você não deve morrer, não pode, não deve”. No PSIU, 

pensamos a vida como escolha do sujeito e, o que fazemos, é ajudá-lo a escolher a vida, 

oferecendo amparo e cuidado. 

A fim de articular essa discussão com a vivência na universidade, propomos retomar o modelo 

interpretativo proposto por Coulon (2008), em que ele indica três tempos no sentido etnológico, 

que são: estranhamento, aprendizagem e afiliação. Percebemos que o estranhamento se 

encontra vinculado ao fato de ser um caminho novo para a maioria, em que normalmente se 

apresenta a transição do ensino médio para o ensino superior, assim como o afastamento de 

suas famílias e amigos. Além disso, a universidade se apresenta com novas regras que vão sendo 

descobertas por cada estudante de maneiras diferentes, singulares para cada um. E isso, 

consequentemente, se desdobra em questionamentos ou vivências de sofrimento. Quando 

falamos de aprendizagem e afiliação, já estamos no terreno em que o sujeito consegue driblar 
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algumas regras institucionais e, mesmo com sofrimento, vai vivenciando a universidade de 

modo a sustentar essa realidade 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

De acordo com nosso percurso nesta dissertação, apontamos que o PSIU se caracteriza como 

um serviço de extensão universitária. Aqui apostamos na ideia de que, para além de prestar 

serviços de saúde mental, o serviço encontra-se no âmbito da clínica ampliada, orientada pela 

psicanálise. Talvez possamos chamá-la de “clínica possível”, em função de algumas 

características realmente inovadoras e algumas limitações. Um dos aspectos mais inovadores é 

o fato de ser uma clínica institucional, mas que de fato consegue eliminar burocracias 

institucionais, de modo a permitir que o atendimento seja imediatamente realizado. Outro 

aspecto que nos parece muito importante de ser destacado é a constatação de que uma única 

sessão ou um conjunto bastante curto de sessões parece ser suficiente para o manejo da angústia, 

na maioria dos casos atendidos naquele período. 

Como limites, destacamos o espaço físico pouco adequado à demanda e ao potencial que o 

serviço pode alcançar na UFBA, considerando o tamanho desta universidade e, sobretudo, se 

considerarmos o PSIU como mais um dispositivo no fortalecimento das políticas afirmativas, 

tão necessárias em uma universidade pública como a UFBA. Outro ponto que a nosso ver deve 

receber atenção refere-se à relação do PSIU com o Serviço de Psicologia da UFBA. Como 

dissemos na Apresentação desta dissertação, houve uma aproximação institucional entre o 

PSIU e o IPS, com a presença de algumas supervisoras de estágio em reuniões clínicas. No 

entanto, as relações com o Serviço de Psicologia não foram suficientes para que os/as 

profissionais extensionistas do PSIU mantivessem contato com os/as técnicos psicólogos/as do 

Serviço de Psicologia, principalmente visando facilitar e acompanhar os encaminhamentos. 

Percebemos, ao longo desta pesquisa, que não se tratava exatamente de um plantão psicológico, 

mas de escuta/acolhimento orientado pela psicanálise. Não era um plantão, em primeiro lugar, 

porque funcionava presencialmente dentro do chamado “horário comercial”, não atendia nos 

finais de semana, nem à noite e tampouco no turno das reuniões clínicas semanais. 

Posteriormente, com a pandemia de COVID-19 e a suspensão de atividades presenciais na 

universidade, o PSIU pôde realizar algo de um plantão, na medida em que os atendimentos 

passaram a ser virtuais, dependendo apenas de um contato prévio por celular para produzir um 

vínculo de atendimento. 
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Reiteramos a importante noção de clínica ampliada como instrumento integral em saúde, pois 

tal dispositivo inserido no SUS contempla tanto aspectos objetivos, quanto subjetivos da saúde 

mental, supera as limitações do modelo biomédico e se preocupa com a saúde do sujeito, atenta, 

inclusive, para os eventuais encaminhamentos quando necessário. 

Por meio da análise dos relatos clínicos, disponíveis na planilha do PSIU como registro dos 

atendimentos realizados por psicólogos/as extensionistas no período de 2017/2018, buscamos 

responder ao objetivo de pesquisa, qual seja: apresentar o PSIU em seu primeiro ano de 

implantação (2017-2018), tendo como foco a noção de urgência subjetiva. 

No primeiro momento deste trabalho, apresentamos o serviço de acordo com as informações da 

planilha preenchida naquele primeiro ano de implantação e de entrevistas realizadas com o 

coordenador e supervisores/as deste projeto de extensão universitária. Assim, podemos dizer 

que a maioria das pessoas atendidas pelo PSIU são estudantes universitários, da graduação, e 

que recém ingressaram na vida adulta e na universidade. Mais de 50% das pessoas atendidas 

dependem de auxílio para permanecer na universidade, caracterizando um grupo vulnerável 

socioeconomicamente. 

