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RESUMO 

 

 

GRECCO, João Ezequiel. A foraclusão do Nome-do-Pai e as dificuldades do 

psicótico no laço social: De um tratamento possível da Psicose. Tese (doutorado) – 

Pontifícia Universidade Católica, São Paulo, 2015. 

 

Esta tese tem como objetivo primordial caracterizar as dificuldades do psicótico no laço 

social, em função da sua maneira particular de se confrontar com (e negar) a castração 

do Outro: a foraclusão do Nome-do-Pai (Verwerfung). Buscam-se os fundamentos 

teóricos estabelecidos por Jacques Lacan para o entendimento da psicose, tendo como 

limite superior o ano de 1958, quando foi escrito o artigo “De uma questão preliminar a 

todo tratamento possível da psicose” – no caso de um conceito exceder esse limite, a 

única meta é sua contextualização, não indo além do que a tese propõe. A partir desses 

fundamentos, procura-se demonstrar a tese de que é a ausência do significante do 

Nome-do-Pai no lugar do Outro que confere ao psicótico a especificidade de sua 

sintomatologia e a particularidade das condições (e dificuldades) de suas relações com o 

outro e com a realidade. Pretende-se, além disso, explorar-se em profundidade o sentido 

das concepções lacanianas a respeito das condições de um tratamento possível da 

psicose, no período estudado. Trata-se de uma investigação teórica em Psicanálise, que 

inclui uma etapa prévia de pesquisa bibliográfica da obra freudiana e lacaniana (oral e 

escrita), incluindo-se os seminários e os escritos até a data anteriormente mencionada. A 

tese está articulada em três eixos: Contribuições iniciais sobre a psicose em Freud, 

Formulações de Lacan a respeito da psicose e Considerações sobre um tratamento 

possível da psicose. A discussão dos resultados constatou a dificuldade de inserção do 

psicótico no laço social, o encaminhamento do psicótico ao tratamento e a relação do 

psicótico frente à demanda do Outro. 

 

Palavras-chave: psicose, foraclusão, Psicanálise, laço social.    
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ABSTRACT 

 

GRECCO, João Ezequiel. The foreclosure of the Name of the Father and the difficulties 

of the psychotic in the social bond: From a Possible Treatment of Psychosis. Thesis 

(doctoral) - Catholic University, São Paulo, 2015. 

This thesis has the primary objective to characterize the difficulties of the psychotic in 

the social bond, depending on their particular way to confront (and deny) the castration 

of the Other: the foreclosure of the Name of the Father (Verwerfung). Look up the 

theoretical foundations established by Jacques Lacan to the understanding of psychosis, 

with the upper limit of the year 1958, when it was written the article "From a 

preliminary question at all possible treatment of psychosis" – if a concept exceeds this 

limit, the only goal is its contextualization, which goes no further than the thesis 

proposes. From these fundamentals, seeks to demonstrate the thesis that it is the absence 

of significant Name of the Father in place of the Other that gives the specificity of his 

psychotic symptoms and the particularity of the conditions (and difficulties) of its 

relations with and the other with reality. It is intended, in addition, explore in depth the 

meaning of Lacanian conceptions about the conditions of a possible treatment of 

psychosis during the study period. This is a theoretical research in psychoanalysis, 

which includes a preliminary stage of literature of Freudian and Lacanian work (oral 

and written), including seminars and written to the aforementioned date. Therefore, to 

meet the thesis of the goals built three axes; Initial contributions of psychosis in Freud, 

Lacan's formulations about psychosis and considerations about a possible treatment of 

psychosis, the discussion of the results found the difficulty in psychotic insertion in the 

social bond, the routing of the psychotic treatment and the relationship the psychotic 

forward the demand of the Other. 

Keywords: psychosis, foreclosure, Psychoanalysis, social link. 
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APRESENTAÇÃO 

 

A ênfase desta tese tem como ponto central a psicose. Sendo o tema amplo e 

aberto a inúmeras formas interpretativas, a alternativa foi dar a este estudo e pesquisa a 

formulação metodológica da psicanálise, levando em consideração os escritos de 

Sigmund Freud e de Jacques Lacan. 

Estruturalmente a tese se organiza em três eixos temáticos que permitem definir 

os parâmetros a serem seguidos na abordagem do problema de pesquisa. O nosso 

problema de pesquisa se caracteriza como um tratamento possível da psicose e as 

dificuldades do psicótico no laço social. Para lidar com essas questões é que os escritos 

de Freud a esse respeito podem ser tomados dada a sua relevância para trabalhar as 

condições iniciais das primeiras conceituações da psicose. A referência a Lacan, por sua 

vez, não foge a esse propósito. Como podemos ver no decorrer desta escrita, o que se 

levou em conta nesse primeiro momento foram os conceitos forjados por Freud e Lacan 

para pôr em cena a psicose. É na medida em que esse trabalho se constrói, levando 

também em conta a nossa experiência nessa atividade analítica, que se pode destacar na 

conclusão, além do esforço de pesquisa na linha desses autores, também nossa parcela 

de análise e crítica. 

Os eixos em torno dos quais se articula a tese se formulam da seguinte maneira. 

O primeiro eixo, primeiro capítulo, aborda as contribuições iniciais sobre a psicose nos 

escritos freudianos, a partir de 1893 – As neuropsicose de defesa –, e todo o cabedal de 

conhecimentos com o qual Freud se via às voltas com manifestações cuja ênfase estava 

em uma forma delirante ou alucinada. Nesse capítulo, procurou-se traçar um percurso 

até o caso Schreber e a formulação interpretativa dada à manifestação da paranoia, e 

também destacar que há nesse percurso os primeiro indícios do conceito de foraclusão, 

imprescindível a uma compreensão da estrutura da psicose. 

O eixo seguinte, ou seja, o segundo capítulo, levou em consideração as 

formulações de Lacan a respeito da psicose, haja vista de que em seu ensino há 

inúmeras referencias à psicose. O recorte necessário para esta pesquisa é o período que 

vai do início do ensino de Lacan até o ano de 1958. Nesse período se destaca a tese de 

Lacan, na qual se dimensionam as formulações da psicose no caso Aimée, e também o 

que vai ser formalizado o conceito de foraclusão do Nome-do-Pai.  
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Ao pontuar a psicose em Freud e em Lacan, a tese se propõe a comentar um 

tratamento possível, o que constitui o terceiro eixo, o capítulo três, no qual se articula 

uma compreensão da estrutura da psicose, em outras palavras, a foraclusão do Nome-

do-Pai, conceito forjado por Lacan em seu artigo: De uma questão preliminar a todo 

tratamento possível da psicose, referência para dimensionar considerações a respeito 

desse tratamento. 

Finalizando, foram levadas em consideração as construções freudiana e 

lacaniana da psicose e nosso objetivo, isto é, o estudo das condições da estrutura do 

psicótico pelo conceito de foraclusão do Nome-do-Pai e dos impasses na tentativa de se 

vincular ao laço social. De um lado, as dificuldades no enlaçamento social; por outro 

lado, a implicação do psicótico frente a uma oferta de tratamento e as condições com 

que se depara o analista para esse fim. O trabalho se encerra apontando para uma 

amarração entre a relevância dos conceitos, nossa parcela de análise da pesquisa, bem 

como os aspectos subjacentes a nossa própria práxis como analista engajado na clínica 

da psicose. 
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INTRODUÇÃO 

 

  Esta tese tem como objetivo primordial caracterizar as dificuldades do 

psicótico no laço social, em função da sua maneira particular de se confrontar com (e 

negar) a castração do Outro: a foraclusão do Nome-do-Pai (Verwerfung). Buscam-se os 

fundamentos teóricos estabelecidos por Jacques Lacan para o entendimento da psicose, 

tendo como limite superior o ano de 1958, data em que foi escrito o artigo “De uma 

questão preliminar a todo tratamento possível da psicose”. A partir desses fundamentos, 

procura-se demonstrar a tese de que é a ausência do significante do Nome-do-Pai no 

lugar do Outro que confere ao psicótico a especificidade de sua sintomatologia e a 

particularidade das condições (e dificuldades) de suas relações com o outro e com a 

realidade. Pretende-se, além disso, explorar-se em profundidade o sentido das 

concepções lacanianas a respeito das condições de um tratamento possível da psicose, 

no período estudado. Trata-se de uma investigação teórica em Psicanálise, que inclui 

uma etapa prévia de pesquisa bibliográfica da obra freudiana e lacaniana (oral e escrita), 

incluindo os seminários e os escritos até a data anteriormente mencionada.   

A “associação livre”, regra fundamental da psicanálise, não se ajusta à psicose. 

Enquanto na neurose contamos com os fenômenos de retorno do recalcado, na psicose o 

inconsciente está “a céu aberto”, confrontando-nos com o ato como efeito da foraclusão. 

Na psicose, o corpo é atravessado pelo real sem poder contar – como acontece na 

neurose – com a mediação simbólica, e é possível constatar nos fenômenos de passagem 

ao ato uma tentativa de barrar o gozo do Outro. Nesse caso, segundo Lacan (1998), não 

se trata de recorrer ou não a uma fantasia do corpo despedaçado, visto que, sobre ele 

incide o gozo, seja pelo estilhaçamento, na esquizofrenia, seja pela alteridade, na 

paranoia. 

 Lacan (1998) indica, remetendo ao manejo, que há transferência na psicose, 

mas que ela ocorre de maneira distinta da neurose, haja vista as dimensões do delírio 

que incide na paranoia, a saber: o delírio de perseguição, nas formulações interpretativas 

de Freud ([1911] 2010): Eu o amo – Eu o odeio – Ele me odeia; a erotomania: Eu o amo 

– Eu a amo – Ela me ama e, por fim, o delírio de ciúmes: Eu o amo – Ela o ama (Ela me 

traiu). A proposta de Lacan visa dimensionar que a paranoia está na identificação do 

gozo no lugar do Outro. Sendo esse Outro não barrado pelo significante da castração, 

ele inclui, por conseguinte, o gozo. 



12 
 

 Tendo em vista nessa construção as condições da psicose e sua clínica, é 

possível levar em consideração um tratamento da psicose; as condições do manejo na 

direção de uma paranoização na esquizofrenia e da instalação do benefício da dúvida na 

paranoia, visando uma contingência pela qual o psicótico venha a alçar sua incursão no 

laço social. Para efeitos de contextualização, recorreremos aos recortes clínicos 

apresentados por Freud, de forma a estabelecer no relato as condições de manifestações 

psicóticas e, no caso Schreber, além de suas manifestações comentadas, a tentativa de 

interpretação proposta por Freud. Com Lacan, acompanharemos o caso Aimée, singular 

na análise em que o delírio de reinvindicação se fez no ato, isto é, na passagem ao ato. 

Visando atender a especificidade do objetivo desta tese – um tratamento 

possível da psicose –, formulamos três eixos a serem desenvolvidos, de modo a 

circunscrever nosso campo de atuação e pesquisa, bem como conferir maior clareza a 

nossos propósitos.  

O primeiro eixo refere-se às primeiras incursões de Freud no campo da psicose, 

a começar pelo texto de 1895, o Projeto para uma psicologia científica. Os objetivos 

específicos desdobram-se nos seguintes capítulos: o primeiro, Contribuições iniciais 

sobre a psicose em Freud, retrata o percurso freudiano desde o conceito de defesa até o 

caso Schreber e a relação entre psicose e neurose; o segundo, As formulações de Lacan 

a respeito da psicose, dará ênfase às formulações contidas no Caso Aimée bem como ao 

conceito de foraclusão e às relações da transferência na psicose pela via da angústia; 

finalmente, o terceiro, Considerações a respeito de um tratamento possível da psicose, 

tomando o conceito até então construído e a condição do manejo frente à demanda da 

transferência, no sentido de demonstrar os impasses do sujeito fora do discurso em sua 

incursão ao laço social. 

Entre as primeiras formalizações freudianas, o primeiro eixo, nossa ênfase 

recai sobre o Projeto (1895), no qual podemos encontrar as ideias inaugurais de uma 

defesa primária, dita normal, que se oporia a uma experiência desagradável ao sistema 

psíquico. Por outro lado, em As neuropsicoses de defesa (1893) e nos Novos 

comentários sobre as neuropsicoses de defesa (1896), Freud assinala que a psicose pode 

ser vista como uma espécie de defesa muito mais poderosa e bem sucedida, em que o eu 

rejeita a representação incompatível juntamente com seu afeto e se comporta como se a 

representação jamais lhe tivesse ocorrido. Contudo, ao alcançar tal feito, o sujeito fica 

numa psicose que só pode ser qualificada com confusão alucinatória (FREUD, 1894). 

Essa ênfase na noção de defesa será marcada bem mais tarde no artigo A Cisão do Eu 
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no processo de Defesa (1938), em que há novamente um questionamento sobre a 

divisão do Eu como uma forma de defesa. De certa forma, isso perdura em outros 

momentos, visto que, em A perda de Realidade na Neurose e Psicose (1924) e em 

Neurose e Psicose (1924), pode-se constatar que há impasses não sanados. Freud 

conceitua que na neurose haveria perda de realidade, que denomina substituição da 

realidade, que estaria sendo objetivada por conteúdo da fantasia, o que implica dizer que 

na neurose também haveria perda da realidade. Há um esforço em Freud para conceituar 

uma separação entre a neurose e a psicose, enquanto Lacan estabelece o que considera 

típico e necessário para formular o conceito de psicose: a foraclusão, relevante para esse 

ponto. 

Nas formulações freudianas iniciais sobre a psicose, o Caso Schreber, 

Observações psicanalíticas sobre um caso de paranoia (dementia paranoides) relatado 

em autobiografia (1911), Freud põe em questionamento a dualidade libidinal entre a 

pulsão do Eu e a pulsão Sexual. Freud rejeita a ideia de um monismo e abandona a 

ênfase dada até esse momento à pulsão de autoconservação. No Caso Schreber, dois 

itens ganham relevo para nosso problema em análise: o item II – Tentativas de 

Interpretação e o III – Mecanismo da Paranoia. 

Na nova formulação freudiana entre a libido do Eu e a libido do Objeto, Freud 

ganha força para, mais adiante, introduzir o conceito de narcisismo. Em a Introdução ao 

Narcisismo (1914), destaca a separação entre neurose e psicose. Ao levar em 

consideração, nos investimentos libidinais primários, a noção de um aspecto narcísico, 

mostra que a tomada do Eu como objeto desse investimento libidinal assemelha-se, de 

certa forma, à psicose. Assim, uma parte da libido direcionada aos objetos também é 

direcionada ao Eu, dando ênfase ao que denomina narcisismo primário e narcisismo 

secundário.  

Para Freud, a condição da homeostase psíquica (seu equilíbrio) depende do 

investimento da libido: quanto mais o Eu investe nos objetos, menos investe no próprio 

Eu, e vice-versa. Assim, na psicose os investimentos estariam no Eu, o que para Freud 

explica a falta de interesse do sujeito pelos objetos externos. 

São de Lacan as elaborações que tratamos em nosso segundo eixo, e que 

marcam vários aspectos relevantes na psicose, partindo, em primeiro lugar, de sua 

própria tese: Da psicose paranoica em suas relações com a personalidade (1932), na 

qual pontuamos com maior esmero o Caso Aimée, visto que em sua narrativa Lacan 

trata das manifestações do delírio de reinvindicação, e da erotomania. Além disso, 
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importa destacar a crítica que faz à Medicina, que toma a psicose paranoica pelo 

processo orgânico, distanciando-se da psicopatologia e mantendo-se mais ligada a 

afetividade, juízo de valores e conduta.  

Para nos aprofundarmos ainda mais nesse tema, serve-nos de guia outro texto 

de Lacan.  De uma questão preliminar a todo tratamento possível da psicose (1955-56) 

será o texto de maior envergadura para conceituar a psicose e para ajudar a estabelecer 

as contingências que corroboram a dimensão à problemática da tese. Na sequência das 

formalizações, trabalhamos: o Seminário 2 – O eu na teoria de Freud e na técnica da 

Psicanálise (1955-56), as inter-relações humanas nas quais duas dimensões 

diferenciadas – a do imaginário e a do simbólico – estão enlaçadas e se confundem no 

fenômeno; pontos relevantes para conceituar a psicose. O Seminário 3 – As psicoses 

(1955-56), levou-nos ao entendimento do mecanismo da psicose, isto é, a foraclusão do 

Nome-do-Pai, e, além disso, as citações do Caso Schreber e os aspectos delirantes, 

nessa mesma formulação, no texto Apresentação das Memórias de um doente dos 

nervos (1966). Essas obras subsidiam a contento nossa construção. 

O terceiro eixo, Considerações a respeito de um tratamento possível da 

psicose, remete-nos à noção de foraclusão do Nome-do-Pai, que diz respeito à 

singularidade do sujeito, e à sua relação ao laço social, que remete ao indivíduo na 

sociedade. A foraclusão é mecanismo essencial da psicose: o que está foracluído do lado 

de dentro retorna do lado de fora, na realidade, na forma de delírio ou alucinação. Não 

seria demais aludir que ai o real povoa a realidade do psicótico, seja esta projetada nos 

parentes, vizinhos, na rua, no trabalho. 

 É a clinica da psicose e um tratamento possível que ditam um fazer das suas 

relações transferenciais, o manejo necessário. Por outro lado, a incursão e a tentativa de 

inclusão do sujeito psicótico no laço social é tributária do conceito de sujeito forjado 

por Lacan, na medida em que não há sujeito sem o Outro. Em outras palavras, o que se 

passa com o sujeito depende do que se desenrola com o Outro; dessa maneira, como o 

desejo do homem é o desejo do Outro, o sujeito do discurso é vinculado ao outro do 

laço social (QUINET, 2006). Portanto, haveria um avesso dos discursos representado 

pelo avesso ao laço social estabelecido pelo psicótico, que está fora do discurso, 

enquanto os não-psicóticos estão presos a eles. Segundo Quinet (2006, p. 52), “nesse 

sentido ele é livre: livre dos discursos estabelecidos e seus avessos”, evidenciando “uma 

impossibilidade real relativa a seu gozo, real a ponto de fazê-lo entrar na circulação dos 

laços sociais”.  
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 Para fazer frente a essa demanda do último eixo e contextualizar essa 

construção é que propomos tomar os seminários de Lacan nos quais encontraremos 

respostas e conceitos suficientes para tal – o que não nos furtará de trazer comentadores 

nessa mesma linha de pensamento para emoldurar nosso eixo final. 

Além dos Seminários citados anteriormente, tomamos ainda o Seminário 4 – 

As Relações de Objeto (1956 -1957) e o Seminário 5 – As formações do inconsciente 

(1957-1958). Este último, fundamental para o conceito de lógica da castração no qual se 

inscreve a nomenclatura essencial da psicose, isto é, a foraclusão e a metáfora paterna.  

A elaboração conclusiva a que esta tese se propõe está na pesquisa e análise 

das condições de um tratamento possível da psicose na contemporaneidade, levando em 

consideração os meandros em que se efetuam o preparo ou despreparo do analista – seja 

engajado em sua clínica particular, seja vinculado a uma instituição. 
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I.  CONTRIBUIÇÕES INICIAIS SOBRE A PSICOSE EM FREUD  

 

Um homem que tem a convicção íntima de uma sensação 

atualmente percebida, quando nenhum objeto exterior 

próprio a excitar essa sensação está ao alcance dos seus 

sentidos, encontra-se em estado de alucinação.  

                                                                                                                    Esquirol (1838) 

 

1.1 Considerações Preliminares 

 

Se o dispositivo da loucura – as nuanças de que se construíram e se constroem 

sobre ela os saberes da ciência ou da psicanálise – e, em particular, a do psicótico, não é 

um dispositivo exclusivo da contemporaneidade, mas algo presente ao longo de um 

processo sócio-histórico, nada melhor do que inserir nesse contexto fragmentos que 

justifiquem essa noção de loucura e suas consequências. 

 Denominada desaparelhamento da razão, fuga da realidade, alteração da 

consciência, essa dimensão psíquica é também marcada pelo estigma da 

degenerescência, por aspectos fisionômicos e, mais recentemente, por anomalias 

cromossômicas, mas o fundamental, para este trabalho, é contextualizar essa dimensão a 

partir de sua história e das condições segundo as quais se determina tal “anormalidade” 

e indica seu tratamento.  

Na Idade Média, os leprosos já eram alvo das práticas de isolamento, de 

exclusão e reclusão. Em meados do século XVII, é a doença venérea que se isola do 

contexto médico e passa a integrar, ao lado da loucura, um espectro de moralidade e 

exclusão – entramos, assim, na história da loucura, seguindo o imprescindível trabalho 

de Michel Foucault, [1972 (2000)].  

Para o filósofo francês, a loucura, de certa forma, assume essa herança deixada 

pela lepra. O saber médico e a internação psiquiátrica são instrumentos de poder e, 

nesse contexto, a loucura é vista como uma ameaça à tranquilidade social. Foucault 

descreve ainda, de forma precisa, a loucura como um tema artístico, presente como 

experiência trágica e crítica em grandes obras literárias e nos grandes pintores, a 
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começar por Hieronymus Bosch com a sua “Nau dos Loucos”
1
, um quadro que 

denuncia as reações à loucura, condenada à errância.  

Durante o século XVI, segundo Foucault, o alienado é retratado na literatura e 

no teatro como o bobo da corte, cuja ingenuidade é tanto objeto de diversão quanto de 

uso sexual, e, na pior das hipóteses, alvo de especulação do conhecimento experimental 

da medicina. A loucura permite descartar a pena de morte e, hoje, nos anais jurídicos, o 

louco é tratado com certa condescendência em relação a sua ação, mas não há uma 

análise de seu estado psíquico, o que resulta nas Casas de Custódia, verdadeiros 

depositário do asilamento do alienado, cuja recuperação torna-se mínima: o Estado 

prefere ainda a higienização ao tratamento.  

Na prática, a liberação dos pacientes, em sua maioria, não obedece a critérios 

clínicos do tratamento psíquico. A condição da ciência medica pautada na ótica da 

neurociência dita e reedita ainda o poder de uma reforma psiquiátrica que ficou retida 

em acertos e desacertos e longe de ser verdadeiramente uma reforma que levasse em 

conta toda a intenção da luta antimanicomial. 

 Da sátira familiar recorrente a esse tema ao dito popular De médico e louco todo 

mundo tem um pouco, a loucura aparece já em Erasmo (em seu Elogio da Loucura), 

segundo Foucault, como uma forma de punição cômica do saber e de sua presunção 

ignorante, afirmando que a loucura foi entendida como algo ligado ao homem, a suas 

fraquezas, sonhos e ilusões, e não ligada ao mundo e a suas formas subterrâneas. Assim, 

é fundamental que o entendimento da loucura possa se dar em um percurso histórico e 

politico, visto que além de cômica serviu à ideologia politica para inúmeros propósitos 

de poder e força. A loucura só existe em cada homem porque foi o homem que a 

construiu no apego que ele demonstra por si mesmo e através das ilusões com que se 

alimenta. (FOUCAULT, [1972 (2000)]). 

                                                           
1 O poema Narrenschiff, (Nau dos Insensatos - 1494) de Sebastian Brandt, uma sátira à sociedade de seu 

tempo, é, nas palavras de Foucault, “emprestada sem dúvida do velho ciclo dos argonautas, recentemente 

ressuscitado entre os grandes temas míticos e ao lado de Blauwe Shute de jacob van Oestvorem em 1413, 

de Borgonha. A moda é a composição dessas Naus cuja equipagem e heróis imaginários, modelos éticos 

ou tipos sociais, embarcam para uma viagem simbólica que lhe traz, senão a fortuna, pelo menos a figura 

de seus destinos ou suas verdades. É assim que Symphorien Champier compõe sucessivamente uma Nau 

dos Príncipes e das Batalhas da Nobreza em 1502, depois uma Nau das Damas Virtuosas em 1503. Existe 

também uma Nau da Saúde, ao lado de Blauwe Schut de Jacop van Oestvoren em 1413, da Narrenschiff 

de Brant (1497) e da obra de Josse Bade: Stultieferae navicule scaphae fatuarum mulierum (1948). O 

quadro de Bosch, evidentemente pertence a essa onda onírica” (FOUCAULT, [ 1972 (2000)], p. 9). 
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 Há no vocabulário brasileiro e na cultura popular a expressão: o sujeito 

desatinou, isto é, cometeu um ato sem a mínima racionalidade e subverteu a ordem 

social. A loucura passa a ser um “desatino”, uma negatividade da ordem, na foram 

discursiva, o que estabelece, para os que dela se ocupam, tanto estar em “desatino” no 

sentido de interpretar quanto manter-se distante e pela imposição de uma norma ou 

governança dos bons costumes, valendo-se da pedagogia civilizatória. Nesse aspecto, o 

retrato figurado por Foucault é claro e preciso. 

 

A loucura, portanto, é negatividade. Mas negatividade que se dá numa 

plenitude de fenômenos, segundo uma riqueza sabiamente disposta no jardim 

das espécies. No espaço limitado e definido por essa contradição realiza-se o 

conhecimento discursivo da loucura. Por baixo das figuras ordenadas e 

calmas da analise médica opera um difícil relacionamento, no qual se 

constitui o devir histórico: relacionamento ente o desatino, como sentido 

último da loucura, e a racionalidade, como forma de sua verdade. Que a 

loucura, sempre situada nas regiões originárias do erro, sempre em segundo 

plano em relação à razão, possa, no entanto abrir-se inteiramente para esta e 

confiar-lhe a totalidade de seus segredos, tal é o problema que conhecimento 

da loucura ao mesmo tempo manifesta e oculta. (FOUCAULT, [1972(2000)], 

p. 251) 

 

 

Dado esse desequilíbrio entre loucura e razão, e considerando que o doente não 

está em condições racionais para avaliar sua anormalidade, o que ocorre é que outro 

será o encarregado de testemunhar seu mal-estar, visto que o discurso empregado pelo 

sujeito não está em condições de racionalizar ou não a afetação que o acomete.   

 

1.2 Alguns comentários a respeito do normal e do patológico 

 

Distanciando-nos das concepções mais heterodoxas sobre a loucura, buscamos 

sustentar que a definição de doença é do doente e não do médico. Trata-se de uma 

decisão relevante, visto que, em sua construção, a noção de anormalidade em 

psicanálise passa pelo discurso do sujeito ao do assujeitado, e não àquilo que o analista 

pode a ele atribuir em sua afetação no Pathos. Canguilhem (1982) traça um ponto de 

destaque ao afirmar que a doença, que jamais tinha existido na consciência do homem, 

passa a existir na ciência do médico. Ora, achamos, com o autor, que não há nada na 

ciência que antes não tenha aparecido na consciência e que especialmente no caso que 

nos interessa é o ponto de vista do doente que, no fundo, é verdadeiro. 

 Nesse sentido, as concepções ideativas – no que tange à anormalidade e, 

consequentemente, à noção da psicopatologia – dizem respeito ao que o doente 
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formaliza em sua construção discursiva, o que leva pesquisadores como Morel e 

Kraepelin, em primeira instância, a fazerem uso da identificação, nomeação e 

classificação das doenças mentais. Seja por via discursiva ou pelas manifestações 

empíricas de cada paciente afetado por um mal-estar, o pesquisador, ao nomeá-lo, eleva 

essa condição a uma categoria de sua posição. 

Descrever as condições freudianas na referência que dela se extrai, isto é, com 

base na linguagem, é levar em conta o que o fundador da psicanálise denomina 

Metapsicologia, que será fundamental nesta empreitada.  

Para falar da Metapsicologia, como a nomeava Freud, tomo como ponto de 

partida o texto das Afasias, que aponta a separação entre o que seria um efeito neuronal 

e um efeito da ordem da condição psíquica do sujeito. Nada mais justo que definir essa 

formulação: a afasia seria um distúrbio da memória e uma perturbação da linguagem, há 

duas formas de afasia, a sensorial e motora. Na afasia sensorial ocorre uma perda da 

compreensão da linguagem – o que não impede que o sujeito se utilize da linguagem 

articulada; na afasia motora, o sujeito perde a capacidade de articular palavras, mas 

mantém certa compreensão do que as pessoas dizem. Já está patente em Sobre as 

Concepções das Afasias [1891 (2013)] a relevância da linguagem em Freud; relevância 

precisamente distinguida por Jacques Lacan em De um Outro ao outro, que afirma, 

enquanto “escava” o texto de Freud, que é pelo efeito de fala que 

 

o sujeito se realiza mesmo sempre no Outro, mas ele ai já não persegue mais 

que uma metade de si mesmo. Ele só achara seu desejo sempre mais dividido, 

pulverizado, na destacável metonímia da fala. O efeito de linguagem está o 

tempo todo misturado ao fato, que é o fundo da experiência analítica, de que 

o sujeito só é sujeito por ser a sujeitado ao campo do Outro, o sujeito provém 

de seu a sujeitamento sincrônico e esse campo do Outro. (LACAN, [1968-

1969] 2008, p. 178) 

 

 

Em uma carta a Fliess em 13 de fevereiro de 1896, Freud diz que trabalha com o 

conceito de metapsicologia, distinguindo-o da psicologia. O que reveste essa ocupação 

freudiana nesse momento é o esclarecimento e o aprofundamento das hipóteses teóricas 

da psicanálise. Sua produção escrita se dará na elaboração de vários textos que fazem 

jus a esse fim, que abarcam o período de 1915 a 1917, e que foram publicados na 

Internationale Zeitschrift für Ärzliche Psychoanalyse. Entre os textos produzidos podem 

ser destacados: O Inconsciente; Pulsão e destino das pulsões; O recalque; Luto e 

melancolia, Complemento metapsicológico do sonho. Em outra carta a Fliess, de 10 de 

março de 1898, Freud evoca um trabalho em construção a respeito da interpretação dos 
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sonhos, no qual a explicação da interpretação dos sonhos através da realização de um 

desejo fornece não uma solução biológica, mas psicológica, e metapsicológica. 

(ROUDINESCO & PLON, 1998, p.511). 

Se tomarmos esse termo, Metapsicologia, em um sentido mais amplo, não 

caberia restringi-lo apenas aos textos freudianos de 1915 a 1917, mas sim a um conjunto 

de modelos conceituais, sem a experiência clínica a ditar argumentos. Segundo Garcia-

Roza (2004, p. 11), o fato de, produzir conceitos já é inventar, e assim violentar o dado, 

ultrapassando-o, e cita Freud: “Sem um especular e um teorizar metapsicológico – 

estive a ponto de dizer: fantasiar – não se dá um passo adiante”. Nossa intenção, ao 

trazer para esse contexto as afasias, é chamar a atenção para a especulação de Freud 

sobre a linguagem, uma via seguida por Lacan, que vai ler Freud valendo-se da 

linguística de Saussure (1973).  

Caberia à neurologia marcar sua relevância, e o próprio Freud reconhece, por 

exemplo, a influência do neurologista inglês Hughling Jackson, mas, para levar adiante 

este percurso entre o normal e o patológico, não podemos deixar de fora o conceito do 

social e sua forma de governança ao destacar a norma e o normal, dois conceitos 

relevantes nesta reflexão, visto que o propósito da tese é abordar a condição estruturante 

do sujeito na psicose e sua tentativa de um enlace social para um tratamento possível da 

psicose.  

 Para Canguilhem (1982), o mal-estar dita a necessidade de normalizar, e o 

normal é que se firma como modelo para a educação e para a saúde. No entanto, uma 

coisa é um dito popular refletindo o que se configura como normal no âmbito de uma 

sociedade, e outra coisa o que é determinado por uma regra, conceito ou teoria a 

respeito. 

Nesse sentido, vejamos como Canguilhem (1982) retrata esses aspectos: 

 

A respeito dos dois conceitos, de Norma e Normal, poderíamos dizer que o 

primeiro é escolástico, ao passo que o segundo é cósmico ou popular. É 

possível que o normal seja uma categoria do pensamento popular porque o 

povo sente – de maneira profunda, apesar de confusa – que sua situação 

social não é justa. No entanto, o próprio termo “normal” passou para a língua 

popular e nela se naturalizou a partir de vocabulários específicos de duas 

instituições: a instituição pedagógica e a instituição sanitária, cujas reformas, 

pelo menos no que diz respeito a França, coincidiram, sob a ação de uma 

mesma cousa – a Revolução Francesa. Normal é o termo pelo qual no século 

XIX iria designar o protótipo escolar e o estado de saúde orgânica. 

(GANGUILHEM, 1982, p. 209)  
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 O normal não é, portanto, um conceito estático, mas uma forma dinâmica, e 

mesmo polêmica. Assim, se a exigência da racionalização se processa nesses âmbitos, 

ou seja, na pedagogia e na saúde, não ficam de fora outras instituições como a política e 

a economia.  

O conceito de normal fixado pelo discurso popular recebe em sua formalização e 

expressão a influência de uma sociedade em que a norma, agora perpassando as 

condições normativas da lei, está sendo regida por direitos e deveres normativos para 

qualquer um que faça parte desse universo social. De fato, isso é polêmico, uma vez que 

tais condições são impostas de fora para dentro, mas, ao mesmo tempo, elas não são 

estáticas, e sim dinâmicas, já que o sujeito assujeitado a esse imperativo tem sua 

singularidade, suas demandas e suas dificuldades, e possui em sua condição de sujeito, a 

subjetividade e a singularidade devida. 

 Concordamos com a abordagem de Ganguilhem (1982), mas devemos lembrar 

as condições contemporâneas nas quais estão inseridas as premissas levantadas. Nesse 

sentido, há uma indagação: a pedagogia e a saúde ainda são determinantes para uma 

norma, ou o viés capitalista antecipa, organiza e aponta com maior rigor e profundidade 

uma forma discursiva para estabelecer um jeito de normatizar a normalidade visando à 

regra fundamental segundo a qual opera: determinar uma vigilância e uma punição?  

Retomemos o pensamento de Canguilhem: 

 

No entanto, pensando bem, a normatização dos meio técnicos da educação, 

da saúde, do transporte de pessoas e de mercadoria é a expressão de 

exigências coletivas cujo conjunto define, em determinada sociedade 

histórica, seu modo de relacionar sua estrutura, ou talvez suas estruturas, com 

aquilo que ela considera como sendo seu bem particular, mesmo que não haja 

uma tomada de consciência por parte dos indivíduos. Em todos os quatro 

casos, o que caracteriza um objeto ou um fato dito normal, em referência a 

uma norma externa ou imanente, é poder ser, por sua vez, tomado ainda à 

espera de serem classificados como tal. Portanto, o normal é, ao mesmo 

tempo, a extensão e a exibição da norma. Ele requer, portanto, fora de si, a 

seu lado e seu sentido, sua função e seu valor do dato de existir, fora dela, 

algo que não corresponde à exigência a que ela obedece. (CANGUILHEM, 

1982, p. 210) 

 

 

 Contudo, no trato da anormalidade, seja pelo olhar sócio-histórico ou pela 

análise da psicopatologia – no que diz respeito à medicina e à psicanalise –, abre-se um 

campo para inúmeras interpretações. Se nosso objetivo está em contextualizar a noção 

de anormalidade e de patológico, isso tem lá sua razão: a razão de levar adiante o 

sentido desta tese, ou seja, um tratamento possível da psicose. De fato, é preciso passar 

pela noção de uma norma, mesmo que seja a de uma expressão popular, ao criar uma 



22 
 

forma de caracterizar a loucura, guiando-nos pela expressão do autor em destaque, 

segundo o qual a pedagogia e a saúde são ditadoras de uma norma e a anormalidade um 

sinônimo do que se pode conceituar como loucura. 

 Iremos nos deparar, ainda na trilha de Canguilhem (1982), com dois enfoques 

que a nosso juízo merecem o destaque primordial nesta discussão, a fim de extrair o 

melhor para fundamentar o nosso propósito, seja na transcrição literal do discurso do 

autor, ou na inter-relação deste com nossa opinião a respeito. Vejamos: 

 

Quando a regra é seguida sem consciência de uma superação possível, 

qualquer satisfação é simples. Podemos pois nos satisfazer simplesmente com 

o valor da regra em si? Para apreciar realmente o valor da regra é preciso que 

a regra tenha sido submetida à prova da constatação. Não é apenas a exceção 

que confirma a regra como regra, é a infração que lhe dá a oportunidade de 

ser regra fazendo regra. Neste sentido, a infração é não a origem da regra, 

mas a origem da regulação. Na ordem do normativo, o começo é a infração. 

Retomando uma expressão kantiana, proporíamos que a condição de 

possibilidade da experiência das regras. A experiência das regras consiste em 

por a prova, numa situação de irregularidade, a função reguladora das regras. 

(CANGUILHEM, 1982, p. 214) 

 

 

Pôr à prova a irregularidade que transpõe a função de regulação da regra, ou das 

regras, é subestimar a experiência seja de uma coletividade seja do sujeito inserido 

nessa estrutura em que vigora a noção de anormalidade. Se não há na forma discursiva a 

ausência de uma representação gramatical, ela está fora do que a norma pode expor 

como evidência, isto é, a representação ocupa o lugar na consciência na medida da 

necessidade do sujeito e de sua experiência vivida. No intuito de fundamentar as noções 

de normal e patológico, buscamos mais uma vez a luminosidade do autor em questão 

para finalizar nosso raciocínio de que entre a noção de anormalidade-loucura e a 

normalidade que a ela se opõe não há limite delineado e não há fronteira estabelecida. 

Nesse caso, falamos da estrutura da linguagem na qual o sujeito está desde sempre e de 

sua articulação no uso desta para ordenar formas discursivas que constituem a via 

desejante para constituir o enlace social. 

Assim, para referendar essa relação entre o normal e o patológico, fundamental 

para nossa tese como ponto de referência na construção de um tratamento possível da 

psicose, trazemos mais uma vez Canguilhem:  

 

Portanto, não há, na verdade nenhum tempo gramatical adequado ao discurso 

que trata de uma experiência humana normalizada sem representação de 

normas que, na consciência, estejam ligadas à tentação de contrair o exercício 

dessas normas. Porque, ou bem a adequação do fato e do direito passa 

despercebida e o estado natural seria então um estado de inconsciência, no qual 

uma tomada de consciência seria inexplicável; ou então a adequação é 



23 
 

percebida e o estado natural seria um estado de inocência. Porém, nesse estado, 

não pode ser para si mesmo e ao mesmo tempo ser um estado, isto é, uma 

disposição estática. Ninguém é consciente de sua inocência inocentemente, já 

que o fato de ter consciência da adequação à regra significa ter consciência das 

razões da regra que se resumem na necessidade da regra. À máxima socrática, 

por demais explorada, segundo a qual ninguém é mau tendo consciência disso, 

deve-se opor a máxima inversa, segundo a qual ninguém é bom tendo 

consciência de o ser. Do mesmo modo, ninguém é são tendo consciência disto. 

(CANGUILHEM, 1982, p.214-215) 

 

 

Retomo, então, as considerações já mencionadas na ratificação do propósito da 

construção conceitual da normalidade como um passo a mais na ênfase conceitual 

psicanalítica. Se o proposito da tese é a noção de um tratamento possível da psicose sob 

os auspícios de um conceito psicanalítico freudiano e lacaniano, nada mais justo do que 

introduzir nesse dispositivo o traço evolutivo a partir de Canguilhem (1982). Seguindo 

nesse proposito, podemos dizer que há um ponto de vista evolucionista segundo o qual 

os centros hierárquicos das funções de relação e suas respectivas utilizações 

correspondem a estágios diferentes de uma evolução – esses mesmos conceitos serão 

mais adiante retratados por Freud em seu trabalho sobre as afasias ([1891] 2013). 

 Agora, de posse de dados esclarecedores sobre a dimensão da anormalidade e as 

considerações da linguagem, distanciando-nos do biológico e do fisiológico, 

entendemos que na proposta de Canguilhem (1982) se delineia outra posição e 

concepção de anormalidade como uma representação na consciência pela via da 

linguagem. Nesse ponto, podemos voltar ao pioneiro trabalho de Freud no qual as 

representações são dimensionadas não mais com base no orgânico, mas na subjetividade 

psíquica; um trabalho no qual permanece um impasse no que diz respeito mais 

diretamente à consciência.  

 

1.3 A Representação de Coisa e a Representação de Palavra 

 

 A construção da noção de representação de coisa e de representação de palavra 

é retratada por Freud por meio da elaboração de uma estrutura e de atalhos que passam 

de uma visão neurológica, deslocada pela linguagem. Nesse percurso entre Sobre as 

concepções das afasias (1891) e A interpretação dos sonhos (1900) será formalizada a 

noção de inconsciente freudiano, retomada posteriormente por Lacan como 

“inconsciente estruturado como linguagem”, e que, segundo entendemos, pode oferecer 

uma resposta discursiva à posição da psicose. 
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 Não pretendemos oferecer uma resenha sobre as Afasias, mas comentários sobre 

alguns capítulos em razão de sua relevância para a elucidação da proposta freudiana, 

que enfrenta as dificuldades de seu tempo opondo-se, de forma desconcertante, aos 

maiores neurologistas da época: Wernicke, Lichtheim, Grashey, e até mesmo a 

Meynert, seu professor. Freud torna-se, assim, um autor de suas ideias e conclusões, 

como se pode ler no rumo traçado por ele logo na abertura do trabalho: 

 

Se eu, sem dispor de novas observações próprias, procuro abordar um tema 

ao qual já voltaram suas forças as melhores cabeças da Neuropatologia alemã 

e estrangeira, como Wernicke, Kussmaul, Lichtheim e Grashey, Hughlings, 

Jackson, Bastian e Ross, Charcot, entre outros, então o melhor mesmo que 

tenho a fazer é indicar, imediatamente, os poucos pontos do problema em 

cuja discussão espero introduzir um avanço. Esforçar-me-ei, portanto, em 

demonstrar que na doutrina das afasias, tal como ela se desenvolveu por meio 

do esforço coletivo dos pesquisadores supracitados, estão contidas duas 

suposições, que se poderiam substituir afortunadamente por outras, ou que, 

no mínimo, diante dessas novas suposições, nada têm de preferível. (FREUD, 

[1891] 2013, p.17) 

 

 

Para Freud, o pano de fundo das Afasias encontrava-se até então na localização 

cerebral, na anatomia, na fisiologia, mas seu interesse está na relação entre a fisiologia e 

a psicologia. Ao contrário do que propunham os investigadores das afasias, Freud não 

busca uma relação causal, que vincularia os distúrbios de linguagem a localizações 

anatômicas. Apresenta, então, as duas suposições: a que distingue as afasias provocadas 

seja pela destruição dos centros corticais, seja pela destruição das vias de condução (p. 

17).  

As formulações a partir dos aspectos da fisiologia – localização anatômica, 

fisiologia da fala – estão voltadas mais para as condições de entidades clínicas; quanto à 

psicologia, está no campo das ideias. Na época, o modelo teórico para pensar o Sistema 

Nervoso Central era o arco reflexo, pois havia uma fisiologia tão universalmente aceita 

que se passou à busca de evidências clínicas. A ordem era encontrar centros para tudo. 

É necessário que se diga que as teorias dos autores citados continham duas 

hipóteses que Freud se propõe refutar. Como ambas as hipóteses foram absorvidas pela 

teoria de Wernicke, Freud dirige sua crítica a essa em particular.  

Para esclarecer esse percurso inicial de Freud na oposição à teoria de Wernicke, 

apoiamo-nos em Garcia-Roza (2004): 

 

A primeira hipótese afirma uma distinção entre a afasia decorrente da 

destruição de centros e a decorrente da destruição das vias de condução: a 

segunda hipótese refere-se às relações recíprocas entre os diferentes centros 

responsáveis pela linguagem. Estas duas hipóteses implicam a redução das 
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funções do sistema nervoso e regiões anatomicamente determinadas, o que 

ficou conhecido como teoria das localizações. O ponto de partida da teoria 

das localizações foi uma comunicação feita por Paul Broca à Sociedade 

Anatômica de Paris, em 1861, com o titulo Sur le siège de la faculté du 

langage articule avec deux observations d‟aphenie. A partir de dissecções 

feitas em cérebros humanos, Broca concluiu que uma lesão da terceira 

circunvolução do lobo frontal esquerdo tem como consequência a perda total 

ou uma redução acentuada da linguagem articulada, permanecendo as outras 

funções da linguagem, assim como a inteligência, intactas. (GARCIA-ROZA, 

2004, p. 20) 

 

Se na época havia a tentativa de um conhecimento dos transtornos da linguagem 

correlacionando-os a lesões observadas no centro ou nas vias de associação entre eles – 

afasias centrais e afasias de condução – a ideia de um fator degenerativo cerebral não 

poderia ser excluída. Atribuíam-se a um fator degenerativo do centro cortical as 

anomalias psíquicas e afetações das faculdades da linguagem, com a colaboração dos 

aspectos fisionômicos, que apontavam um traço ou fator atribuído a essa 

degenerescência. 