As questões que mais aparecem nos acolhimentos dizem de uma vida comum, que passa por 

conflitos familiares, amorosos, eventuais dificuldades de quem vem de outro lugar e precisa se 

inserir em Salvador, o medo da cidade, a angústia com o curso idealizado, expectativas 

relacionadas ao fato de estar na universidade hoje e, também, algo em torno da violência urbana.  

Os atendimentos eram registrados eventualmente em um caderno de cor azul, sem muitas 

formalidades. Não havia planilha e nenhum registro mais formal. Com o tempo, alguns de nós, 

junto a preceptoria, pensamos o quanto seria valioso termos alguns dados para trabalharmos 

com eles futuramente e discutirmos o efeito do PSIU e nossos enfrentamentos na comunidade 

acadêmica.  

Percebemos que, no ano de sua implantação, houve lacunas em relação aos primeiros registros 

dos/das profissionais na planilha. Houve perda de informações. Contudo, a planilha nos 

possibilitou recolher palavras importantes, que se referem a esses/essas estudantes: desânimo, 

choro, desespero, conflitos, dificuldades, crise de ansiedade, confusões, sofrimento. A palavra 

angústia, apesar de não aparecer nos relatos com grande frequência, aparece circunscrita a 

questões singulares, como: aperto no peito, desespero, medo, insegurança, falta de perspectiva 

futura, sensação de solidão, falta de adaptação na cidade, violência verbal e física etc. 
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No primeiro ano do PSIU, ainda estávamos descobrindo como seria a ideia de plantão em uma 

universidade. Em reunião, o coordenador dizia que o Programa não estava pronto e que 

precisaríamos nos autorizar a sermos afetados pela experiência. Começamos e continuamos 

com poucas regras preestabelecidas. De modo geral, fomos construindo aquele espaço clínico 

à medida que os atendimentos iam sendo realizados. No início, por exemplo, quase ninguém da 

comunidade UFBA sabia da existência do PSIU. Nós tínhamos apenas uma sala na Pró-Reitoria 

de Ações Afirmativas. Ali, os/as plantonistas dividiam horários, questionamentos, alegrias, 

fortalecendo nossos laços em torno do trabalho compartilhado.  

A partir da escuta, o PSIU foi criando e reinventando estratégias como o Projeto “Por ser de lá” 

e o “Lola”, que funcionam ligados ao serviço. O primeiro acolhe pessoas que chegam em 

angústia por dificuldades de adaptação à cidade e, consequentemente, à universidade; o segundo 

acolhe pessoas vítimas de violência. Assim, quando um/uma plantonista percebia que havia 

alguma demanda neste sentido, o/a estudante era encaminhado/a para um desses projetos, de 

modo a ser acompanhado/a por um período mais longo, podendo se estender por até dois anos. 

Seguimos pela fundamentação teórica que, além de Freud e Lacan, apoiou-se nas pesquisas de 

Alain Coulon sobre o que caracteriza a condição de estudante universitário/a. Este autor 

desenvolve há muitos anos, na França e no Brasil, investigações sobre entrada e condições de 

continuidade no ambiente universitário. A principal ideia aqui foi caracterizar o PSIU como um 

espaço que aponta uma rica direção de pesquisa, favorecendo ainda mais sua institucionalização 

na vida universitária, que se apoia no tripé ensino-pesquisa-extensão.  

Para nós, foi importante perceber como o acolhimento pode ser relevante para aliviar danos e 

favorecer a permanência do/a estudante na universidade. Como vimos, o acolhimento do PSIU 

proporciona um lugar de endereçamento de fala para aqueles ou aquelas que desejam realizar 

uma elaboração de sua angústia. Contudo, sinalizamos também que a integração com as demais 

Unidades que compõem o Sistema Universitário de Saúde (SIUNIS-UFBA) poderá ampliar e 

potencializar as ações do PSIU. 

Em seguida, e a partir das leituras e releituras do material empírico, pudemos selecionar e 

discutir as queixas daqueles e daquelas que não são estudantes de graduação: estudantes de pós-

graduação, técnicos-administrativos/as e docentes. Em seguida, a partir do conteúdo dos 

registros clínicos, discutimos: (1) Estranhamento e a angústia presente na relação com a 

universidade; (2) Um sofrimento comum aos sujeitos atendidos; (3) A ideia de suicídio como 
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recurso para acabar com o sofrimento. Em nossa análise dos registros clínicos, percebemos que 

o sofrimento psíquico é diverso e singular ao mesmo tempo. Para tal, discutimos o conceito de 

angústia, de urgência subjetiva e a relação de ambos com a vida estudantil. Um dos pontos em 

comum, que atravessa esses sofrimentos, diz respeito à universidade e suas regras, assim como 

à vivência do sujeito no seu meio cultural e social. 