Segundo Garcia-Roza (2004, p. 23), o que Wernicke descreve como afasia de 

condução Freud nomeia parafasia [Wortverwechslung – confusão de palavras], que “em 

nada diferem das confusões e mutilações de palavras feitas por pessoas normais quando 

fatigadas, desatentas ou sob a influência de afetos perturbadores”. Nesse sentido mais 

amplo, Freud toma esse tipo de perturbação como um “sintoma puramente funcional” e 

incompatível com a hipótese da localização anatômica. 

Com a noção de parafasia, Freud distancia-se da visão de um centro de tudo na 

via neuronal, bem como das condições deterioradas entre as conexões do centro motor e 

do centro sensorial, propondo um aparelho das associações de linguagem: 

 

A ideia de que os distúrbios de linguagem observados na clínica, contanto 

que tenham, de fato, uma base anatômica, provenham da ruptura dos centros 

de linguagem ou da destruição das vias de associação da linguagem 

[Sprachassoziationsbahnen], a ideia, portanto, de que seria lícito distinguir 

afasia de centro de afasia de condução, foi, se não expressa, ao menos 

tacitamente aceita por todos os autores desde Wernicke. Talvez fosse o caso 

de investigar de forma mais acurada a legitimidade dessa distinção, já que ela 

está vinculada a uma concepção, por princípio muito importante, do papel 

dos centros no córtex cerebral e da localização de funções psíquicas, tal como 

discutido acima segundo Wernicke. (FREUD, [1891] 2013, p. 28) 

 

 

Para avançar em nossa exposição, propomos sintetizar essa etapa em Freud, com 

foco em seu esforço para descobrir as manifestações clínicas dos distúrbios da 

linguagem: o transtorno clínico da linguagem estaria em uma mudança no estado 

funcional do aparelho da linguagem e não em uma interrupção localizada em uma via.  
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Neste ponto, consideramos relevante destacar o embrião de alguns fatos que 

serão no futuro elementos fundamentais para psicanálise, não só os aspectos do normal 

e patológico, mas indiscutivelmente as antecipações teóricas que farão parte do campo 

psicanalítico freudiano. Garcia-Roza (2004) contextualiza assim esse comentário e traz 

outras contribuições: 

 

Afasia já está entre o normal e o patológico (como quando Freud afirma que 

a parafasia que observamos em alguns doentes não se distingue 

fundamentalmente daquela que podemos observar em pessoas normais 

quando sob o efeito do cansaço ou sob efeito de estados emocionais 

intensos), como podemos também encontrar uma antecipação da teoria sobre 

o ato falho, o chiste e o lapso como exemplos vivos de condensação e de 

deslocamento operados pela linguagem. (GARCIA-ROZA, 2004, p. 28) 

 

  

O que está se evidenciando nesse momento é o fato de uma lesão parcialmente 

destrutiva ter impacto sobre todo o aparelho que, por sua vez, responde às lesões com 

uma perturbação da função – e não com a perda de uma centena de palavras; assim, a 

unidade não é a palavra, mas a frase, o que implica uma sintaxe. A frase está para a 

palavra como a estrutura para seus elementos. Para terem sentido, as palavras precisam 

ser dispensáveis, substituíveis. A frase pronta, fixa, não serve para ocasiões futuras. 

Freud aprende a pensar assim sobre a afasia e depois transpõe essa forma de pensar para 

a neurose: fala e sintoma. 

 Se há em Lacan ênfase na linguagem na constituição do sujeito e no conceito de 

inconsciente – inconsciente estruturado como linguagem – em Freud há de forma 

subtendida desse uso no trabalho sobre as afasias e, mais ainda, nos textos que irão 

compor a epistemologia do campo freudiano. Se a psicanálise afasta-se de uma noção 

neurológica e cientificista, ela está, nessa ordem, muito mais para a linguagem e para o 

sujeito atravessado por ela. 

 Freud argumenta que há casos de afasia nos quais não é necessário supor 

nenhuma lesão localizada e que os sintomas poderiam ser atribuídos a uma alteração de 

uma constante fisiológica no aparelho de linguagem [Sprachapparat] – um campo 

complexo de associações; em outras palavras, produz-se um verdadeiro deslocamento 

da noção de patológico.  

 Retomando a crítica de Wernicke a Grashey, Freud estabelece a relação entre a 

sonoridade, a letra e a escrita, tomando a palavra como um processo associativo 

composto de elementos visuais, acústicos e cinestésicos. Vejamos como ele apresenta 

essa crítica: 
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[Wernicke] fez notar que, [...] de fato, não se ouve a imagem de som como 

sendo composta por letras. O som é algo inteiro, cuja divisão em sons de 

letras só ocorre posteriormente na vida, a serviço do trato da linguagem 

escrita. Também outra objeção contundente à concepção de Grashey. Quando 

era demandado ao paciente compor o som da palavra a partir dos sons da 

letra, sua escuta não podia ser melhor que sua leitura, e, assim, ele deveria 

necessariamente ser incapaz também de compreender uma só palavra sem 

fixa-la por escrito. (FREUD, [1891] 2013, p. 60) 

 

 

Deve-se levar em conta que Grashey é pioneiro em estabelecer uma investigação 

na relação mútua dos centros da linguagem e de sua dependência ao centro das 

impressões sonoras, o que nos possibilitou vislumbrar o complicado e às vezes tortuoso 

curso das associações que servem de base aos processos de linguagem: assim, pode 

demonstrar que a leitura é levada a cabo soletrando, e com isso estabelece um enfoque 

assertivo para uma avaliação dos transtornos da leitura. Tomemos os comentários claros 

e objetivos de Freud a esse respeito: 

 

No caso de Grashey, o centro das imagens de som não pode mais ser excitado 

diretamente pelas associações de objeto, mas permite ainda a condução da 

excitação à imagem de leitura que está associada à imagem de som. A partir 

da imagem de leitura, no momento em que a excitação provinda do objeto 

visto estiver ativa, a primeira parte (letra) pode ser reconhecida, e, por meio 

da repetição dessa sequência, as demais letras podem ser igualmente 

reconhecidas; as letras reunidas dessa maneira despertam, então, a imagem de 

som, que não podia ser despertada a partir das associações de objeto. Minha 

explicação encontra um apoio adicional no fato de que o paciente de Grashey 

estava inicialmente surdo (não conseguia perceber as palavras faladas) e 

tinha, pois, uma grave lesão menos importante, de acordo com minha 

suposição para explicar os distúrbios da linguagem descritos por Grashey. 

Persisto em supor, naturalmente, que a parte acústica do aparelho de 

linguagem reagiu solidariamente a essa lesão tal qual descrito na discussão da 

afasia motora transcortical. (FREUD, [1891] 2013, p. 62) 

 

 

Para Freud, o que ocorre nos casos patológicos é que determinada perturbação 

da linguagem repete o que permaneceu da aquisição das funções da linguagem – 

algumas mais e outras menos complexas. Para traçar uma análise a partir dessas 

perspectivas lançadas por Freud, referimo-nos a impressões e sensações e a seu 

correlato fisiológico ou de outra ordem – processos associativos que vão além dos 

centros da linguagem.  

Embora a formulação conceitual de inconsciente se processe em Freud bem mais 

tarde, agora temos alguns princípios ativos em sua elaboração por uma via da 

linguagem, e não apenas na sua concordância com Hughlings Jackson, mas por ser a 

linguagem um fator que havia desencadeado tantos textos chamados técnicos ou 
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metapsicológicos, que são indiscutivelmente fruto da elaboração que ora estamos 

comentando.  

Para Garcia-Roza, autor em que nos apoiamos para dar ênfase às formulações 

sobre a noção de representação, Freud recusa a relação de causalidade entre processos 

fisiológicos e psíquicos, tomando o psíquico como um processo paralelo ao fisiológico 

– nas palavras de Freud, um dependent concomitant (em inglês no original, p. 78): 

 

Um concomitante dependente e não um efeito mecânico. O paralelismo 

afirmado por Freud exclui qualquer reducionismo simplista. O empirismo de 

Freud, tal como o de Hume, implica a possibilidade do novo, de algo que não 

se encontra contido no dado sensorial elementar. (GARCIA-ROZA, 2004, p. 

32) 

 

 Freud terá em Hughlings Jackson uma forte base para sustentar os argumentos 

para refutar a teoria da localização das afasias; assim, a área de linguagem apresenta-se 

como uma região cortical contínua dentro da qual têm lugar as associações e 

transmissões que subjazem às funções de linguagem. Tomemos as expressões de Freud 

a respeito: 

 

Rejeitamos, pois, a suposição de que o aparelho de linguagem seja 

constituído de centros distintos, separados por territórios corticais sem função 

[...]. Então, resta-nos agora expor a ideia de que o território da linguagem no 

córtex é um distrito contínuo, dentro do qual as associações e transferências, 

nas quais se baseiam as funções da linguagem, ocorrem em uma 

complexidade cujos detalhes exatos escapam a compreensão. (FREUD, 

[1891] 2013, p. 86, grifos do autor) 

 

 

 Na sua construção, Freud lança o que seria sua visão teórica a respeito da 

localização das afasias. Para elucidar de maneira significativa essa construção teórica, 

nada melhor do que valer-nos do próprio autor dessa elaboração: 

 

Para a Psicologia, a palavra é a unidade da função de linguagem, uma 

representação complexa que apresenta como um composto de elementos 

acústicos, visuais e cenestésicos. Devemos o conhecimento sobre essas 

composições à Patologia, que nos mostra que, em casos de lesões orgânicas 

no aparelho de linguagem, ocorre uma fragmentação do discurso conforme 

essa composição. Estaremos, sim, advertidos de que o colapso de um desses 

elementos da representação de palavra se apresentará como o índice essencial 

que nos permite concluir sua localização de adoecimento. Normalmente se 

consideram quatro componentes da representação de palavra: a imagem de 

som [Klangbild], a imagem visual das letras [visuelle Buchstabenbild], a 

imagem de movimento da fala [Sprachbewegungsbild] e a imagem de 

movimento da escrita [Schreibbewegungsbild]. Entretanto, essa composição 

se mostra mais complicada quando se entra no mérito do provável processo 

de associação que acompanha cada uma das tarefas da linguagem. (FREUD, 

[1891] 2013, p. 96) 
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 A palavra se apresenta agora como um conceito complexo, e será construído a 

partir de distintas impressões, quer dizer, corresponde a um processo intrínseco de 

associação no qual interferem elementos de origem visual, acústica e cenestésica. Desse 

modo, a palavra adquire seu significado mediante sua associação com a ideia (conceito) 

de objeto que, por sua vez, estabelece outro complexo de associações integrado pelas 

mais diversas impressões visuais, auditivas, tácteis, cinestésicas e tantas outras.  

 Quando propõe esse esquema psicológico da representação de palavra, Freud 

divide-a em representação de palavra e associações de objeto – ou seja, a representação 

não representa o objeto, mas se apresenta como uma diferença entre uma série de 

processos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 Esquema psicológico da representação de palavra: a representação de palavra se 

apresenta como complexo de representação fechado; a representação de objeto, ao 

contrário, se apresenta como um complexo de representação aberto. A representação de 

palavra não é conectada à representação de objeto por meio de todas as suas partes 

componentes, mas somente pro meio da imagem de som. Dentro as associações de objeto 

são as visuais que representam o objeto de maneira semelhante aquela pela qual a imagem 

de som representa a palavra. As ligações da imagem de som de palavra com as outras 

associações de objeto além das visuais não foram indicadas. (FREUD, [1891] 2013, p.102). 
 

Retomo a partir deste ponto minha análise, e saliento a razão pela qual a ideia do 

objeto não se nos apresenta como coisa externa ou referência, como fechada, mas ainda 

como dificilmente fechada, ao passo que o conceito de palavra surge como algo que é 

fechado, mas capaz de extensão. Desse modo o conceito de palavra ou ideia de palavra 

(que corresponde a um complexo processo associativo [Assoziationsvorgang]) está 

ligado com sua parte sensorial, em particular via impressões sonoras, com as 

associações de objeto. Chegamos, assim, a uma divisão dos transtornos da linguagem 
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em duas categorias, a afasia verbal e afasia assimbólica – esta última sem alterações 

nas associações verbais, podendo ser produto de um estado meramente funcional desse 

aparelho de linguagem. Existem, porém, alguns indícios de que o nexo entre as 

representações de palavras e associações de objeto constituem o componente mais 

facilmente esgotável da função da linguagem.  

Freud estabelece, se podemos assim denominar um esquema psicológico, que 

comportaria as representações de palavra e as associações de objeto, o que torna 

possível abordar o problema da significação e, por conseguinte, uma possível 

concepção do signo como arbitrário. É também a partir desse esquema, particularmente 

a partir da introdução dos conceitos de agnosia e de assimbolia, que se abre o caminho 

para a concepção do inconsciente. (GARCIA-ROZA, 2004).   

 Nessa separação entre o aspecto psicológico e o anatômico há um preparo para o 

advento da psicanálise. O que Freud recusa não é o neurológico, mas o anatômico 

entendido em termos de localizações elementares. O termo psicológico se refere ao 

esquema psicológico da representação de palavra, e a ênfase recai sobre a 

representação – Vorstellung – e sobre a associação entre representações. (GARCIA-

ROZA, 2004). 

 Ao colocar de um lado as representações de palavra entendidas como uma 

representação complexa e, de outro lado, as associações de objeto, Freud estabelece um 

abandono no conceito de impressão. Reporto-me aos comentários de Garcia-Roza 

(2004) a fim de substanciar esses conceitos: 

 

Vimos que o conceito de impressão, tal como era pensado pelos empiristas 

ingleses, implicava que se articulasse cada elemento psicológico – ideia – a 

um elemento fisiológico – impressão -, de tal modo que a associação entre 

duas impressões acarretaria a automática associação entre as duas ideias. As 

ideias seriam uma reprodução das impressões. As associações seriam 

externas aos elementos, não induzindo qualquer particularidade nova. O 

simples fato de Freud empregar o termo associações de objeto – associações 

estas que vão formar a representação complexa de objeto – indica que o é 

representado na representação não é um objeto, mas series diferentes de 

associações. Isto não significa que a impressão entendida como uma 

articulação ponto a ponto da estimulação periférica com a ideia – isto é numa 

terminologia empirista. Segundo Freud, casa excitação decorrente das 

impressões produzidas pelo mundo exterior deixa no córtex cerebral uma 

inscrição permanente, inscrições estas que são armazenadas se se 

confundirem umas com as outras. São estas excitações armazenadas uma 

após outra que ele designa de imagens mnêmicas. (GARCIA-ROZA, 2004, p. 

46-47) 

 

 

 Portanto estamos prestes a dimensionar nessa articulação sobre as afasias uma 

etapa relevante para a noção de inconsciente e para formalizar a metapsicologia. As 
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ideias de Freud nessa etapa recebem um forte impacto filosófico e psicológico de Franz 

Brentano (1838/1917), filósofo e professor da Universidade de Viena. Freud foi seu 

aluno nas aulas de lógica aristotélica; nesse período, ele era estudante de medicina e o 

que pregava Brentano é que ele – tanto quanto Freud – recusa uma ordenação serial 

entre a fisiologia e a psicologia, de tal forma que o fenômeno psicológico pudesse ser 

reduzido a um epifenômeno do fisiológico.  

 Nota-se o princípio de um estádio psíquico distante da fisiologia e da neurologia; 

o que levaria a Freud elaborar um rascunho – no trem de Berlim a Viena, quando de 

uma visita a seu amigo Wilhelm Fliess no outono de 1895 – do Entwurf einer 

Psychologie (Projeto de uma Psicologia), como um fruto dessas formulações de Bretano 

e Freud, cada um em sua ótica de pesquisa. Tomo as citações de Garcia-Roza (2004) 

para ilustrar essas ideias comentadas: 

 

Quando Bretano afirma que toda consciência é consciência de objeto, ele não 

está emitindo um juízo de existência sobre esse objeto, e sim afirmando a 

necessidade de um correlato objetal para o ato da consciência. O objeto não 

necessita se existente em si mesmo. O centauro é tão objeto da consciência 

como uma arvore percebida. Bretano emprega o termo Vorstellung 

(representação) para designar não propriamente o objeto representado, mas o 

ato de representar. No entanto, como todo fenômeno psíquico contém em si 

algo a título de objeto, não há ato de representar sem que haja também um 

objeto representado. Todo fenômeno psíquico e, portanto, toda representação 

implica um ato e um conteúdo do ato (objeto), de tal modo que um não pode 

se dar sem o outro. Não há percepção sem objeto percebido e vice-versa. 

(GARCIA-ROZA, 2004, p. 56-57) 

 

 Tomemos outra forma de salientar essa exposição, até o presente, diante dos 

conceitos de Bretano a respeito da consciência, uma Vorstellung decorrente não da coisa 

[Ding] à qual ela supostamente se referiria, mas da relação que ela mantém com outras 

Vorstellungen (GARCIA-ROZA, 2004). O filósofo concebe de início a representação-

objeto [Objektvorstellung] não como sendo representação do objeto, uma coisa externa. 

O esquema de Garcia-Roza (2004) esclarece essa condição. 

 

      Representação --------------- Coisa representada ------------ Coisa 
                    (Vorstellung)                                  (Objektvorstellung)                          (Ding) 

 

Assim, pode-se afirmar que há significação mesmo quando a representação não 

tem como referente um objeto real, existente em si e por si, como é o caso, por exemplo, 

do centauro ou do cavalo alado. 

 A representação de palavra passa a adquirir sua significação por sua ligação 

com a representação de objeto, e pode-se dizer que é também pela sua articulação com a 
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representação-palavra que o objeto ganha identidade e que o conceito de objeto torna-se 

possível. A linguagem, portanto, confirma Garcia-Roza (2004), está presente desde o 

começo, portanto, cabe mencionar que esse objeto, por sua vez, constitui-se na sua 

identidade de objeto em sua relação com a palavra. Vejamos como Garcia-Roza destaca 

representação [Vorstellung] e coisa [Ding]: 

 

Enquanto “exterior” à palavra, ele mantém uma necessária relação com a 

linguagem. Não nos esqueçamos de que tanto a Wortvorstellung com a 

Objektvorstellung são ambas Vorstellung. Afirmar, portanto, que a 

representação-palavra adquire sua significação pela ligação com a 

representação-objeto é afirmar que a significação resulta da articulação entre 

representações e não da articulação entre representação (Vorstellung) e coisa 

(Ding). [...] Vimos, no entanto, que a representação-palavra não está ligada à 

representação-objeto por todos os seus componentes, mas apenas pela 

imagem acústica. O complexo fechado que forma a representação-palavra 

liga-se ao complexo aberto que forma a representação-objeto através da 

imagem acústica do primeiro e das associações visuais do segundo. 

(GARCIA-ROZA, 2004, p. 60)  

 

Uma breve articulação nesse parâmetro nos permitirá mais adiante  seguir os 

aspectos do delírio ou da alucinação do psicótico como uma  defesa ou tentativa de 

fazer uma borda em sua estrutura.  

Retomemos os distúrbios de linguagem em que Freud separa em dois grupos: a 

afasia verbal – em que a perturbação afetaria as associações entre os elementos da 

representação-palavra – e a afasia assimbólica – em que está prejudicada a associação 

entre representação-palavra e representação-objeto. Freud leva em consideração que a 

relação entre a representação-palavra e a representação-objeto merece com muito mais 

propriedade ser chamada de simbólica. Tomo o quadro ilustrativo de Garcia-Roza 

(2004). 

  

            Símbolo                                                    Signo 

Representação-palavra _____________ Representação-objeto ______ COISA 

       Afasia verbal                                               Afasia assimbólica                             Agnosia 

 

Estamos partindo agora para uma denominação do que seja agnosia, e assim o 

nosso enfoque neste percurso de uma práxis até as formulações da psicose e suas 

manifestações tem nesse despertar os distúrbios da linguagem, em que as 

representações-palavra / representação-objeto vinculam-se à coisa (Ding). Assim, a 

agnosia não se refere a uma perturbação da linguagem, mas sim a um conceito de signo 

e à distinção entre este e o símbolo na visão freudiana (GARCIA-ROZA, 2004). 
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Portanto, o que está sendo afetado na agnosia não é o complexo que dá forma à 

representação-objeto, e tampouco a relação que este estabelece com a representação-

palavra, mas a relação do objeto (da representação-objeto) com a coisa [Ding] – o que 

está afetada é a natureza do signo. 

Se admitirmos, por outro lado, que um signo é aquilo que representa alguma 

coisa para alguém, ele aponta para “alguma coisa”, e para um “alguém”, a agnosia é 

uma perturbação entre a representação-objeto e o objeto, o não reconhecimento do 

próprio objeto, enquanto as relações entre representação-objeto e de palavra 

permanecem intactas, sem afetar o aparelho da linguagem. Um sujeito submetido a essa 

condição, isto é, à agnosia, vê-se às voltas com dificuldades de reconhecimento e não 

afetado por um distúrbio da linguagem, pois na agnosia a linguagem acha-se aliviada da 

tarefa de representar alguma coisa para alguém; com isso, a função sígnica deveria 

atuar também nesse alivio, sendo competência direta do aparelho de linguagem. 

(GARCIA-ROZA, 2004) 

No esclarecimento da psicose, vê-se que essa passagem que destaco permite 

argumentar que o sujeito psicótico está submetido ao aparelho de linguagem, não 

estabelece relações de reconhecimento do objeto, mas suas relações entre representação-

objeto e palavra estão intactas. 

 Tememos alguns conceitos da ordem lacaniana para contextualizar essa questão 

freudiana: o psicótico está na linguagem, mas fora do discurso de palavras, mas ainda 

retém um mínimo de condições para sua articulação no laço social. Nesse caso, se nosso 

objetivo visa um tratamento possível da psicose, trata-se de nos colocarmos na condição 

de “secretário do alienado” (LACAN, [1955-56] 1988, p. 236), para sustentar seus 

limites, ora delirante ora alucinatório, na intenção de estabelecer uma contingência ao 

laço social. 

Se o signo para Freud não pode ser considerado simples reprodução, algo novo 

pode significar se ele se constitui como signo a partir do significante, ou, segundo 

Freud, da representação-palavra. 

 

Tanto a representação-palavra quanto a representação-objeto são 

representações, e a representação-objeto não se constituiria como signo a não 

ser por sua ligação com a representação-palavra. Por essa razão, não 

podemos separar inteiramente, como Freud também não separou, o conceito 

de agnosia e o conceito afasia. É o significante que é capaz de produzir o 

novo, e nesta medida, diz-se que o significante produz o significado. Este foi 

o caminho pelo qual Lacan, mais de meio século depois, afirmou a 

autonomia do significante, e a razão pela qual ele não fala em signo, mas sim 
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significante ou ainda, em significante puro. (GARCIA-ROZA, 2004, p. 63-

64) 

 

  Não seria ousado tomar em nosso favor as afirmações de Garcia-Roza (2004) e 

pensar que Freud estabelece que o aparelho de linguagem seria capaz de produzir outras 

coisas, significar e, sobretudo, produzir um efeito de sujeito. Desse modo, em sua 

perspectiva há uma debilidade do aparelho de linguagem; em outras palavras, um 

distúrbio de linguagem, o deslizamento: Ding / Machine / Chose que se pode tomar 

como exemplo da metáfora e da metonímia – condensação e deslocamento.  

Dentro desse universo em que permanecemos, o da afasia freudiana, vislumbra-

se o inconsciente que se avizinha. Decantam-se nessa proposta de Freud os aspectos 

linguísticos de Jakobson, e não seria de surpreender que Freud fosse além dessa 

proposta.  

 

1.4 Percurso freudiano na linguagem 

 

Uma análise a respeito do percurso de Freud marcado por indagações e 

articulações sobre a linguagem, e mesmo certa „teoria do discurso‟, foi a via para o 

retorno de Lacan, numa época em que esse percurso era totalmente ignorado pelos 

psicanalistas que se diziam freudianos, mas deixavam de lado os textos de Freud que 

dirigiam seu foco para a fala do sujeito e para o sentido atribuído a seu mal-estar. Se a 

psicanálise foi uma descoberta que teve em Sigmund Freud seu patrono, a linguística, 

como Lacan observa em A instância da letra (1998) era fundada na mesma ocasião 

como uma ciência por Ferdinand de Saussure ([1906-1911] 1973), e os dois fundadores 

são „reunidos‟ por Lacan, uma vez que não há evidências de que conhecessem o 

trabalho um do outro. 

O campo da linguística, isto é, a ciência dos fonemas, do léxico, da gramática, 

enfim, de uma estrutura, não aplica seu rigor à semântica, no entanto, não se confunde 

com o campo da Psicanálise, que não tem nada a dizer da língua, e cuja prática não 

almeja destacar as diferença entre as línguas. Seu campo de ação, se posso me expressar 

desse modo, é justamente a fala – o discurso (deixados de lado pela ciência linguística) 

– e o silêncio que também é contado quando o analisando é convidado a falar, discursar 

conforme a associação livre de pensamentos e sentimento. O analista também fala; e 

quando fala, fala por interpretações e ambos fazem falar, de modo particular, os desejos 
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recalcados, o que está morto no psiquismo, dando vida ao que volta a encontrar sentido, 

ou que, para dizê-lo, inventa palavras. (ANZIEU, 1997, p. 17-18). 

A Psicanálise põe em destaque que a fala, melhor dizendo, o discurso, é a 

condição necessária a fim de alçar a cura, o alívio ou a significação de sentido no sujeito 

do inconsciente. O inconsciente, por sua vez, seria da mesma natureza que um texto a 

ser decifrado, se tomarmos a teoria inicial na formulação freudiana – embora 

entendamos que tal definição não permanece ao longo de sua obra. De fato, a linguagem 

está desde sempre no que se pode conceituar como sujeito, e nas intercorrências a que 

será submetido. 

 

O estudo e a prática da psicanálise inventada por Freud e orientada pelo 

ensino de Jacques Lacan só pode ter lugar porque considera que há um 

sujeito, um sujeito da linguagem, mesmo que o ser falante se recuse a dela 

fazer uso. Essa suposição requer um ato, ato marcado pela forma discursiva, 

e põe em jogo a relação com o Outro, levantando a questão do laço social. 

(GRECCO, 2013, p. 1) 

 

A nova roupagem de que agora possa lançar mão, constrói-se ao configurar um 

sujeito, pela aquisição da linguagem-discurso de todos, e o código que pode se tornar – 

e aqui Anzieu (1997, p. 19) remete ao trabalho de Roland Gori
2
 – “uma máquina de 

exercer influência, e servir a um falar mecânico que não significa mais nada”. Gori 

reconhece no discurso da mãe esse aparelho de exercer influência da criança. 

Recolhemos, de forma breve, alguns avatares nesse percurso de Freud a respeito 

da linguagem. Devo salientar, entretanto, que me restrinjo a alguns artigos que julguei 

pontuais e significativos para esse propósito. Antes disso, porém, insiro o comentário de 

Anzieu (1997), ainda remetendo a Gori, sobre a relação entre vivências corporais e a 

linguagem que lhes dá sentido: 

 

O código tem a dupla validade de referência e gestalt para o self, como meio 

de acesso ao sentido para o eu. O tempo da ilusão é aquele em que o corpo e 

código estabelecem uma correspondência global continente-conteúdo em 

uma gestalt unificada da imago corporal. A desilusão permite mais tarde a 

objetivação do outro; os fenômenos transacionais a preparam, anunciando a 

articulação entre subjetividade e objetividade; se ela for por demais brusca e 

brutal, essa objetivação exila a subjetividade fora do self; o sentido e o corpo 

tornam-se outro; o duplo narcísico do corpo próprio constitui-se de um modo 

defensivo e a experiência corporal caracteriza-se pela falta. (ANZIEU, 1997, 

p. 20) 

 

 

                                                           
2
 O trabalho de Roland Gori é “O código e a máquina de significar”, publicado na mesma obra em que 

encontramos o trabalho de Didier Anzieu (1997, p. 231-242). 
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 A expressão de correspondência entre continente e conteúdo, na incidência das 

variantes patológicas, aponta na dita neurose clássica, em que os conteúdos da 

experiência corporal não encontram lugar nos ditos conteúdos do código. Nesse caso, o 

recalque e o retorno do recalcado ao sintoma estabelecem, segundo Anzieu (1997), uma 

alteração, nessas relações de conteúdo a conteúdo, entre o corpo e o código, mas, 

observa ainda, esses distanciamentos, e mesmo os desvios da função semântica, não são 

de fato questionados. Por outro lado, ainda segundo o autor, na psicose, corpo e código 

encontram-se, nessa relação de continente a continente marcada pela foraclusão, com os 

impedimentos da fragmentação; na esquizofrenia, encontram-se sem limites que 

unifiquem essa relação e na paranoia o que é subjetivo aparece como algo estranho – 

um ponto que temos em mira nesta tese, no ato e na incursão, seja como laço ou 

precipitação para barrar o gozo do Outro, tomado com estranheza de si mesmo. 

 A contextualização dessas passagens discursivas sobre a construção conceitual 

de Freud deu-nos a noção fundamental de que este trabalho necessita para sua 

formulação de um tratamento possível da psicose e sobre a incursão do sujeito no laço 

social: falamos do corpo e da noção de código – nos termos lacanianos, dizemos 

significante, corpo e gozo, o que remete à noção de estrutura, que iremos aprofundar 

mais adiante. 

   

1.5 A nosografia freudiana a respeito da psicose 

 

 Neste momento, cabe abordar os primeiros estudos conceituais e os elementos 

normativos de um método psicanalítico em Freud, no sentido de pôr em discussão a 

psicose – em suas primeiras formulações metapsicológicas. Iremos nos posicionar em 

relação a esse eixo temático, partindo inicialmente das formulações contidas no Projeto 

para uma psicologia científica (1895) até Observações psicanalíticas sobre um caso de 

paranoia relatado em autobiografia: O caso Schreber (1911), mas também visando 

contextualizar e sedimentar conceitos. Nossa pretensão, ao formular esse primeiro eixo 

é trazer também a clínica da psicose e sua demanda de interpretação e transferência. 

A Psicanálise não está equidistante das implicações entre a dialética do 

patológico e da normalidade, muito pelo contrário. Freud supõe que fatos que não sejam 

do domínio da consciência – visto que esta apresenta “falhas” na forma expressiva do 

ato falho, sonho, chiste, etc. – estabelecem os conceitos dinâmico e econômico do que 
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podem ser as estruturas inconscientes e sua relação entre o mundo interno e externo; 

assim, seria cabível supor a existência ou não de uma excessiva forma de manifestação, 

na qual o psiquismo desembocaria em dispersão e desorganização. 

Depois de seu esforço para em construir uma análise em que se possam 

conceituar de um lado as manifestações próprias da neurose e de outro a psicose e suas 

manifestações, quando se depara como a alucinação e o delírio, Freud ([1915] 2010) 

introduz o inconsciente, razão de sua construção metapsicológica: 

 

O direito de supor uma psique inconsciente e de trabalhar cientificamente 

com essa hipótese nos é contestado de muitos lados. A isso podemos replicar 

que a suposição do inconsciente é necessária e legítima, e que possuímos 

varias provas da existência do inconsciente. Ela é necessária porque os dados 

da consciência têm muitas lacunas; tanto em pessoas sadias como em doentes 

verificam-se com frequência atos psíquicos que pressupõem, para sua 

explicação, outros atos, de que a consciência não dá testemunho. Esses atos 

não são apenas as ações falhas e os sonhos dos indivíduos sadios, e tudo o 

que é chamado de sintoma e fenômenos obsessivos na psique dos doentes – 

nossa experiência cotidiana mais pessoal nos familiariza com pensamentos 

espontâneos cuja origem não conheceu, e com resultados intelectuais cuja 

elaboração permanece oculta por nós. Todos esses atos conscientes 

permanecem desconexos e incompreensivos se insistimos na pretensão de 

que através da consciência experimentamos tudo o que nos sucede em 

matéria de atos psíquicos, mas se inscrevem numa coerência demonstrável se 

neles interpolamos atos inconscientes inferidos. Um ganho em sentido e 

coerência é motivo plenamente justificado para irmos além da experiência 

imediata. (FREUD, [1915] 2010, p. 101-102) 

 

 

 Se há em Freud nesse instante a tentativa de conceituar as condições 

metapsicológicas pela via da noção de inconsciente, isso é fruto de ter lançado mão, 

bem antes, de uma formulação nosográfica frente às manifestações das pacientes 

histéricas nas quais a alucinação tenha sido um fator determinante. Assim, como pontua 

Lacan ([1955-1956] 1985), quando Freud formula a expressão aparentemente 

contraditória „pensamento inconsciente‟, “acrescentando na sua Traumdeutung, sit venia 

verbo, ele não diz outra coisa senão isto: pensamento quer dizer a coisa que se articula 

na linguagem. No nível da Traumdeutung, não há outra interpretação desse termo a não 

ser aquela” (Lacan, [1955-1956] 1985, p. 132).  

 Dessa maneira, nesse primeiro esboço, caberia uma expressão de Lacan para 

conceituar essa estrutura da linguagem como discurso do outro, mas não de forma 

contínua, e sim marcada por intervalos: 

 

Aquilo de que se trata para o homem é justamente se sair bem com essa 

modulação contínua, de maneira que isso não o ocupe demasiado. Justamente 

por isso as coisas se arranjam a fim de que a sua consciência se desvie dela. 
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Contudo, admitir a existência do inconsciente é afirmar que, mesmo se a sua 

consciência dela se desvia, a modulação de que falo, a frase com toda sua 

complexidade, persiste. Não há outro sentido possível a ser dado ao 

inconsciente freudiano a não ser esse aí. Se ele não é isso, é um monstro de 

seis patas, absolutamente incompreensível, em todo o caso incompreensível 

na perspectiva da análise. (LACAN, [1955-1956] 1985, p. 132) 

 

 

Em sua elaboração psicanalítica, Freud se depara com algumas manifestações 

que o conduzem desde logo a uma investigação mais próxima da psicose, visto que seus 

estudos sobre a histeria apresentavam aspectos da alucinação. Assim, posso recordar 

que há várias observações sobre essa questão nos Estudos sobre a histeria (1893-5), seu 

aspecto progressivo metapsicológico no Projeto para uma psicologia (1885); em As 

neuropsicoses de defesa (1894) e nas Novas observações sobre as neuropsicoses de 

defesa (1896) e, além disso, em sua correspondência fecunda com Fliess até chegar a A 

interpretação dos sonhos (1900). 

 A princípio, no que se refere ao aspecto da alucinação, Freud está às voltas com 

os fenômenos histéricos, e nesse período não se tem uma noção clara dos aspectos 

alucinatórios na estrutura, visto que seria preciso analisar as manifestações histéricas 

verificando se tais manifestações caberiam no quadro estruturante de uma psicose. 

 Quanto às manifestações histéricas, tomo como referência a Comunicação 

Preliminar de 1893 e a carta em que Freud se dirige a Breuer, em 29 de junho de 1892, 

e na qual apresenta ainda incipientes as formulações sobre essas manifestações: 

 

     Prezado amigo, 

A satisfação com que despreocupadamente lhe entreguei essas minhas poucas 

páginas deu lugar ao desassossego que tão facilmente acompanha os esforços 

de pensar. Atormenta-me este problema: como oferecer um quadro 

bidimensional de algo tão sólido como a nossa teoria da histeria. Sem dúvida, a 

questão principal é saber se devemos descrevê-la do ponto de vista histórico e 

começar com todos os casos clínicos (ou dois dentre os melhores), ou se, de 

outro lado, devemos começar por afirmar dogmaticamente as teorias que 

formulamos à guisa de explicação. Penso que é preferível à segunda sugestão; 

o material ficaria assim disposto: 

(1) Nossas teorias: 

(a) O teorema referente à constância da soma da excitação. 

(b) A teoria da memória. 

(c) O teorema que estabelece que os conteúdos dos diferentes estados de 

consciência não estão relacionados entre si. 

(2) A origem dos sintomas histéricos crônicos: sonhos, auto-hipnose, afetos e 

resultados dos traumas absolutos. Os três primeiros desses fatores relacionam-

se com a disposição; o último relaciona-se com a etiologia. Parece que os 

sintomas crônicos correspondiam a um mecanismo normal; são deslocamentos 

[tema subsidiário], em parte, ao longo de uma via normais (modificação 

interna) de somas de excitação que não foram dissipadas. Motivo do 
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deslocamento: tentativa de reação. Motivo da persistência: teorema (c) 

[acima], referente ao isolamento associativo. - Comparação com a hipnose. [1] 

Tema subsidiário: A respeito da natureza do deslocamento: localização dos 

sintomas histéricos crônicos. 

(3) O ataque histérico: Também uma tentativa de reação, por meio da 

recordação etc. 

(4) A origem dos estigmas histéricos: Altamente obscuros escassos indícios. 

(5) A fórmula patológica da histeria: Histeria disposicional e acidental. A série 

proposta por mim. A magnitude da soma da excitação, o conceito de trauma, o 

segundo estado da consciência.  

(FREUD, [1893] 2006, p. 190-193) 

 

 O que há nessa etapa são as formulações sobre a alucinação, que seriam úteis 

mais tarde. Há dois aspectos a serem sublinhados nessas formulações: uma forma de 

designar o “retorno do reprimido”, e a outro ligado à primeira na relação com a função 

da memória: 

 

Esta é a primeira das muitas observações, ao longo deste texto, em que a 

alucinação aparece vinculada a dois aspectos importantes para as teorizações 

posteriores: 1) que ela é uma forma do que se pode, anacronicamente, 

designar como “retorno do reprimido” (o mesmo processo que provocou o 

primeiro) ou, na linguagem da época, retorno do conteúdo dissociado no 

segundo estado de consciência; 2) que, isso mesmo, ela está de alguma forma 

relacionada com a função da memória. Neste momento, contudo, é preciso 

dar um alcance apenas relativo a tais afirmações. Em 1893, o pensamento de 

Freud não comporta ainda senão prefigurações de uma teoria da repressão, e 

a existência de processos inconscientes assume a forma mais ou menos vaga 

de uma dissociação da consciência. Neste contexto, a alucinação aparece 

mais como um item no inventário dos sintomas histéricos do que com um 

fenômeno que possua alcance teórico especial. (SIMANKE, 1994, p. 14) 

 

 

  Nota-se que há uma tentativa de formulação de uma metapsicologia, se assim 

podemos chamar. Em Esboços para a „comunicação preliminar‟ de 1893, Freud admite  

não estar de posse, nesse momento, de uma teoria dos ataques histéricos que pudesse 

elucidar e interpretar essas manifestações. Há, então, apenas aspectos descritivos 

apresentados por Charcot, mas este se refere apenas aos grandes ataques histéricos. Para 

o médico francês, haveria quatro fases em que se poderia aludir aos grandes ataques 

histéricos: a fase epileptoide; a fase dos grandes movimentos; a fase das atitudes 

passionais e a fase do delírio terminal. Freud manifesta seu descontentamento a respeito 

dessa proposta, afirmando que nessa descrição não há luz sobre as conexões entre as 

diferentes fases, sobre a importância dos ataques no quadro geral das histerias, ou sobre 

a maneira como os ataques são modificados em cada paciente individualmente. É 

tratando pacientes histéricos por meio da sugestão hipnótica que Freud investiga seus 

processos psíquicos a respeito do ataque histérico. (FREUD, [1895], 2006). 
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 Dentre as quatro formas em que Charcot expõe as características dos ataques 

histéricos, tomamos em particular as atitudes passionais, visto que tanto Freud como 

Charcot tentam esclarecer as manifestações histérica na relação com o trauma e com a 

revivescência.  

 

A lembrança que forma o conteúdo de um ataque histérico é uma lembrança 

inconsciente, ou, mais corretamente, faz parte do segundo estado da 

consciência, que está presente, organizado em grau maior ou menor, em toda 

histeria. Por conseguinte, essa lembrança ou está inteiramente ausente da 

recordação do paciente, quando este se encontra em seu estado normal, ou 

está presente apenas em forma rudimentar, condensada. Se conseguirmos 

trazer essa lembrança inteiramente à consciência normal, ela deixa de ter a 

capacidade de produzir ataques. Durante um ataque real, o paciente se 

encontra parcial ou totalmente no segundo estado de consciência. Nesse 

último caso, o ataque inteiro é coberto pela amnésia, durante sua vida normal; 

no primeiro caso, o paciente apercebe-se da modificação em seu estado e da 

sua conduta motora, mas os eventos psíquicos que ocorrem durante o ataque 

lhe permanecem ocultos. No entanto, podem ser despertados a qualquer 

momento pela hipnose. (FREUD, [1893] 2006, p.113) 

 

 Se Freud questiona a formulação breueriana dos estados hipnoides, o relevante 

seria a vinculação entre a reprodução alucinatória e o processo de rememoração dos 

eventos relacionados com o desencadeamento da histeria. Em casos em que não está 

presente a fase passional, o que se constituem em fenômenos apenas motores, será 

salientado que também acarretam esses casos, em sua base, a recordação do trauma 

psíquico ou de uma série de traumas, o que se faz visível em uma fase alucinatória. 

(SIMANKE, 1994). 

 Simanke apresenta três registros desses fenômenos ditos alucinatórios: o registro 

mnêmico do trauma, a rememoração, e a alucinação – que virá a ser encarada não só 

como uma forma possível, mas com um caso extremo de rememoração, visto que essa 

ultima pode ou ser alvo da alucinação: 

 
A alucinação refere-se, então, àquilo que fica excluído no segundo estado de 

consciência e ao que Freud depois denominou “retorno do reprimido”. Esse 

retorno é, então, concebido dentro de um processo de divisão da consciência, 

expresso pela metáfora do “corpo estranho”, empregada por Breuer no 

capitulo teórico dos Estudos sobre a Histeria. De fato, é ainda como corpo 

estranho (à consciência normal) que o excluído retorna na alucinação; como 

algo ainda não reconhecível pelo sujeito histérico, devido ao rompimento dos 

laços associativos e causais que deveriam vinculá-lo ao restante da 

consciência. Esse caráter de “corpo estranho” irá permanecer, de uma forma 

ou de outra, associado à ideia de alucinação, mesmo quando o substrato 

teórico qual justifica tenha experimentadas viradas significativas. 

(SIMANKE, 1994, p. 16) 
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 A noção de um retorno do reprimido e a divisão da consciência nos conduz aos 

casos clínicos tratados por Freud a partir das manifestações dessa natureza, entre as 

quais destaco o quadro sintomático de Emmy Von N., tratada em maio de 1889, o 

primeiro caso de Freud submetido ao método de Breuer, isto é, ao método catártico. 

Reproduzo parte das primeiras impressões de Freud: 

 

Em 1º de maio de 1889, comecei o tratamento de uma senhora de cerca de 

quarenta anos, cujos sintomas e personalidade me interessaram de tal forma 

que lhe dediquei grande parte de meu tempo e decidi fazer tudo o que 

estivesse ao meu alcance para recuperá-la. Era histérica e podia ser posta com 

a maior facilidade num estado de sonambulismo; ao tomar ciência disso, 

resolvi fazer uso da técnica de investigação sob-hipnose, de Breuer, que eu 

viera a conhecer pelo relato que ele me fizera do bem-sucedido tratamento de 

sua primeira paciente. Essa foi minha primeira tentativa de lidar com aquele 

método terapêutico | ver em [1] e [2]|. Estava ainda longe de tê-lo dominado; 

de fato, não fui bastante à frente na análise dos sintomas, nem o segui de 

maneira suficientemente sistemática. Talvez possa apresentar melhor um 

quadro da condição da paciente e de minha conduta clínica reproduzindo as 

anotações que fiz todas as noites durante as três primeiras semanas do 

tratamento. Onde quer que a experiência posterior me haja proporcionado 

melhor compreensão, eu a incorporarei em notas de rodapé e comentários 

intercalados. (FREUD, [1895] 1997, p. 45-46) 

 

Em todo esse caso, do qual Freud mantém um relato diário de suas visitas a 

Emmy, um aspecto se destaca, isto é, a expressão discursiva da metáfora do “corpo 

estranho”: mesmo com a interrupção do conteúdo dissociativo, a alucinação estará 

presente. Para Freud isso pode ser dimensionado como delírio histérico – a consciência 

se altera da maneira como ela se expressa na forma de um tique autêntico, que se 

intercala em um movimento voluntário, sem perturbá-lo ou mesclar-se com ele. Há 

outro ponto de destaque na formação sintomática: o delírio, estreitamente vinculado à 

alucinação, contaminada com o caráter de um corpo estranho. Conceitualmente, há uma 

noção de diminuir essa estranheza, que podemos encontrar em Freud no texto Novas 

observações sobre a neuropsicose de defesa (1896), no qual há referências ao delírio 

que podem interpretar as alucinações (SIMANKE, 1994). 