E, não por acaso, esta dissertação acaba sendo fruto do que conseguimos recolher de 

informações neste primeiro ano de implantação do projeto de extensão. Talvez este seja o 

primeiro trabalho de muitos que virão. De que modo o PSIU consegue contribuir para preservar 

e melhorar a situação de saúde mental da comunidade UFBA? Para que serve? Tem relevância? 

Sabemos que sim, já que ali há um espaço de escuta sem burocracias para todos aqueles e 

aquelas que desejam se interrogar sobre suas angústias e sofrimentos psíquicos, que sempre são 

relacionais. 

Todo este panorama mudou em muito pouco tempo. Há um ano e meio vivemos sob a pandemia 

de COVID-19. A equipe do PSIU-UFBA passou a atender exclusivamente por meio remoto. 

Os/As plantonistas continuaram atendendo e os casos foram e estão sendo distribuídos por uma 

comunicação via WhatsApp. A pessoa entra em contato com o número de telefone do PSIU e é 

imediatamente encaminhada para um dos/as plantonistas disponíveis. A ideia continua a 

mesma, ofertar um atendimento que aconteça o mais rapidamente possível, para evitar fila de 

espera. Algumas pessoas estão sendo atendidas por videochamada, por telefone, por mensagem 

de texto etc.  

Com isso, o PSIU tem conseguido preservar o lugar de acolhimento que, ainda que virtual, 

continua com a mesma proposta: boas orelhas, manejo clínico orientado pela psicanálise e 

desburocratização. Aqui, retomamos a clínica ampliada como aquela que não tem ideais pré-

concebidos sobre as pessoas, mas que opta por uma construção de saber que inclui o sujeito. A 

lógica de cuidado leva em conta o sujeito e seu mundo de relações, passando pela ideia de que 

precisamos acompanhar as mudanças sociais que nos atravessam (CAMPOS, 2015). 

Assim, finalizando este trabalho e pensando a inserção do PSIU na universidade, percebemos 

quanto é importante fortalecer projetos que acolham ou se direcionem à comunidade acadêmica 

como suporte de ordem emocional/psíquica. Frente ao desamparo, muitos alunos e alunas não 

conseguem lidar sozinhos/as com suas angústias. Para tal, faz-se imprescindível projetos que 
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pensem esta realidade e possam, de alguma maneira, acompanhar estes/estas estudantes em sua 

trajetória institucional. 

No que se refere ao PSIU, tomamos a reinvenção do setting clínico como um novo e importante 

espaço na ideia de escuta para a urgência de cada sujeito, estudante, técnico/a ou professor/a. 

Tomamos como ponto importante a ideia de clínica ampliada, sem a busca por um diagnóstico, 

porém com uma escuta atenta em que o próprio sujeito tem a possibilidade de perceber e 

interrogar sua queixa. O PSIU, ainda que não conte com instalações físicas próprias, acontece 

do modo como é possível e, também, compreendendo que não podemos abraçar todas as causas 

e sofrimentos do mundo. O que fazemos é o possível em meio a tantas dificuldades que as 

contingências da vida nos colocam. Sem dúvida, o que podemos afirmar é que se trata de um 

Programa que renasce a cada caso discutido e se reinventa a partir da clínica.   
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APÊNDICE 

 

Tabela 1: População geral, atendidos pelo 

PSIU- UFBA, 2017 e 2018. 

Categoria n (%) 

Estudantes de Graduação 494 (89,7%) 

Estudantes Pós-graduação  13 (2,4%) 

Técnico UFBA 1 (0,4%) 

Familiar 2 (0,4%) 

Sem vínculo Institucional 2 (0,4%) 

Não referiu 7 (1,3%) 

Missing 32 (5,8%) 

TOTAL 551 (100,2%) 
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Tabela 2: Alunos e cursos de graduação (N 256), quinze 

mais, atendidos pelo PSIU- UFBA, 2017 e 2018. 

Curso n (%) 

BI de Humanidades 26 (10,2%) 

Letras 24 (9,4%) 

Arquitetura 23 (9,0%) 

Direito 23 (9,0%) 

Ciências Sociais 21 (8,2%) 

Medicina Veterinária 21 (8,2%) 

Dança 15 (5,9%) 

Serviço Social 15 (5,9%) 

BI em saúde 14 (5,5%) 

Biologia 14 (5,5%) 

Psicologia 14 (5,5%) 

Nutrição 13 (5,1%) 

Farmácia 12 (4,7%) 

História 11 (4,3%) 

Engenharia Química 10 (3,9%) 

TOTAL 256 (100%) 
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