O caso Emmy é para Freud um elemento para sua articulação da alucinação e do 

delírio. Tanto na histeria quanto na psicose, há uma atitude defensiva, mas na psicose 

esse processo de defesa é radical e leva à alucinação, mas Freud ainda trata as psicoses 

com base em seu trabalho clínico com as neuroses, e todas as alucinações seriam 

derivadas de lembranças aflitivas recalcadas. Como observa Simanke (1994), já em 

1900 o sonho passa a vir a se constituir em paradigma normal do fenômeno alucinatório 

e dos processos inconscientes em geral. A defesa em que Freud se baseia a princípio é a 
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condição da alucinação e do delírio, ou seja, o que opera a repressão opera sobre 

determinadas representações que irão levar ao investimento de outro sistema de 

inscrições, como podemos constatar na carta 52 da correspondência com Fliess: 

 

W [Wahrnehmungen (percepções)] são os neurônios em que se originam 

as percepções às quais a consciência se liga, mas que, nelas mesmas, 

não conservam nenhum traço do que aconteceu. Pois a consciência e a 

memória são mutuamente exclusivas. 

Wz [Wahrnehmungszeichen (indicação da percepção)] é o primeiro 

registro das percepções; é praticamente incapaz de assomar à 

consciência e se dispõe conforme as associações por simultaneidade. 

Ub (Unbewusstsein) [inconsciência] é o segundo registro, disposto de 

acordo com outras relações (talvez causais). Os traços Ub talvez 

correspondam a lembranças conceituais; igualmente sem acesso à 

consciência. 

Vb (Vorbewusstsein) [pré-consciência) é a terceira transcrição, ligada 

às representações verbais e correspondendo ao nosso ego reconhecido 

como tal. As catexias provenientes de Vb tornam-se conscientes de 

acordo com determinadas regras; essa consciência secundária do 

pensamento é posterior no tempo e provavelmente se liga à ativação 

alucinatória das representações verbais, de modo que os neurônios da 

consciência seriam também neurônios da percepção e, em si mesmos, 

destituídos de memória.  
 

(FREUD, [1895] 2006, p. 282-283) 
 

 

 O que posso extrair dessa citação da carta 52 é que a falha na tradução está 

relacionada à produção do desprazer, o que se reconhece como recalcamento: o recalque 

foi concebido como uma falha na tradução do material psíquico de um registro a outro 

da memória, que é múltipla, e é reinscrita em diferentes arranjos. As especificidades das 

psiconeuroses foram explicadas a partir da não ocorrência da tradução em relação à 

determinada parte do material. Outro aspecto importante a ser ressaltado no que 

concerne a essa carta diz respeito ao fato de a importância da sexualidade na operação 

da defesa patológica ter sido nela claramente enunciada. (BURGARELLI, 2007).  

 Se levarmos em consideração o texto sobre As neuropsicoses de defesa, entre as 

condições explicativas da confusão alucinatória não se tem de todo um esclarecimento, 

isto é, seu mecanismo e sua filiação à teoria de defesa não contribuíram para diferenciá-

la da histeria, exceto que a defesa, em vez de produzir uma conversão produz a 

alucinação, o que reverte o problema.  
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1.6 Aspectos da alucinação no campo da psicanálise 

 

 Uma pergunta: como se poderia conceituar a alucinação do ponto de vista 

psicanalítico? Se levarmos em conta os termos técnicos psicanalíticos, de que maneira 

seria possível aludirmos ao problema da alucinação? Em primeiro lugar, só há 

alucinação na relação com o Outro, seja esse Outro próximo do alucinado ou, na melhor 

das hipóteses, o próprio psicanalista. Se a teoria analítica da alucinação é de caráter 

indissolúvel da teoria analítica da transferência, a nossa concepção da alucinação se 

inscreve no âmbito prático e teórico da relação transferencial.  

Outro ponto a ser destacado é que a alucinação não é um fenômeno específico 

das psicoses. Também para Nasio (1997), o sonho, de certa forma, é nossa alucinação 

cotidiana, assim como os episódios em que se podem observar uma manifestação 

pseudo-alucinatória. Para o autor, haveria uma predisposição do analista a essas 

manifestações alucinatórias quando escuta de seu analisando as palavras de seu 

sofrimento, e na medida em possa fazer sua interpretação. 

 Por fim, o último princípio em que se pode estabelecer uma dedução a partir 

dessas duas referências anteriores: a alucinação é um enorme esforço e dispêndio de 

energia e também uma capacidade perceptiva, que se pode levar adiante em uma 

condição da clínica da psicose, e, assim, tomar a psicose como uma estrutura clínica
3
. 

Caberia acentuar de forma inequívoca que tanto na psicose como na neurose trata-se da 

estrutura da linguagem, isto é, da relação do sujeito com o significante. (QUINET, 

1997). 

 O que pode estar na origem da alucinação? A isso posso responder: o desejo. O 

desejo alucinado do sujeito; desejo não consciente do sujeito; desejo em sua mais pura 

forma, conceituado como falta, privação e dor em favorecimento de produto novo 

psíquico. 

  Se o desejo tem esse lado de tensão psíquica interna, na tentativa de resolver ou 

diminuir uma resposta interna ineficaz torna-se uma descarga em que não consegue 

satisfazer-se inteiramente. Vejamos como Nasio aborda essa questão: 

 

Vamos mudar os termos: nosso aparelho psíquico está sempre em estado de 

desejo. De um desejo que não consegue satisfazer-se, pois as desgraças são 

apenas simulacros de descargas. Logo, um desejo insatisfeito. Pois bem, a 

alucinação é uma solução virtual, uma tentativa imperfeita de resolver o 

                                                           
3
 Sobre essa estrutura, falaremos mais adiante. Adianto apenas que, segundo Lacan, ela se revela no dizer 

do sujeito e corresponde a um modo particular de articulação dos registros: Real, Simbólico e Imaginário. 
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desejo. Ora, como o desejo fica sempre insatisfeito, podemos afirmar que a 

alucinação é a realização de um desejo insatisfeito. (NASIO, 1997, p. 31-32) 

  

 Se a alucinação for interpretada como uma descarga incompleta de um sistema 

fechado, haveremos de admitir dois aspectos: o primeiro, o aspecto violento de 

descarga, ainda que parcial, em que a alucinação estaria a conceber uma implosão em 

um sistema estanque; o segundo, mais no sentido da clínica, quando uma descarga 

psíquica, um simulacro de ação, provoca efeitos concretos e reais no paciente alucinado, 

resultando em uma passagem ao ato.  

 Nessa inclusão dos fundamentos metapsicológicos a respeito da alucinação e das 

concepções preliminares freudianas dar um passo a mais: a relação do eu e da 

foraclusão em relação à alucinação. Valho-me, então, de uma observação de Nasio 

(1997) que abre uma perspectiva para esta análise: o que se vislumbra será uma 

operação e um movimento do eu decisivo na gênese da alucinação, em que o 

mecanismo da projeção formulado por Freud adquire um singular lugar nos meios 

psicanalíticos e em outros. Mas não se poderia deixar de lado o que Lacan formula a 

partir desse conceito, isto é, o mecanismo da projeção, a partir do qual vai forjar outro 

conceito, o de foraclusão. 

 A fim de revestir essa construção em que o eu e a foraclusão estejam na relação 

na alucinação, recordo Freud em suas formulações a respeito, em particular no texto das 

Neuropsicoses de defesa ([1894] 1895).  

 

Quando alguém com predisposição à neurose carece da aptidão para a 

conversão, mas, ainda assim, parece rechaçar uma representação 

incompatível, dispõe-se a separá-la de seu afeto, esse afeto fica obrigado a 

permanecer na esfera psíquica. A representação, agora enfraquecida, persiste 

ainda na consciência, separada de qualquer associação. Mas seu afeto, 

tornado livre, liga-se a outras representações que não são incompatíveis em si 

mesmas, e graças a essa “falsa ligação”, tais representações se transformam 

em representações obsessivas. (FREUD, ([1894- 1895] 2006, p. 29) 

  

 Pode-se deduzir que o eu tenta livrar-se da tensão do desejo na tentativa de cura, 

mas fracassa em sua infeliz forma de auto-cura, que Freud chama de defesa, e a psicose 

seria uma doença provocada pelo próprio eu, na sua luta contra a dor do desejo
4
. O que 

se pode então dizer da alucinação? Que se trata da percepção pelo sujeito alucinado da 

                                                           
4
 É importante destacar que o termo psicose foi introduzido pelo psiquiatra austríaco Ernst von 

Feuchtersleben, por volta de 1845, em seu Manual de Psicologia Médica – o que significa que havia já 

uma definição de doença mental, isto é, a psicose, diferenciada da neurose, tomada como sendo da ordem 

afecções do sistema nervoso. 
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imagem-lembrança que, tendo sido rejeitada para fora pelo eu, volta agora de maneira 

brusca ao sujeito, sob a forma de imagem visual ou acústica de enorme vivacidade. 

 Portanto, excluída para fora do eu, a imagem-lembrança reaparece alucinada.  

 

Uma jovem sofria auto-recriminações obsessivas. Quando lia alguma coisa 

nos jornais sobre falsificadores de moedas, ocorria-lhe a ideia de que também 

ela produzira dinheiro falso; se uma pessoa desconhecida cometia um 

assassinato, perguntava-se ansiosamente se não teria sido ela a autora daquela 

ação. Ao mesmo tempo, estava perfeitamente cônscia do disparate dessas 

acusações obsessivas. Por algum tempo, esse sentimento de culpa adquiriu tal 

ascendência sobre ela que suas capacidades críticas ficaram embotadas e ela 

se acusou perante seus parentes e seu médico de ter realmente cometido todos 

esses crimes. Eis um exemplo de psicose por simples intensificação - uma 

“Überwaeltigungspsychose” uma psicose em que o eu é subjugado. Um 

minucioso interrogatório revelou então a fonte de onde brotava seu 

sentimento de culpa. Estimulada por uma sensação voluptuosa casual, ela se 

deixara induzir por uma amiga a se masturbar, e praticara a masturbação 

durante anos, inteiramente consciente de sua má ação, que era acompanhada 

das mais violentas, embora inúteis, auto-recriminações. Um excesso a que se 

entregara depois de ir a um baile havia produzido a intensificação que levou à 

psicose. Depois de alguns meses de tratamento e da mais estrita vigilância, a 

jovem se recuperou. (FREUD, [1894 -1895] 2006, p. 31) 

 

  

 Antes de prosseguirmos com maior alento e profundidade nessa introdução à 

nosografia, faço valer na distinção entre a neurose e a psicose, duas observações: a 

distinção a psiquiatria e a psicanálise, visto que o objeto comum, isto é, a loucura, tem 

enfoques particulares a tomar com referência às manifestações sobre a visão da 

psicopatologia; a noção singular pontuada pela escuta psicanalítica entre neurose e 

psicose na forma estrutural do sujeito do inconsciente, na qual a condição de defesa está 

nas duas formas estruturais, na neurose e na psicose. 

De início vou me ater mais às condições elaboradas por Freud. Na neurose, o 

conceito de defesa, o recalque – Verleugnung, e na psicose, a Verwerfung
5
. Bem antes 

de 1900, a formalização de uma teoria da defesa é derivada a posteriori do conceito de 

repressão, e foi se solidificando nos anais psicanalíticos como um paradigma dos 

processos defensivos. Não seria demais afirmar que na nosografia estritamente 

freudiana não se caracterizava com precisão a diferença entre a neurose e a psicose. 

Os argumentos levantados por Simanke (1994) ao abordar essa particularidade 

dos primórdios da nosografia são aqui relevantes para nossa contextualização: 

 

Não há, evidentemente, nenhum esforço de discriminação em termos de 

neurose e psicose, no sentido que estas denominações assumiriam depois na 

                                                           
5
 Traduzida pelo conceito lacaniano de forclusion [foraclusão e também forclusão em português).  
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teoria psicanalítica, embora ambas compareçam já nestes textos iniciais. Elas 

parecem, na maioria das vezes, se referir apenas a distinção, corrente na 

época, entre uma afecção que resulta de uma alteração neurológica conhecida 

e aquela cuja determinação é tão somente psicológica. Freud emprega com 

frequência o termo misto neuropsicose inclusive no título de dois de seus 

principais trabalhos do período. À medida que ele vai abrindo mão de um 

fundamento neurofisiológico para suas teorias, é claro que a importância da 

distinção entre neurose e psicose no sentido psiquiátrico tradicional diminuiu 

em vigor, até que acaba por desaparecer de todo, abrindo espaço para sua 

reconceitualização posterior. Contudo, mesmo dentro destas distinções 

iniciais entre as neuroses atuais e as de defesa, integrarão o cerne das 

preocupações de Freud em relação à teoria da psicose, por exemplo, as 

primeiras considerações sobre a paranoia, extensamente tratada. 

(SIMANKE, 1994, p. 71-72) 

 

 

Freud retoma o mesmo conceito em 1894, em As neuropsicoses de defesa – Die 

Abwehr – Neuropsychosen, a fim de estabelecer ainda que primariamente uma noção da 

nosografia psicanalítica em relação ao conceito de Janet, sobre o qual fará comentários 

em relação à manifestação da histeria: 

 

De acordo com a teoria de Janet (1892-4 e 1893), a divisão da consciência é 

um traço primário da alteração mental na histeria. Baseia-se numa deficiência 

inata da capacidade de síntese psíquica, na estreiteza do “campo da 

consciência (champ de la conscience)”, que, na forma de um estigma 

psíquico, evidencia a degeneração dos indivíduos histéricos.  Contrapondo-se 

à concepção de Janet, que me parece passível de uma multiplicidade de 

objeções, existe a posição proposta por Breuer em nossa comunicação 

conjunta (Breuer e Freud, 1893). Segundo ele, “a base e condição sine qua 

non da histeria” é a ocorrência de estados de consciência peculiares, 

semelhantes ao sonho, com uma capacidade de associação restrita, para os 

quais propôs o nome de “estados hipnoides”. Nesse caso, a divisão da 

consciência é secundária e adquirida: ocorre porque as representações que 

emergem nos estados hipnoides são excluídas da comunicação associativa 

com o resto do conteúdo da consciência.  

 

 

Com base na proposta de Breuer, Freud se contrapõe a Janet: 
 

 

Estou agora em condições de fornecer provas de duas outras formas extremas 

de histeria, nas quais é impossível considerar a divisão da consciência como 

primária, no sentido de Janet. Na primeira dessas |duas outras| formas pôde 

repetidas vezes demonstrar que a divisão do conteúdo da consciência resulta 

de um ato voluntário do paciente; ou seja, é promovida por um esforço de 

vontade cujo motivo pode ser especificado. Com isso, é claro, não pretendo 

dizer que o paciente tencione provocar uma divisão da sua consciência. A 

intenção dele é outra, mas, em vez de alcançar seu objetivo, produz uma 

divisão da consciência. Na terceira forma de histeria, que demonstramos 

através de uma análise psíquica, de pacientes inteligentes, a divisão da 

consciência desempenha um papel insignificante, ou talvez nulo. Trata-se dos 

casos em que aconteceu apenas uma falta de reação aos estímulos 

traumáticos, e que podem, consequentemente, ser resolvidos e curados por 

“ab-reação”. Estas são “as histerias de retenção” puras. No que tange à 

conexão com as fobias e obsessões, tratarei apenas da segunda forma da 

histeria. Por motivos que logo ficarão claros, vou chamar essa forma de 

“histeria de defesa”, usando tal nome para distingui-la da histeria hipnoide e 
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da histeria de retenção. Posso também, provisoriamente, apresentar meus 

casos de histeria de defesa. (FREUD, [1894 - 1895] 2006, p.54) 

 

  

A neurose é fundamental para uma constelação de argumentos conceituais 

elaborados por Freud desse o surgimento da psicanálise, e a construção da 

Metapsicologia referenda e solidifica princípios fundamentais na concepção dinâmica e 

econômica. Contudo, a psicose não se configura assim. Como já salientei, o termo nasce 

do saber psiquiátrico, no qual a ideia manicomial em voga o estabelecia em relação a 

ideias de alienação e de perda da razão. 

A psicose tratada por Freud nesse contexto apresenta-se no conceito de paranoia 

e em outros casos semelhantes como uma psicose de defesa. Essa tentativa de 

configurá-la como defesa do Eu frente ao que foi recalcado atribui à paranoia um 

método especial de recalcamento.  

 

Por tempo considerável tenho alimentado a suspeita de que também a 

paranoia – ou algumas classes de casos que se incluem na categoria de 

paranoia – é uma psicose de defesa; isto é, que, tal como a histeria e as 

obsessões, ela provém do recalcamento de lembrança aflitivas, sendo seus 

sintomas formalmente determinados pelo conteúdo do que foi recalcado. 

Entretanto, a paranoia deve ter um método ou mecanismo especial de 

recalcamento que lhe é peculiar, assim como a histeria efetua o recalque pelo 

método da conversão em inervação somática, e neurose obsessiva, pelo 

método da substituição (ou seja, pelo deslocamento através de certas 

categorias de associação). (FREUD, [1894-1895] 2006, p.174) 

 

 

 As formulações preliminares freudianas a respeito da psicose e, em particular, da 

paranoia, têm na sua correspondência com Fliess, no Rascunho H de 20-01-1895, 

elementos que sustentam a ideia de que a paranoia estaria vinculada a uma neurose de 

defesa.  

 Nosso intuito ao traçar comentários sobre as formulações freudianas 

preliminares a respeito da psicose, e da noção de paranoia como um mecanismo especial 

de recalcamento, implica subtrair dessa construção os elementos fundamentais da 

psicose – em particular a paranoia e a esquizofrenia. Assim, restringimos nossas 

análises à paranoia, uma vez que a ideia de defesa que se vincula ao conceito de 

projeção nos leva às noções de delírio e de alucinação, fundamentais para costurar 

nossas formulações pertinentes aos objetivos da tese. 

No Rascunho H fica evidenciado que há uma visão da psiquiatria em relação à 

forma interpretativa das ideias obsessivas, como decorrentes de um distúrbio da 

intelectualidade, enquanto a paranoia estaria na dimensão da loucura intelectual – o que 
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nos remete a um conceito a priori de degenerescência e de estigma social que imperou 

por longo tempo nos anais da psiquiatria e no Brasil
6
. Vejamos como Freud demarca 

essa condição entre as formulações da psiquiatria: 

 

Na psiquiatria, as ideias delirantes situam-se ao lado das ideias obsessivas 

como distúrbios puramente intelectuais, e a paranoia situa-se ao lado da 

loucura obsessiva como uma psicose intelectual. Se as obsessões já foram 

atribuídas a uma perturbação afetiva e se o encontrou prova de que elas 

devem sua força a um conflito, então a mesma opinião deve ser válida para 

os delírios, e também estes devem ser consequência de distúrbios afetivos, e 

sua força deve estar radicada num processo psicológico. Os psiquiatras 

aceitam o contrario desse fato, ao passo que os leigos tendem a atribuir a 

loucura delirante e eventos mentais desagregadores. “Um homem que não 

perde a razão uma diante de determinadas coisas não tem nenhuma razão 

para perder”. Ora, sucede que a paranoia, na sua forma clássica, é um modo 

patológico de defesa, tal como a histeria, a neurose obsessiva e a confusão 

alucinatória. As pessoas tornam-se paranoicas diante de coisas que não 

conseguem tolerar, desde que para isso tenham a predisposição psíquica 

característica. (FREUD, [1895] 2006, p. 253-254) 

 

 

 Talvez seja nessa proposta inicial que advém o termo projeção, que modifica não 

só a noção de defesa na psicose, como estabelece mais tarde as condições interpretativas 

do delírio em Schreber, e que irmos tratar mais adiante. 

 Para Freud, a paranoia tem como meta rechaçar uma ideia que seja incompatível 

com o Eu, que projeta seu conteúdo idealizado para o mundo externo. O mundo deveria 

sustentar a intencionalidade do rechaço, mas o que mostra a experiência não é bem isso, 

já que não se efetua essa correspondência e o paranoico se vê às voltas com uma 

realidade inabitável: o mundo conspira contra ele. Freud indica nessa sua proposta dois 

pontos que iremos comentar: os aspectos singulares da paranoia e seu mecanismo 

fundamental. Nossa análise encontra aí as primeiras formulações de aspectos singulares 

da paranoia e de seu mecanismo fundamental, ou seja, a projeção: 

 

A transposição se efetua de maneira muito simples. Trata-se do abuso de 

mecanismo psíquico comumente utilizado na vida normal: a transposição e a 

projeção. Sempre que ocorre uma modificação interna, temos a opção de 

supor a existência de uma causa interna ou de uma causa externa. Quando 

algo nos impede a derivação interna, naturalmente recorremos à externa. E, 

depois estamos acostumados a verificar que nossos estados internos se 

revelam (por uma expressão da emoção) às outras pessoas. Isso responde 

pelos delírios normais de estar sendo observados e pela projeção normal. Pois 

são normais na medida em que, nesse processo, permanecemos conscientes 

de nossa própria mudança interna. Se a esquecemos e se nos ativermos tão 

                                                           
6
 Esse estigma foi referência na forma de diagnosticar e tratar, ou punir, uma classe de sujeitos 

desprovidos de certa intelectualidade no período dos séculos XIX e XX, época em que o negro, o índio e 

os considerados desprovidos de cultura eram sempre vistos como marcados por uma degenerescência a 

ser determinada de transgressão. 
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somente a um das premissas do silogismo, aquela que conduz para o exterior, 

teremos aí a paranoia, com sua supervalorização daquilo que as pessoas  

sabem a nosso respeito e daquilo que as pessoas nos fizeram. O que é que as 

pessoas sabem a nosso respeito, de que nada sabemos e que não podemos 

admitir? Trata-se, pois, de um abuso do mecanismo da projeção para fins de 

defesa. (FREUD, [1895] 2006, p. 256) 

 

 

 Essa estrutura formada a respeito da paranoia evidencia o esforço de Freud em 

dimensionar o papel da projeção e sua finalidade como defesa do que as “causas 

internas” demandam, mas há outro aspecto fundamental e suas argumentações são mais 

categóricas: o paranoico litigante fracassa ao não tolerar a ideia de que agiu errado, 

assim, o que pesa é o julgamento fraco, ilegítimo e inválido, no qual não há percepção 

de seu erro. Haverá uma luta para barrar qualquer ideia de seu fracasso e um 

fortalecimento de que estará correto em seu julgamento.   

 Um apontamento nesse aspecto levantado por Freud e que a prática nos ensina, 

manifesta-se nas Memórias de Schreber. Freud ([1985] 2006) afirma que o 

hipocondríaco não admite que a origem de seus sintomas é sexual, e se debate em busca 

de uma solução para suas sensações de estar gravemente doente; mas sente enorme 

prazer em pensar que o mal de que padece vem de fora, portanto, estaria sendo 

envenenado. Dessa forma, com ensina Freud, há outros casos de paranoia em que a 

ideia delirante é sustentada com a mesma energia com que outra ideia, intoleravelmente 

penosa, é rechaçada do Eu. Assim, essas pessoas amam seus delírios como amam a sim 

mesmas. É esse o segredo, diz Freud. 

 Na Carta 46 da Correspondência a Fliess, Freud anuncia uma solução para a 

etiologia das psiconeuroses, e aponta quatro períodos de vida e uma transição na qual 

ocorreria o recalcamento. Tomando as etiologias das psiconeuroses, que teriam no 

recalcamento a noção de defesa, as cenas respectivas situam-se no período por Freud 

denominado de Época II, isto é, a pré-puberdade, e posteriormente desperta na 

maturidade, quando a defesa se manifestaria pela desconfiança. Nos períodos em que se 

da o recalque não haveria qualquer importância na escolha da neurose, sendo decisivos 

os períodos em que ocorre o evento. Freud salienta que a natureza da cena tem 

importância na medida em que ela seja capaz de dar origem à defesa (FREUD, [1896] 

2006). 

 Ainda nessa correspondência endereçada a Fliess, Freud comenta que poderia 

verificar que a paranoia quase não depende dos fatores infantis. É a neurose de defesa 

por excelência, independente dos aspectos da moralidade e da repulsa à sexualidade.   
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 Vamos levar em consideração as relevantes opiniões de Freud quando aponta 

que a paranoia estaria vinculada à fase adulta. Ele afirma que o excesso de sexualidade 

preenche as precondições para que haja ataques de angústia na idade adulta; dessa 

forma, os traços de memória são insuficientes para absorver a quantidade sexual 

liberada, que deveria transformar-se em libido. (FREUD, [1896] 2006). 

 Se Freud está às voltas com os períodos de vida e as cenas em que se lança a 

relação recalcante, a consciência está atuante, isto é, ciente ou não. Para melhor 

esclarecimento, tomo a palavra do autor: 

 

A respeito da consciência [isto é, do estar consciente], ou melhor, do tornar-

se consciente, devemos supor três coisas: 1) que, no que tange às lembranças, 

ela consiste, na maior parte, na consciência verbal relativa a essas lembranças 

– isto é, no acesso às representações verbais associadas; 2) que a consciência 

não está exclusiva e inseparavelmente ligada nem ao chamado inconsciente, 

nem ao chamado reino inconsciente, de modo que parece necessário rejeitar 

esses termos; 3) que a consciência é influenciada por um compromisso entre 

as diferentes forçar psíquicas que entram em conflito quando ocorrem os 

recalcamentos. É necessário examinar minuciosamente essas forças e tirar 

conclusões acerca dos seus efeitos. Estes são (1) a força quantitativa inerente 

de uma representação e (2) a uma atenção livremente móvel, que é traída 

segundo certas regras e repelidas de acordo com a regra da defesa. (FREUD, 

[1895] 2006, p. 279.) 

 

 

 O que nos revela esse texto é que os sintomas são estruturas de compromisso. 

Nos processos psíquicos, inibidos ou não, em que se estabelece o conflito, o sintoma 

surge como solução de compromisso e para eles está aberto o acesso à consciência. 

Assim, na neurose, cada um desses processos é da ordem do racional, isto é, um erro do 

pensamento. Quando a força dos processos que não se encontram em inibição aumenta, 

surge um distúrbio psíquico; mas quando há aumento dos processos em que não ocorre 

a inibição, na medida de se manter em poder de forma exclusiva o acesso à consciência 

verbal, aí está a produção da psicose. 

 Não há como separar os dois processos, e somente os critérios relativos ao 

desprazer impedem as diversas transições associativas possíveis entre eles. Por outro 

lado, iremos encontrar na Correspondência a Fliess datada em 06 de dezembro de 1896, 

Carta 52, comentários que para nossa construção neste momento são de vital 

importância. 

 Freud ([1985] 2006) comenta: o que há de essencialmente novo a respeito de 

minha teoria é a tese de que a memoria não se faz presente de uma só vez, mas se 

desdobra em vários tempos; que ela é registrada em diferentes espécies de indicações. 

Esse comentário baseia-se em suas articulações a respeito da afasia, na qual haveria vias 
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que iriam da periferia do corpo ao córtex, e os registros estariam na proporção de três, 

com diferentes modos de ação: os W [Wahrnehmungen], neurônios ligados a 

percepções, e nos quais consciência e memoria são mutuamente excludentes; Wz 

[Wahrnehmungszeichen] indicação da percepção, primeiro registro perceptivo incapaz 

de ascender à consciência e que se estabelece por simultaneidade; Ub [Unbewusstsein] 

um segundo registro com disposição as relações causais e finalmente Vb 

[Vorbewusstsein] a terceira transcrição ligada às representações verbais (FREUD, 

[1896] 2006). 

 Há um esforço em fundamentar na base conceitual que haveria na vida psíquica 

sucessivos registros em suas realizações e etapas várias da vida. E mais ainda, Freud 

afirma que nos registros fronteiriços das épocas vividas, uma tradução se faz presente 

no material psíquico.  

 Nessa altura, dizer que haveria uma cisão da vida psíquica e consequentemente 

outra forma de atuar, seria ir longe demais, mas, de fato, Freud irá formular esses 

conteúdos como processos de defesa em 1939, mas concluímos nosso pensamento com 

as expressões ditas por Freud ([1896] 2006). 

 Freud afirma que há uma tendência ao ajustamento quantitativo, em que cada 

transcrição subsequente inibe a anterior e lhe retira o processo de excitação. Se houver 

uma falha na tradução – o que se conhece clinicamente como recalcamento, seu objetivo 

é sempre a produção de desprazer. Como a ideia de defesa nunca tenha sido deixada de 

lado, Freud acrescenta que entre as fases psíquicas e os registros da mesma espécie 

surge a defesa normal em razão da produção do desprazer. O normal, que já elucidamos 

anteriormente, agora aparece como um fator relevante como defesa do psiquismo.  

 

1.7 A condição de defesa na psicose 

 

 Freud ([1985] 2006) esclarece que a defesa patológica surge apenas contra um 

traçado de memória de uma fase anterior, da qual ainda não há tradução. Tomando 

como base a noção de patológico, de que já tratamos antes, podemos ler em Freud uma 

intenção de estabelecer uma noção de defesa pela via da dialética no normal/patológico 

com relação às fases psíquicas, o que poderia dar ao sujeito condição suficiente para 

viver na dimensão de sua estrutura, considerando que a cisão do Eu possa estar 

vinculada à defesa. 
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 Em Uma cisão do Eu no processo de defesa, Freud, ([1938] 2007) estabelece 

que o Eu, ao se encontrar a serviço de uma exigência pulsional de forma imperiosa, ela 

pode ser atendida em sua demanda; contudo, se esse Eu é submetido a uma experiência 

dita assustadora, que lhe indica que para satisfazer tal pulsão enfrentará um perigo 

insuportável, cabe a ele optar pelo reconhecimento da existência de um perigo real. 

Nesse caso, deve submeter-se a ele ou renunciar à satisfação pulsional, mas pode 

também renegar (Verleugnung) a realidade e estar convencido de que não haveria nada 

a temer e centrar-se na busca da satisfação pulsional (FREUD, [1938] 2007). É notório 

que esse processo não esteja terminado, visto que se depara com um conflito: de um 

lado, a reivindicação pulsional; de outro, as objeções por parte da realidade.  

 Como se posicionar frente a essa dualidade entre a demanda pulsional e a 

realidade? Para Freud haveria outra saída: com o auxílio de certos mecanismos, 

rechaçar a realidade e rejeitar quaisquer proibições, e, ao mesmo tempo, reconhecer o 

perigo que emana da realidade e aceitar em si esse medo (Angst) como um sintoma; 

mais adiante, haveria uma tentativa de lidar com esse medo e, assim, ambas as partes 

em disputa seriam beneficiadas – a pulsão obteria a satisfação (Befriedigun) almejada e 

à realidade seria atribuído o respeito e a condição imperativa.  

 Tomemos a expressão conclusiva de Freud quanto ao preço desse rompimento: 

 

Esse resultado tão bem sucedido só foi alcançado ao preço de um 

rompimento na tessitura (Einriss) do Eu, a qual não mais cicatrizaria, ao 

contrário, só aumenta à medida que o tempo passa. Assim, as duas reações 

opostas com as quais o Eu respondeu ao conflito passam a subsistir como 

núcleo de uma cisão do Eu. Ora, um processo assim nos causa certa 

estranheza porque pressupomos que os processos que o ocorrem no Eu são 

sempre dirigidos à síntese, mas vemos que estávamos equivocados. Na 

verdade, a assaz importante função sintética do Eu depende de condições 

específicas e é vulnerável a uma série de perturbações. (FREUD, [1938] 

2007, p. 174). 

 

 Se houvesse no Eu a capacidade de síntese, como afirma Freud, o que se 

constata nessa citação anterior é que isso não se processa, e o que há é um duelo travado 

entre o Inconsciente, o Eu e o Supereu. A forma como isso se processa dimensiona as 

formas estruturantes: neurose e psicose. Frente à dimensão estruturante, agora, mais do 

que nunca, é necessário estabelecer pela via freudiana essa distinção entre neurose e 

psicose.  

Mas isso não é tão simples assim, visto que há uma indagação na cisão do Eu 

como processo de defesa em cada uma das dimensões. Em outubro de 1924a Freud 
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escreve Neurose e Psicose na tentativa de formalizar as diferenças entre essas 

estruturas, levando em consideração a dinâmica topológica. 

 Esse trabalho resulta de indagações contidas em outro artigo, de 1923, O Eu e o 

Id, no qual esboça a diferença entre a neurose e a psicose, e uns meses depois escreve 

outro com o mesmo fim: em 1924b, A perda da realidade na neurose e na psicose, o 

que evidencia de forma clara que essa tentativa de formular essa diferença não se 

resume a essa produção.  

Em Neurose e Psicose há ainda não estão devidamente elucidados. Freud se 

indaga sobre a origem e a função do Supereu, mas ainda se interroga sobre o Eu em 

relação ao mundo externo e ao Id. Vejamos como Freud estabelece essa distinção: 

 

As questões centrais de “O Eu e o Id” eram as múltiplas dependências que o 

Eu (Ich) mantém com os outros elementos, sua localização entre o mundo 

externo e o Id (Es) e seu anseio em servir a todos os seus senhores a um só 

tempo. Agora, contudo, instigado pela discussão a respeito do surgimento e 

prevenção de psicoses, tive ideia de aplicar essa concepção do aparelho 

psíquico também à psicose. Cheguei então a uma fórmula simples, mas que 

resume bem a, talvez, mais importante diferença genética entre a psicose e a 

neurose: a neurose seria o resultado de um conflito entre o Eu e o Id, ao 

passo que a psicose seria o resultado de uma perturbação nas reações que o 

Eu mantém com o mundo externo. (FREUD, [1924a] 2007, p. 95, grifos do 

autor).  

 

 

 Essa formulação simples na qual se apoia Freud não é conclusiva, em razão de 

tantas formas interpretativas que se veem na clínica pelo relato discursivo do analisante. 

Se na neurose de transferência o Eu está às voltas com se recusar a acolher uma moção 

pulsional (Triebregung) oriunda do inconsciente, também pode se negar a dar e ela o 

destino de uma resolução motora ou de acesso ao objeto em mira. Dessa forma, o Eu vai 

se servir do mecanismo do recalque, colocando-se a serviço do Supereu e da realidade. 

Se o recalcado não aceita seu destino, vai em busca de algo que lhe sirva de substituto. 

Nas palavras de Freud:  

 

Contudo, o conteúdo recalcado resiste a sucumbir a esse destino e, 

utilizando-se de vias sobre as quais o Eu não tem influência, arranja um 

representante que lhe serve de substituto [Ersatzvertretung], isto é, 

providencia um sintoma. Esse se impõe ao Eu pela via de uma formação de 

compromisso. Vendo então sua unidade ameaçada e danificada por esse 

intruso, o Eu prossegue na luta, agora dirigida contra o sintoma, da mesma 

forma como antes havia feito contra a moção pulsional. De todo esse 

processo resultará, finalmente, o quadro de uma neurose. E adianto que não 

seria um contra argumento válido invocar aqui o fato de que, ao promover o 

recalque, o Eu estaria, no fundo, apenas seguindo as ordens do seu Super Eu. 

(FREUD, [1924] 2007, p. 96) 
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 Se o recalque é na neurose a condição de necessária, na medida em que o 

conteúdo resistiu a ser recalcado e o sintoma se configura como uma formação de 

compromisso, o contraponto a esse quadro está na psicose, que não tem o recalque 

como condição necessária, e em que o Eu está em confronto e conflito com o mundo 

externo e interno. 

 Para Freud ([1924] 2007), o Eu cria onipotentemente um novo mundo, seja este 

interno ou externo, e tem-se um delírio onipotente e de grandeza como defesa. A 

interpretação freudiana destaca dois aspectos: no primeiro, esse novo mundo será criado 

em razão da demanda do inconsciente; e no segundo, a razão para a demolição do 

mundo externo são os duros impedimentos que a realidade impõe à satisfação do desejo. 

Dado que tais impedimentos são intoleráveis, há uma manifestação de defesa em que o 

delírio pode dar ao sujeito uma condição de enfrentamento frente a dificuldades e 

obstáculos em sua incursão no laço social. Vejamos como Freud discorre sobre as 

formações delirantes: 

 

Outras formas de psicose, como as esquizofrenias, tendem a resultar em um 

embotamento afetivo, isto é, na perda do interesse em participar do mundo 

externo. Quanto à gênese das formações delirantes, as análises com pacientes 

nos mostraram que, em sua gênese, o delírio se apresenta como um remendo 

aplicado no lugar onde originalmente havia surgido uma fenda (Einriss) no 

relacionamento do Eu com o mundo externo. Contudo, esse conflito com o 

mundo externo só não é ainda muito mais evidente – do que atualmente já 

percebemos – devido ao fato de, no quadro mórbido das psicoses, às 

manifestações da tentativa de cura e reconstrução frequentemente se 

sobrepõem as manifestações do processo patológico. (FREUD, [1924a] 2007, 

p. 97). 

 

 

 

 Para melhor conceituar esses argumentos, vamos encontrar em Uma cisão do eu 

no processo de defesa um aprofundamento na análise do Eu e na divisão sofrida pela 

condição pulsional. Destacamos nesse artigo, para fortalecer nossos objetivos, dois 

tópicos: a noção de renegação (Verleugnung) e a divisão (Spaltung) do Eu. Imaginemos 

o Eu submetido a uma experiência dolorosa – o imperativo de atender a essa demanda 

pulsional implica o enfrentamento desse perigo. Nessa situação, ou o Eu reconhece esse 

perigo e submete-se à renúncia pulsional, ou nega (Verleugnen) a realidade, convicto de 

que não haveria qualquer temor (Fürchten) na busca da satisfação pulsional. Nessa 

conjuntura, o psiquismo segue essas duas condições e na verdade não segue caminho 

algum. Para negar a realidade e rejeitar as proibições, deve aceitar ao mesmo tempo o 
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perigo da realidade, e traduzir o medo (Angst) em si pela via do sintoma. Assim, essa 

solução eficaz tem lá seu preço, pode perdurar ao longo da vida psíquica do sujeito. 

 Em se tratando do recalque e de sua função vinculante a essa demanda pulsional 

que incide no Eu, ele surge a partir de uma determinada condição entre o inconsciente e 

a consciência. Citando Freud: 

 

A experiência psicanalítica com as neuroses de transferências obriga-nos 

ainda a concluir que o recalque não é um mecanismo de defesa já presente 

desde a origem, que ele nem sequer pode surgir antes que uma nítida 

separação se tenha estabelecido entre a atividade psíquica consciente e 

inconsciente, e que sua essência consiste apenas na ação de repelir algo para 

fora do consciente e de mantê-lo afastado deste. Essa concepção do recalque 

poderia ainda ser completada pela suposição de que, antes que o 

desenvolvimento atingisse esse nível de organização psíquica, outros destinos 

pulsionais estavam incumbidos da tarefa de rechaçar as monções pulsionais, 

tais como, por exemplo, o destino da transformação no contrário e o 

redirecionamento da pulsão contra a própria pessoa. (FREUD, [1938] 2004, 

p.178) 

 

 

 Para Freud, ainda é prematuro traçar objeções diante dos dados de que dispõe a 

respeito do recalque, isto é, da estreita ligação com o inconsciente, e estar seguro quanto 

ao modo como se estruturam as instâncias psíquicas, mas seu avanço com relação ao 

recalque nos diz muito, visto que esses argumentos levam-no à primeira fase do 

recalque, dimensão que nomeou recalque original. É esse recalque fundante que deixa 

no psiquismo marcas que não poderão ser traduzidas, e sua função seria interditar os 

representantes psíquicos da pulsão, em outras palavras, as representações mentais 

(Vorstellung) que entrariam na consciência. O recalque estabelece uma fixação, e seu 

representante subsistirá inalterado, assim, a pulsão permanece a ele enlaçada. 

 Por outro lado, se não é mais a fixação e sim representações derivadas do 

representante recalcado, a cadeia de pensamentos acaba estabelecendo ligações 

associativas com esse representante, e estamos diante do recalque propriamente dito. 

Essas representações sofrem o mesmo destino do recalque original, então, o recalque 

propriamente dito seria um pós recalcar.  

 Em se tratando da psicose, contudo, o recalque fundamental para a neurose está 

foracluido. Nesse contexto, seria relevante considerar a atração que o recalcado original 

exerce sobre tudo com que consegue estabelecer conexão. Assim, a tendência recalcante 

não realizaria seu intento se essas forças não atuassem em conjunto, se não existisse 

algo antes recalcado e pronto para acolher o que foi repelido pelo consciente. (FREUD, 

[1924b] 2004). 
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 Para concluir, duas questões devem ser mencionadas: a primeira, ainda em razão 

da formulação freudiana de defesa da consciência e da divisão que se estabelece no Eu, 

aponta a tentativa de separação entre a neurose e a psicose; a segunda destaca que há na 

psicose uma tentativa de criar um mundo pela assunção da forma delirante ou 

alucinadora como defesa.  

 Neste ponto, consideramos fundamental introduzir o Outro no cenário histórico 

do sujeito. A alteridade próxima ou distante na relação entre o sujeito e o Outro marca o 

sentido do gozo. É porque esse Outro falha que se impõem desde o início as tentativas 

de criar dispositivos de apaziguamento e restabelecimento do estado anterior ao gozo. 

Mas é porque o Outro falha que posso existir como desejo, e tentar preenchê-lo das 

formas mais variadas no sentido de escapar a esse mal-estar. Do aparelho psíquico 

freudiano surgirão os primeiros critérios de separação do Eu e do não-Eu, 

estabelecendo-se a noção da percepção do que seria bom, agradável, e do que seria mau, 

estranho ou desagradável, e atribuído ao não-Eu ou mundo externo. 

 Em Pulsões e Destino da Pulsão ([1915c] 2006), Freud retrata essa 

diferenciação: 

Assim, desse Eu-real inicial, que pode diferenciar o interno do externo a 

partir de marcas distintas objetivas, deriva-se agora um Eu-prazer purificado, 

que coloca a característica de prazer acima de qualquer outra. O mundo 

externo é decomposto agora em uma parcela prazerosa, que ele incorpora em 

si, e em um resto, que lhe parece estranho (fremd). De seu próprio Eu ele 

extraiu uma parte que expeliu para o mundo externo e que passa a sentir 

como hostil. Assim, após esse reordenamento, se recompõe a superposição 

das duas polaridades - Eu – sujeito – com prazer, Mundo exterior – com 

desprazer (anteriormente indiferença). Quando o objeto entra em cena na 

etapa do narcisismo primário, desencadeia-se também o pleno 

desenvolvimento da segunda oposição ao amar, o já mencionado odiar, 

(FREUD, [1915c] 2004, p.159) 

 

 

 Ao dar ênfase à teoria clínica da histeria, aos sintomas, Freud traz uma nova 

noção de corpo, ligado pelas pulsões ao aparelho psíquico em geral. O aparelho 

psíquico não é orgânico nem mental, e tem um caráter de ambiguidade, uma vez que 

aquilo que se repete na vida pulsional tem em vista prazer, desprazer e angústia. 

(DAVID-MÉNARD, 2000). 

 Assim, o aparelho psíquico estará a serviço de um gozo sexual e da elaboração 

do pensamento; já não faz parte de uma integralidade das condições neuronais, mas sim 

de um gozo sexual nesse aparelho em que o Eu-real surge no investimento de uma carga 

de desejo, desencadeado em função de um objeto desejado, o sinal de descarga é o 

equivalente de um prazer. O aparelho se esvazia de toda a carga acumulada de seu 
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desejo e isso vai coexistir com a dimensão da motricidade. Ora, é no Projeto para uma 

psicologia científica ([1895] 2006) que a terceira operação nos esclarece: o processo 

que se desenrola no aparelho pode negligenciar a descarga motora e somente buscar a 

representação da identidade de um objeto percebido uma primeira vez. Freud destaca 

que aí se faz da experiência da satisfação uma “primeira vez” mítica, relativa à ordem 

da necessidade, sendo o desejo propriamente sexual elaborado como busca do 

reencontro, mas, também, como luto do objeto perdido. No Seminário Livro II: O eu na 

teoria de Freud e na técnica da psicanalise (1954-1955), Cap. VII a X, Lacan retomada 

essa máquina freudiana como representando o desejo na relação com o significante – a 

baixa energia determina a circulação do significante, e o ponto de engate com o gozo 

está na possibilidade, programada na máquina, da alucinação. (DAVID-MÉNARD, 

2000).  

 Tomemos, a seguir, as condições em que Freud faz a exposição de um caso em 

que a relação do Eu toma de maneira delirante ideias megalômanas e alucinatórias para 

estabelecer uma defesa: o Caso Schreber. 

 

1.8 Os fenômenos e a interpretação freudiana da psicose no caso Schreber 

  

          As formulações lançadas até o presente momento se detiveram num esforço de 

dar ênfase às contribuições iniciais na obra de Freud no que se refere à psicose e às 

primeiras noções de defesa na neurose e na psicose propriamente dita. O que se constata 

desde esses primeiros fundamentos é que Freud não privilegia a psicose, mas sim o 

delírio e a alucinação. Seus casos clínicos serviram para enfatizar seus conceitos, mas 

agora estamos diante de um caso que, apesar de não ser de sua clínica, o fato de ser uma 

leitura por si só se reveste da maior importância, em razão do conteúdo incisivo que 

contém toda a trajetória de Schreber; uma narrativa pela qual Freud se deixa tomar. 

 Antes de prosseguirmos com a narrativa dos fenômenos psicóticos e sua 

interpretação no caso Schreber, é necessário que façamos menção à relevância da 

melancolia na psicose, nas manifestações delirantes ou alucinatórias, devido à sua 

posição na nosografia psicanalítica. Essas ideias preparam o terreno para o texto A 

Guisa de Introdução ao Narcisismo (1914), que traz a constatação de que o 

autoerotismo precede o narcisismo, retomadas posteriormente em Luto e Melancolia 

(1917 [2011]). 
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 A melancolia apresenta um interesse em dois sentidos na concepção freudiana da 

psicose: em um primeiro momento, no Manuscrito G ([1895b] 2006) encontramos em 

uma proximidade com a neurose de angústia e também com a neurastenia, ora isso nos 

induz a afirmar que será dentro das neuroses atuais que se alojará a noção de neuroses 

de defesa. Além disso, haveria para Freud uma correlação entre a melancolia e a 

anestesia sexual, ou seja, ausência de excitação sexual, isso se devia a em razão de 

inúmeros casos por apresentar anestesia sexual: a melancolia se desenvolveria, através 

da masturbação, como intensificação da neurastenia, relacionando-se com a angústia 

intensa. 

 Nessa elaboração de Freud, há um distanciamento com relação ao pensamento 

de que a forma expressa seria de ordem hereditária, e leva em consideração os 

investimentos libidinais e a relação da pulsão nesses investimentos. Assim, desde o 

início, o corpo é a sede fragmentária da condição de prazer e, na medida em que a libido 

procura seu objeto de investimento, se este não é encontrado ou não é satisfatório, 

haveria um retorno ao Eu, com o autoerotismo como participante das satisfações da 

libido do Eu. Nas palavras de Maria Rita Kehl: 

 

Mas o autoerotismo ainda não é igual ao narcisismo do eu: um novo ato 

psíquico deve ocorrer para que tal unidade primitiva se forme e para que a 

criança se identifique com ela, ou seja, com seu próprio eu.  Além da 

satisfação libidinal autoerótica, o infans haverá de identificar-se com o objeto 

privilegiado que ele representa frente ao de amor e ao desejo de seus pais.  

A partir desse ponto, está estabelecida a base para a formação da unidade do 

eu freudiano, fonte de investimento libidinal (a partir de 1915, diremos: 

pulsional) e dessa forma particular de amor a que chamamos narcísica. Nesse 

ponto de constituição psíquica, Freud haverá de encontrar, em 1915, a relação 

narcísica com um objeto frustrante que marca a estrutura da melancolia. 

(KEHL, 2013)
7
 

 

 

 Se em Luto e Melancolia ([1917] 2011) a angústia não se faz de maneira 

explícita, podemos ao menos aludir a sua relevância no contexto da dinâmica que se 

estabelecera entre o luto e a melancolia. Tomemos como referência as distinções 

propostas por Freud: 

 

O luto, via de regra, é a reação à perda de uma pessoa querida ou de uma 

abstração que esteja no lugar dela, liberdade, ideal, etc. Sob as mesmas 

influências em muitas pessoas se observa em lugar do luto uma melancolia, o 

que nos leva a suspeitar nelas uma disposição patológica... A melancolia se 

caracteriza por um desânimo profundamente doloroso, uma suspensão do 

interesse pelo mundo externo, perda da capacidade de amar, inibição de toda 

                                                           
7
 O artigo está disponível em http://revistacult.uol. com.br/home/2013/01/freud-fundador/ 



59 
 

atividade e um rebaixamento do sentimento de autoestima, que se expressa 

em auto recriminações e auto insultos, chegando até a expectativa delirante 

de punição. Esse quadro se aproximará mais de nossa compreensão se 

considerarmos que o luto revela os mesmos traços, exceto um: falta nele a 

perturbação do sentimento de autoestima. (FREUD, [1917] 2011, p. 47) 

 

 

 Esse desinteresse pelo mundo, característico da melancolia, incluem-se pessoas e 

coisas; e a impossibilidade de investimento amoroso e o caráter inibido fazem com que 

possamos aludir a uma posição da psicose em particular da esquizofrenia. No luto, o 

objeto não é somente algo que morreu, mas que se perdeu como objeto de amor, e essa 

perda é superada. Haveria a possibilidade no estado melancólico da ciência da perda que 

lhe causa a melancolia, do fato de saber quem ele perdeu, mas não o que perdeu nele 

(objeto), contudo, isso possibilita relacionar a melancolia à perda do objeto, e a reação à 

perda é inconsciente.  

 Tomemos as considerações de Freud [1917(2011)] sobre as contingências da 

auto-recriminação. No caso da disputa amorosa, não recai sobre o melancólico qualquer 

critica ao se expor, visto que ao lançar seus conteúdos psíquicos depreciativos ao outro, 

é a si mesmo que está tomando como referência. Transcrevemos aqui o comentário de 

Freud: 

 

Não se deve ficar surpreso com o fato de que há algumas recriminações 

legítimas, dispersas entre as que são retornadas; elas podem se pôr à frente 

porque ajudam a ocultar as outras, e a impossibilitar o conhecimento da 

situação; na verdade, elas deveriam também dos prós e contras da disputa 

amorosa que levou à perda amorosa. Também o comportamento dos doentes 

fica agora muito mais compreensível. Para eles, queixar-se é dar queixa no 

velho sentido do termo; eles não se envergonham nem se escondem, porque 

tudo de depreciativo que dizem de si mesmos no fundo dizem de outrem. E 

estão bem longe de dar provas, perante os que os cercam, da humildade e da 

submissão que conviriam a pessoas tão indignas; pelo contrário, são 

extremamente incômodas, mostrando-se sempre como que ofendidas e como 

se uma grande injustiça tivesse sido cometida contra elas. (FREUD, [1917] 

2011, p.59- 60) 

 

 

 Na referência que acabamos de citar haveria de certa maneira manifestações que 

podemos reconhecer como traços de aspectos alucinatórios ou conteúdos paranoides na 

configuração da auto-recriminação ou de ataques a que se atribui alguma injustiça. 

Ainda nesse sentido, se há ofensa real ou decepção que se atribui a outrem, pode-se 

pensar que o resultado não foi normal, que houve uma retirada da libido desse objeto e o 

seu deslocamento para um novo, mas é outro o que parece requerer várias condições 

para sua consecução. O investimento de objeto provou ser pouco resistente, foi 

suspenso, mas a libido livre não se deslocou para outro objeto, e se retirou para o Eu. 
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Mais uma vez a melancolia estabelece sua relação de retirada ou deslocamento libidinal. 

Vejamos: 

 

Lá, contudo, ela não encontrou um uso qualquer, mas serviu para produzir 

uma identificação do ego com o objeto abandonado. Desse modo, a sombra 

do objeto caiu sobre o ego, que então pode ser julgado por uma determinada 

instância como um objeto, como um objeto abandonado. Assim, a perda do 

objeto se transformou em perda do ego e o conflito entre o ego e a pessoa 

amada em uma bipartição entre a crítica do ego e o ego modificado pela 

identificação. Existe algo que se percebe imediatamente a partir dos 

pressupostos e dos resultados de tal processo. Por um lado, deve ter havido 

uma forte fixação no objeto de amor e, por outro, e em contradição com isso, 

uma pequena resistência do investimento objetal. (FREUD, [1917] 2011, p. 

61- 62) 

 

 

No investimento de objeto haveria pouca resistência, isto é, de certa forma, foi 

suspenso, e a libido não se deslocou para outro objeto, mas permaneceu no Eu. As 

manifestações melancólicas não estariam muito próximas das manifestações da psicose. 

Na prática clínica é isso que se constata, e, além disso, considerando um tratamento 

possível da psicose, o melancólico também se ressente de um distanciamento do laço 

social, visto que só lhe interessa escapar da sombra do objeto que lhe cai sobre o eu. A 

libido estipula uma dinâmica, como podemos identificar no caso Schreber. 

 

1.9 O caso Daniel Paul Schreber 

 

 

 Considerando as manifestações psicóticas no caso Schreber e as articulações já 

mencionadas, podemos distinguir a da libido na esquizofrenia e na paranoia.
8
 Em A 

guisa de introdução ao Narcisismo ([1914] 2004), designando a libido do Eu e a libido 

objetal, Freud, demarca sua tentativa de separar as condições da neurose e da psicose no 

afastamento dos investimentos pulsionais no mundo exterior e o delírio de grandeza, e o 

afastamento das relações pessoais. 

 

A observação também nos indicou que talvez essa libido, que podemos 

designar de narcisismo, abranja um campo bem mais vasto do que o das 

perversões, e mais, que se poderia atribuir a ela um importante papel no 

desenvolvimento sexual normal do ser humano. Chegamos a essa suposição a 

partir de dificuldades constatadas no trabalho psicanalítico com neuróticos, 

pois parecia que um dos limites que se interpõem à possibilidade de esses 

pacientes serem influenciados se devia a um comportamento narcísico dessa 

ordem. Nessa concepção, o narcisismo não seria uma perversão, mas o 

                                                           
8
 A elaboração traçada por Freud sobre o narcisismo pode nos fornecer elementos que nos permitam 

fundamentar, o real (proposto por Lacan) na clinica da psicose, e a transferência. 
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complemento libidinal do egoísmo próprio da pulsão de autoconservação, 

egoísmo que, em certa medida, corretamente pressupõe estar presente em 

todos os seres vivos.  Uma razão premente de nos ocuparmos da ideia de um 

narcisismo primário e normal surgiu a partir da tentativa de compreender a 

dementia praecox (Kraepelin) ou a esquizofrenia (Bleuler) sob a ótica da 

teoria da libido. Esses doentes, para os quais prefiro a designação de 

parafrênicos, exibem dois traços fundamentais de caráter: o delírio grandeza 

e o desligamento de seu interesse pelo mundo exterior (pessoas e coisas). 

(FREUD, [1914] 2004, p. 97) 

 

 

 Se há um afastamento de interesse pelo mundo externo, o endereçamento agora 

se volta inteiramente para o Eu, assim, o que caracteriza o narcisismo é de fato o 

afastamento do mundo, e o protótipo dessas manifestações se encontra na esquizofrenia, 

sendo o Caso Schreber o exemplo que Freud toma em suas interpretações. A 

esquizofrenia tende a um embotamento afetivo, isto é, com o afastamento do mundo 

externo, o investimento no Eu torna-se ponto de destaque na expressividade das ideias 

megalômanas ou hipocondríacas; o que se constata no relato do caso Schreber. Mas 

devemos ressaltar que o desligamento da libido do mundo externo não é um mecanismo 

específico da psicose, uma vez que pode ocorrer com o sujeito sem que ele venha a 

adoecer. A libido retirada pode ser logo investida novamente em outros objetos. A 

diferença na psicose é que a libido retirada não é reinvestida, mas retorna a pontos 

específicos do desenvolvimento libidinal, dando origem a sintomas específicos como a 

megalomania e a hipocondria, apresentadas como duas manifestações delirantes no 

artigo Observações psicanalíticas sobre um caso de paranoia: relato em autobiografia 

(O Caso Schreber) ([1911] 2010).  

 Há na teorização do Caso Schreber a marca de que um ponto que não é o mesmo 

na esquizofrenia e na paranoia. O conceito de esquizofrenia estabelece que a regressão 

libidinal passa pelo narcisismo e, consequentemente, todo investimento voltado ao Eu, 

dando origem às ideias megalomaníacas, havendo um retorno ao autoerotismo, sendo o 

amor objetal abandonado. É o que podemos constatar na prática nos casos clínicos da 

psicose, ou no relato substancioso de Schreber no comentário de Freud: 

 

Sobre os antecedentes e as circunstâncias de vida do paciente, em seus 

escritos nem os pareceres médicos a eles agregados informam 

suficientemente. Eu não poderia sequer dizer qual a sua idade no momento 

em que adoeceu, embora a elevada posição que alcançou na Justiça, antes de 

adoecer pela segunda vez, garanta certo limite inferior. Ficamos sabendo que 

na época da “hipocondria” o Dr. Schreber estava casado havia muito tempo, 

(FREUD, [1911] 2010, p.17) 
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 Vejamos que em Schreber e na clínica da psicose a noção hipocondríaca tem sua 

marca na percepção de um corpo despedaçado cheio de órgãos a se manifestarem 

independentemente, elevando assim a sensação do corpo cindido e estilhaçado. Em 

Schreber, podemos considerar suas próprias declarações em que as ideias 

hipocondríacas são relevantes: 

 

Não só pude tomar como mentira piedosa quando, por exemplo, o prof. 

Flechsig quis fazer passar minha doença por mera intoxicação por brometo 

de potássio, atribuindo-se o peso dessa responsabilidade ao Dr. R. em S., com 

quem estive em tratamento anteriormente. Eu também teria podido me livrar 

bem mais depressa de certas ideias hipocondríacas que então me dominavam, 

como a de emagrecimento, se algumas vezes me tivessem deixado manejar 

sozinho a balança que servia para determinar o peso do corpo – a balança que 

na época se encontrava na clínica da universidade era de uma construção 

peculiar, para mim desconhecida. (SCHREBER, (2006), p.53-54) 

 

 

 No relato de Freud a respeito dos fenômenos hipocondríacos como manifestação 

alucinatória e na relação com a teoria da libido, Schreber traz em suas Memórias um 

retrato de sua hipocondria e, consequentemente, esses fenômenos alucinatórios: 

 

Como consta do parecer emitido pelo conselheiro médico, prof. Dr. Flechsig, 

de Leipzig, por ocasião da transferência do paciente para aquela clínica, já 

em 1884-1885, o Sr. Presidente Schreber sofrera um grave ataque de 

hipocondria, do qual se curou: a 21 de novembro de 1893 foi internado pela 

segunda vez na clínica psiquiátrica de Leipzig. No início da internação 

manifestava várias ideias hipocondríacas queixavam-se de sofrer um 

amolecimento cerebral, de que morreria logo, etc., mas logo em seguida se 

acrescentaram ao quadro mórbido ideias de perseguição derivadas de 

alucinações, que no início ainda se manifestavam esporadicamente, ao 

mesmo em tempo que começava a se manifestar uma notável hiperestesia - 

grande sensibilidade à luz e ao barulho. Mais tarde se tornaram mais 

frequentes as alucinações auditivas e acústicas, que, ao lado dos distúrbios 

sensoriais comuns, acabaram por dominar sua sensibilidade e seu 

pensamento: considerava-se morto e apodrecido, doente de peste, supunha 

que seu corpo fosse objeto de horríveis manipulações de todo tipo e, como 

afirma ainda hoje, sofria as coisas mais terríveis que se possa imaginar – e 

tudo isso em nome de uma causa sagrada. As ideias delirantes absorviam a tal 

ponto o doente que ele ficava horas e horas completamente rígidas e imóveis 

(estupor alucinatório), inacessíveis a qualquer impressão, e por outro lado 

essas ideias o atormentavam tanto que chegava a exigir o “cianureto que lhe 

estava destinado”. Pouco a pouco as ideias delirantes assumiram um caráter 

místico e religioso: ele se comunicava diretamente com Deus, os diabos 

faziam das suas com ele, via “fenômenos milagrosos”, ouvia “música sacra” 

e, finalmente, acreditava estar vivendo em um outro mundo. (SCHREBER, 

2006, p.285) 

 

 

 Essas manifestações hipocondríacas retratadas por Schreber revelam-nos que há 

em sua descrição um caráter impessoal, uma manifestação do presidente Schreber e não 

de si. Nesses aspectos alucinatórios, o corpo é sua primeira dose de investimento 
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libidinal persecutória. Outro aspecto que não está nessas descrições e que merece 

destaque se reporta ao discurso, seja na forma de seu relato escrito ou da fala, de modo 

que possamos estabelecer que na esquizofrenia há uma manifestação senso-perceptiva 

de uma divisão, separação, ou melhor, estilhaçamento do corpo, enquanto na paranoia 

estamos na direção da alteridade. 

 A paranoia estaria na direção do narcisismo, mas, nesse quadro, a libido pode 

retornar à primeira fase de seu desenvolvimento, e com isso surgem as manifestações da 

esquizofrenia. A nosografia psiquiátrica dessa época dizia que as manifestações 

paranoicas faziam parte da esquizofrenia, mas salientamos que Freud faz uma distinção 

entre tais manifestações. Em Da gênese da esquizofrenia paranoica à máquina de 

influenciar, Victor Tausk elabora um tratado da esquizofrenia paranoide e a composição 

das manifestações da paranoia, destacando a sua não separação entre elas. (GRECCO, 

2005).  

 Tínhamos mencionado a fala na esquizofrenia. Ainda que não tivesse escutado 

Schreber, Freud tomara sua escrita para compor sua análise e interpretação a respeito da 

paranoia, mas também deu relevância ao discurso na esquizofrenia, e ainda na 

referência a Victor Tausk, seria justa a descrição o que em seu artigo O Inconsciente 

(1915) revela a esse respeito: 

 

Entretanto, eis que aquilo que estávamos procurando parece ter sido 

encontrado de um modo que não suspeitávamos: nos esquizofrênicos 

observam-se – especialmente nos estágios iniciais, tão ricos em ensinamentos 

– algumas alterações da fala que merecem especial atenção. A forma de os 

esquizofrênicos expressarem-se é muitas vezes objeto de grandes cuidados e 

tornam-se “rebuscada” e “floreada”. Ademais as frases desses pacientes 

sofrem de uma desorganização específica na sua estrutura, o que nos faz 

considerar as falas dos doentes desprovidas de sentido. No conteúdo dessas 

falas, muitas vezes prevalecem referências a uma relação com os órgãos ou 

com as inervações do corpo. Vejamos algumas observações acerca de uma 

esquizofrenia incipiente que o Dr. V. Tausk (de Viena) colocou a minha 

disposição. Chama atenção o fato de a própria doente querer esclarecer o 

sentido de suas falas. Os olhos dele não estão certos, eles estão alterados, 

distorcidos, tortos. É ela quem nos esclarece, apresentando uma série de 

críticas ao amado, em linguagem ordenada. Afirma que “não consegue 

entendê-lo, cada vez ele tem uma aparência diferente, ele um, um distorcedor 

de olhos, ele torceu e virou os olhos dela, e agora vê o mundo com outros 

olhos”. (FREUD, [1915b] 2006, p. 45-46) 

  

 Está claro que Freud assinala que a palavra está intensamente investida 

libidinalmente, produzindo assim uma sensação corpórea, que denomina fala do órgão, 

o que marca uma diferença com relação à manifestação histérica, que literalmente irá 

entortar os olhos. Por outro lado, na esquizofrenia há uma sensação, uma certeza de que 
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os olhos estão tortos, sem estarem tortos de verdade. Para Freud, o objeto externo 

apresenta duas vertentes: a primeira diz respeito à representação de palavra e a outra à 

representação da coisa – esta última se refere a traços de memória visual do objeto. 

Assim, quando a libido é retirada do mundo externo, a catexia entra no percurso da 

regressão, a da representação da coisa; por outro lado, a catexia da representação da 

palavra estará intensamente investida libidinalmente. No exemplo de Victor Tausk, o 

amante era visto como um entortado de olhos, e a palavra era tomada como algo 

concreto. Em outras palavras, o simbólico não mata a coisa, mas é a própria coisa. 

 Retomando o caso Schreber, Freud elabora interpretações a respeito de hipóteses 

sobre o mecanismo da paranoia, e com isso será possível estabelecer uma teorização a 

partir de fenômenos corporais e do percurso delirante que Schreber apresenta em suas 

Memórias. É a partir das hipóteses levantadas por Freud que ganha destaque a noção de 

fantasias de desejo homossexuais, e a própria historia de Schreber fundamentaria essas 

hipóteses. 

 De início, Freud estabelece as relações delirantes de Schreber no vínculo com 

seu médico, o Dr. Paul Emil Flechsig, responsável diante de seu primeiro quadro 

delirante por sua internação na clínica da Universidade de Leipzig, em 1884. 

Retratemos as declarações de Schreber em que atribui ao Dr. Flechsig o fato de estar 

comungado com Deus.  

 

Suponho então que algum dia um portador do nome Flechsig – alguém que 

tinha esse nome – conseguiu abusar de uma conexão nervosa, que lhe foi 

concedida com a finalidade de fornecer inspirações devidas ou por outros 

motivos, para reter os raios divinos. Naturalmente trata-se aqui apenas de 

uma hipótese, que, contudo, precisa ser mantida até que se encontre melhor 

fundamento para elucidar o fenômeno, como ocorre nas investigações das 

ciências humanas. Parece muito plausível que uma conexão nervosa divina 

tenha sido concedida justamente a alguém que se dedicava à prática do 

tratamento dos nervos, uma vez que, por um lado, se tratava supostamente de 

um homem de espírito elevado; por outro, lado, devia ser de particular 

interesse de deus tudo o que diz a respeito à vida dos nervos humanos, a 

partir da consciência instintiva de que um excesso de nervosismo entre os 

homens poderia resultar em certos perigos para os reinos de Deus. Por essa 

razão os sanatórios para doentes mentais se chamam, na língua fundamental, 

“sanatórios de nervos de Deus”. Se o supracitado Daniel Fürchtegott 

Flechsig, abusando de uma conexão nervosa divina, foi o primeiro a cometer 

uma falha na Ordem do Mundo, não era todo contraditório o fato de que as 

vozes que falavam comigo o chamassem de sacerdote do campo, pois na 

época em que Daniel Fürchtegott Flechsig deve ter vivido no século XVIII, 

em torno do período de Frederico, o Grande – não existiam ainda sanatórios 

públicos para doentes mentais. (SCHREBER, 2006, p.25) 
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 Na fase inicial do tratamento, Schreber fará de Flechsig a consolidação de sua 

cura e felicidade: 

 

O essencial fui eu finalmente fiquei curado (depois de uma longa viagem de 

convalescença) e, portanto só podia estar cheio de sentimentos de viva 

gratidão para o prof. Flechsig, os quais expressei também através de uma 

ulterior visita e de honorários, em minha opinião, adequados. Ainda mais 

profunda talvez fosse à gratidão sentida por minha esposa, que realmente 

reverenciava no prof. Flechsig, aquele que lhe devolveu seu marido e por 

esse motivo conservou durante anos seu retrato sobre sua escrivaninha. 

(SCHREBER, 2006, p. 36) 

 

 Por outro lado, sua construção delirante será de tal ordem que Flechsig sairá do 

lugar de ser reconhecido como seu benfeitor para se tornar algoz na relação com Deus. 

Flechsig ocupa dois lugares: o de perseguidor e inimigo único, isto é, o “assassino da 

alma”; por outro lado, também passa a ser responsável por instigar mudanças em Deus, 

demonstrando as influências negativas sentidas por Schreber. 

 Haveria uma conspiração em evidência entre Deus e Flechsig, sendo este o 

mentor de tal empreendimento e Deus o cúmplice, cujas intenções seriam o assassinato 

de sua alma e usar seu corpo para abuso sexual. Não seria a remoção de Schreber para 

outro local de tratamento que faria cessar a noção delirante em relação a Flechsig, isto é, 

a alma de Flechsig agora estaria reunida à do novo médico assistente e subdividida em 

várias almas; assim, o delírio paranoico mantém-se intocável. 

 Pode-se constatar, pela apresentação do caso Schreber, o delírio persecutório, 

cuja construção e sustentação incorporam aspectos que influenciam o paciente, podendo 

criar situações graves ou estabilizar as demandas do Isso e do mundo externo. Assim, as 

ideias persecutórias tornam-se cada vez mais suportáveis e a percepção de emasculação 

que ameaçava Schreber é suplantada pelo propósito dela, que se acha em conformidade 

com a Ordem do Mundo, e Schreber constrói seu delírio frente a essas ameaças. Como 

nos relata Freud: 

 

Seja como for, logo sucedeu uma evolução do delírio, que afetou a relação do 

doente com Deus, sem alterar aquela com Flechsig. Se até então ele 

enxergava seu verdadeiro inimigo apenas em Flechsig (ou melhor, na alma 

deste), considerando a Onipotência divina sua aliada, não pode afastar o 

pensamento de que o próprio Deus era cúmplice, senão instigador, do plano 

urdido contra ele. Mas Flechsig continuou como primeiro sedutor, a cuja 

influência Deus se sujeitara. Ele soube, com toda a sua lama ou parte dela, 

elevar-se ao céu e tornar-se – sem morrer e sem purificação previa – “chefe 

dos raios”. A alma de Flechsig conservou esse papel mesmo após o doente 

trocar a clínica de Leipzig pelo sanatório de Pierson. A influência do novo 

ambiente expressou-se no fato de que a ela juntou-se, como sendo a alma de 

W., a alma do enfermeiro – chefe, no qual o doente reconheceu um ex-
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vizinho. Então a alma de Flechsig introduziu o “fracionamento da alma”, que 

assumiu grandes dimensões. (FREUD, [1911] 2010, p. 52-53) 

 

 

 Esse perseguidor na figura de seu médico, que antes era amado e agora odiado, 

passou a ser significativo na vida do paciente, como retrata Freud. Assim, no intervalo 

entre a nomeação e o novo cargo, Schreber sonha que sua doença retornara, e no estado 

de adormecimento seu pensamento delirante constrói a ideia de que seria bom ser 

mulher e submeter-se ao ato da cópula. Sua doença antiga remete a Flechsig, referência 

transferencial de seu tratamento anterior. O afeto depositado em Flechsig no inicio do 

tratamento se intensifica em um desejo erótico, de modo que a fantasia de ser mulher e 

ser copulado tem uma direção: Flechsig. 

 Há outro aspecto a ser destacado: as fantasias homossexuais desencadeadas por 

ocasião da ausência de sua mulher; durante o sono em uma noite teve seis ejaculações, e 

essas fantasias caracterizaram o pensamento de ser uma mulher no ato da cópula. Essas 

fantasias foram repudiadas imediatamente e, em consequência, o quadro da doença 

piora.  

 Para Freud, em suas tentativas de interpretação do caso Schreber, a ligação 

estabelecida com Flechsig deve ser tomada como um “processo de transferência”, pelo 

qual um investimento afetivo do doente foi transposto de alguém que lhe é importante 

para a pessoa – indiferente, na realidade – do médico, que escolhe como substituto, de 

alguém mais próximo que a principio poderia ser incorporado a esse processo delirante 

(seu irmão e seu pai, já falecidos na ocasião de sua crise). Essa escolha substitutiva pela 

figura do médico é a dimensão organizadora de seu delírio, de modo que assim haveria 

um realce da função paterna, presente na figura emblemática do que fora o pai de 

Schreber. Toda a tradição que envolvera “os Schreber” – e deveria ser perpetuada ao 

longo da historia pelo reconhecimento, em particular, do pai de Schreber. Sendo 

médico, ortopedista e pedagogo, Daniel Gottlieb Moritz Schreber (1808-1861) mantinha 

intensa produção acadêmica publicando livros sobre ginástica, higiene e educação das 

crianças. Nas palavras de Marilene Carone, no prefácio à tradução, o pai de Schreber  

 

pregava uma doutrina educacional rígida e impecavelmente moralista, que 

objetivava exercer um controle completo sobre todos os aspectos da vida, 

desde os hábitos de alimentação até a vida espiritual do futuro cidadão. 

Acreditava que seu trabalho contribuiria para aperfeiçoar a obra de Deus e a 

sociedade humana. (CARONE, 2006, p. 9) 
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O que significa dizer que, nessa construção delirante, esse pai tão ambivalente é 

um pai de reverência social e prestígio, que levaria para casa sua pedagogia ortopédica.  

 Seria possível que a ambivalência desse pai tenha servido às condições 

delirantes em um Deus transfigurado – um Deus poderoso que requereria dos filhos 

obediência absoluta e que todos adorariam, e outro Deus impositivo, que estabeleceria 

sua força e método rígido, um Deus contra quem se revoltar, e que pode servir como 

representante de Deus. Não seria ousar demais aludir que nesse momento seu delírio é 

organizado diante de um Deus Pai, ao qual atribui atributos de hierarquia divina, e por 

outro lado seu poder pode ser afetado por uma falha na Ordem do Mundo – esse 

enfraquecimento se dá por Schreber existir como homem especial com o poder de 

exercer atrativos sobre os raios divinos. 

 Se esse Deus de Schreber se enfraquecesse, observa Freud, estaria distante de 

compreender os homens vivos, pois apenas se comunica com os mortos, e também é 

incapaz de aprender com a experiência. Desse modo, o conteúdo delirante podereia ser 

remetido à função paterna não só na alteridade, mas também nos conteúdos fantasísticos 

homossexuais. Há na expressão delirante de Schreber esse Deus inferior e superior e 

suas reais consequências, a alteridade estabelecida lhe permite, no ato, uma passagem 

ao ato: inserir sua petição de estabilização e a retomado de seu cargo como jurista. 

 

Por causa de certas qualidades inerentes à essência de Deus, parece ser 

impossível extrair para o futuro uma lição da experiência obtida desse modo. 

De fato, há anos se repetem exatamente do mesmo modo, dia após dia, os 

mesmos fenômenos; particularmente, a cada pausa da minha atividade de 

pensar (a aparição do chamado pensamento-de-não-pensar-em-nada), a 

tentativa de retirada e a suposição de que eu já sucumbi à idiotia, que 

habitualmente se exprime com a frase tola: “Agora este aqui deveria 

(submetido, pensar ou dizer), quero me resignar ao fato de que sou 

idiota”....Mesmo para mim é uma questão extremamente difícil esclarecer o 

fato de que Deus é incapaz de aprende com experiência. Talvez se deva 

representar a coisa do seguinte modo: o conhecimento correto que se pode 

obter se comunica a cada momento, por assim dizer, apenas com as 

exterioridades nervosas mais avançadas, que no momento, por isso mesmo, 

estão condenadas a se dissolver no meu corpo; ao contrário, o ponto distante 

a partir do que é posta em ação a operação de retirada não participa dessa 

impressão, pelo menos em medida suficiente para determinar sua vontade. 

Exatamente por isso tenho muitas dúvidas sobre a importância prática do fato 

de o que deus inferior, como se explicou anteriormente, tenha coletado um 

certo numero de pensamentos corretos daquela série de locuções que ele fez 

pronunciar dentro da minha cabeça pelas vozes que de partem. (SCHREBER, 

[2011] 2006, p 186-187) 

 

 

 Se há no delírio de Schreber a menção a um Deus e, por analogia, à figura do 

pai, isso se deve ao fato de que seu desejo erótico homossexual despertado 
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anteriormente dirigido a Flechsig deve-se ao fato dr as figuras masculinas próximas 

serem relevantes para Schreber, e não se deve menosprezar seu irmão e seu pai. Os 

investimentos dirigidos a seu médico Flechsig tomou a via do deslocamento em razão 

de serem insuficientes, talvez a razão de Schreber chamá-lo de Pequeno Flechsig. No 

deslocamento agora dirigido e investido no pai, representado pela figura de Deus, agora 

seria possível ser mulher de Deus. Ser mulher de Flechsig podia tornar-se insuportável, 

mas de Deus é outra historia; nesse caso ele seria o responsável pela geração de uma 

nova raça de homem, quando a humanidade se findasse. Está evidente certa 

estabilização, visto que agora ser mulher de Deus pode permitir que se reconcilie com 

seu desejo homossexual que repudiara com toda força anteriormente.  

 Nessa construção delirante estabelecida na figura do Pai-Deus, o desejo erótico 

dirigido ao pai possibilitou a estabilização e uma amarração possível. Deus é o 

representante do pai e estabilizador da sua doença. Há uma ausência do Nome do Pai e 

dai não haveria como essa amarração pudesse ser possível, portanto, a crise volta e, com 

isso, o quadro da doença se agrava. 

 Freud [1911(2010)] se ocupara dos mecanismos da paranoia sobre dois aspectos. 

Primeiro, o complexo paterno e as fantasias desejantes – com isso deveria levar em 

consideração as expressões delirantes de Schreber e as razões de sua doença. Há nessa 

formalização interpretativa a análise e a crítica que faz ao método descritivo que caberia 

à psiquiatria da época e ao próprio Schreber. Por que não basta descrever e seguir 

existentemente as expressões delirantes? Segundo Katz (1991), porque elas estão 

permanentemente subordinadas aos motivos de seu adoecimento, que lhes dão seu 

verdadeiro e único sentido; assim estará Freud imbuído de se ater a expressões cuja 

referência seja de seu latente fundador, isto é, o Édipo. Este algo manifesto só ganharia 

foro de verdade desde que remetesse àquilo que seria seu latente. Para Katz (1991), está 

em curso uma apreensão do sentido que Freud levara em consideração e as condições 

fenomênicas ficariam de lado, desta maneira, o latente construído na formulação teórica 

e de maneira unitária haveria de ser pautado.  

 Nessas formas de manifestações delirantes de Schreber que relatamos e na qual a 

substância freudiana nos orienta, as expressões pela fala-discurso ou pelas homofonias 

presentes – não só nesse caso, mas também do que se aprecia na prática da clínica da 

psicose –, visto que Freud não vai levar em consideração as homofonias, o que lhe diz 

respeito são as lógicas que se impõem ao complexo paterno. Indagamo-nos, então, sobre 

a relevância da homofonia para a psicose, viso Schreber ter aludido a elas e de com ela 
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lidarmos na clínica da psicose. Tomemos notas de alguns fundamentos relevantes não 

só para esta tese, isto é, para a incursão no laço social frente ao real da clínica na relação 

transferencial, mas também para nosso campo clínico psicanalítico.  

 O consenso nos indica que as homofonias são tentativas de dar sentido, de certa 

forma, ao discurso limitado devido à perda de força e deixando o sujeito sem nada em 

que acreditar. Na psicose e na paranoia, em particular, este perdeu sua crença e seu dito, 

que já não fazem sentido. Para Schreber, as homofonias seria um campo de significação 

que inexistiria sem elas, e que não se limita a um sistema central prévio, em que o 

sentido está desde uma falta, da qual todas as expressões se dirigiriam, ora bom ou mal. 

De Katz (1991) recorto a expressão literal para sustentar nossa formulação, na razão 

direta da construção da escrita schreberiana. 

 

Pode-se considerar a escrita de Schreber uma tentativa de dizer aquilo que 

nele não se articulou (pois submetido permanentemente ao primado das 

pulsões), entenderá que, por vezes, escrever é um mecanismo de defesa 

contra a desintegração psíquica. Desde que a escrita possa insistir e se fazer 

força, ela se instalará como sentido no indivíduo. As homofonias são 

experiências de fabricar sentido: e quem sabe disso, enquanto psicanalista, 

também as usa, como interpretações que preparam um campo onde as 

palavras podem insistir sem se dispersar. Uma homofonia é interpretada, pelo 

analista, através da transferência – onde se procuram elaborar fantasias que 

encontrem eco – com outra homofonia. Ela não é uma carência, um remeter-

se a um vazio que jamais fará sentido. Ela é localizada e plural, diferenciada, 

como parece ser o campo psicanalítico, e cria sentido, mesmo que este não 

seja possível de uma comunicação significativa para outro. (KATZ, 1991, 

p.45) 

 

 

 Do exposto, há itens que merecem nossa consideração, visto que condiz com 

nossa intenção: na clínica da psicose as homofonias são eixos para a construção 

transferencial, longe de serem vazias ou sem localização, e isso estabeleceria na clínica 

da psicose e do autista um estofo para uma comunicação na qual o outro esteja em vias 

de se constituir. Assim, elevar essas homofonias ao nível da interpretação, tornaria 

possível a noção de constituição de uma borda na qual o Eu pudesse estabelecer uma 

relação de laço ou incursão no social. 

 Desta maneira, como se processariam as condições nas quais a paranoia e a 

esquizofrenia estariam entrelaçadas pela visão freudiana, e em particular no caso 

Schreber, na fantasia homossexual. As fantasias homossexuais que assolam o psiquismo 

do paranoico requerem em sua defesa o mecanismo da projeção. Embora esse 

mecanismo não seja específico da paranoia, ele pode estar vinculado a outras estruturas 

psíquicas. Destacar a paranoia e a esquizofrenia poderia delimitar um mecanismo, ou 
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seja, a rejeição (Ablehnung), distinto do recalque (Verdrängung), sendo este próprio da 

neurose. No processo de desenvolvimento da libido, esses processos detêm um caráter 

de divisão, ou seja: a fixação (Fixierung), recalque (Verdrängung) e retorno do 

recalcado (Rückkehr des Verdrängten).  

 Na análise devida desses processos, podemos dizer que a inibição, sendo um 

aspecto da moção pulsional (Triebregung) oriunda do Isso no curso do desenvolvimento 

esperado, fixa-se em determinado estágio e configura-se como um elemento 

inconsciente e recalcado. Dessa maneira, estas fixações no curso da libido e suas 

especificações estabeleceram no sujeito, isto é, na estrutura de determinadas patologias, 

em que se levaram em consideração os estágios nos quais a libido está fixada: no 

autoerotismo se vincula ao narcisismo e a suas relações objetais. Em outra etapa, os 

conteúdos psíquicos ainda remanescentes do processo de fixação e de outras fontes 

acabaram se confrontando com o Eu, que, por sua vez, vale-se da censura e do recalque 

propriamente dito, que diz respeito ao retorno do recalcado; para tanto, o sujeito frente a 

essa demanda na neurose, uma vez fracassada essa intenção pulsional, o sintoma retorna 

na formação dos chistes e lapsos.  

 Por outro lado, na psicose, o Eu se manifesta de maneira diferente, rejeitando 

qualquer intenção pulsional, na tentativa de resinificar o que foi rejeitado, e elabora uma 

nova realidade, que terá papel relevante em detrimento da primeira. 

 A construção elaborada por Freud ([1911] 2010) a respeito da esquizofrenia e da 

paranoia pode ser expressa da seguinte maneira: Na esquizofrenia, as condições de 

fixação nos remetem ao autoerotismo e à homossexualidade no decurso do 

desenvolvimento libidinal, e se situa entre o narcisismo e o amor objetal. Na paranoia, 

em contrapartida, se fará entre o retorno da libido ao narcisismo, mas, por outro lado, 

haveria uma ativação da homossexualidade até então latente, e a sexualização da pulsão 

na qual se encontraria inibida. Assim, na paranoia, o desejo homossexual será visto 

como insuportável e rejeitado, e a condensação possível estaria na formulação: “Eu (um 

homem) o amo (um homem)”. A defesa, em oposição ao desejo inconsciente, será posta 

em contradições em que incidira no predicado, o objeto, e o sujeito da oração como um 

todo, e a transformação do afeto e as substituições das percepções (percipiens – 

perceptum) apontam a relação do psicótico com o Outro, e a maneira de defender-se de 

algo que esse Outro lhe cause. 
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 Antes das formulações gramaticais da paranoia formuladas por Freud ([1911] 

2010), faz-se necessária a inserção formulada por Lacan (1998) nesse aspecto que realça 

o tema e nosso propósito: 

 

Embora Freud, em sua tentativa de interpretação do caso do Presidente 

Schreber, que é mal lida quando se a reduz aos ramerrões que vieram depois, 

empregue a forma de uma dedução gramatical para expor as mudanças de 

orientação da relação com o outro na psicose, ou seja, os diferentes meios de 

negar a proposição eu o amo, donde se segue que esse juízo negativo 

estrutura-se em dois tempos – primeiro, a inversão do valor do verbo: eu o 

odeio, ou a inversão do gênero do agente ou do objeto: não sou eu, ou então, 

não é ele, é ela (ou vice-versa); segundo, a permutação dos sujeitos: ele me 

odeia, é a ela que ele ama, é ela que me ama – os problemas lógicos 

formalmente implicados nessa dedução não retêm a atenção de ninguém. Mas 

ainda, se Freud, nesse texto afasta expressamente o mecanismo da projeção 

como insuficiente para explicar o problema, entrando nesse momento num 

elaboração muito longa, detalhada e sutil sobre o recalque, mas oferecendo 

pedras de espera para nosso problema, digamos apenas que estas continuam a 

se perfilar, invioladas, acima da poeira levantada do canteiro de obras 

psicanalítico. (LACAN, [1955-56] 1998, p. 548) 

 

 

 Se haveria pedras de espera para o nosso problema, a paranoia e seus elementos 

gramaticais como elementos delirantes são o que se destaca entre o eu e o Outro, e nessa 

ordem seja possível dizer: Freud forneceu a primeira teoria do modo pelo qual o eu se 

constitui segundo o Outro, na nova economia subjetiva determinada pelo inconsciente: 

respondeu-se a ela aclamando nesse eu o reencontro do bom e velho percipiens, 

resistente a tudo, e a função de síntese (LACAN [1955-56] 1998).  

 Da formação gramatical delirante; Eu amo ele (um homem) contrariada por 

formas singulares delirantes, Freud ([1911] 2010) expõe: Delírio de perseguição se 

estrutura em que Eu não o amo – eu o odeio, e dessa contradição no inconsciente não 

poderia haver outra expressão, não pode se tornar consciente dessa maneira no 

paranoico. O mecanismo de formação de sintoma da paranoia requer que a percepção 

interna, o sentimento, seja substituída por uma percepção externa, dessa maneira, o 

sentimento inconsciente surge como dedução de uma percepção externa: Eu não o amo 

– eu o odeio – porque ele me persegue. Outra formulação contraditória seria a 

Erotomania, em que: Eu não o amo – eu amo a ela seria do mesmo mecanismo da 

compulsão a projetar torção na frase: Eu noto que ela me ama, a percepção externa: Eu 

não o amo – é ela que eu amo – porque ela me ama, o último seria o delírio de Ciúmes, 

a que se vinculariam as formas no homem ou na mulher. Nos homens, diz Freud, 

haveria uma terceira forma de contradição: Não sou eu que amo um homem – ela o ama, 

e passa a desconfiar da mulher com relação a todos os homens; numa analogia com as 



72 
 

mulheres: Não sou eu que amo as mulheres – ele as ama, a mulher ciumenta desconfia 

do marido em relação a todas as mulheres que a ela mesma agradam, em virtude do seu 

narcisismo exacerbado, com predisposição à homossexualidade (FREUD, [1911] 2010). 

 No caso Schreber, seu desejo homossexual foi rejeitado, e essa forma de rejeição 

internamente abolida retorna do lado de fora; assim, o desejo de ser mulher no ato da 

cópula foi abolido, e com isso nova realidade – para Schreber, sua fantasia de desejo 

feminino tem o pai como mira e há uma estabilização do quadro da doença. Nessa 

logica podemos dizer que o desejo homossexual rejeitado retorna como divino: ser 

mulher de Deus. 

 Se Freud não teve Schreber em carne e osso, deixou-nos o legado de sua escrita 

do caso, “oferecendo pedras de espera para nossos problemas”, como diz Lacan (1998, 

p. 548), e o manejo da clínica da psicose requer levar em consideração as condições 

singulares das grafias gramaticais verbais ou escrita do psicótico. O fenômeno do 

psicótico é o do sujeito que sonha de olho aberto, e se o sonho é uma psicose na 

expressão delirante e confusões sensoriais, na linguagem do psicótico comparece o 

inconsciente a céu aberto, como diz Lacan, e que remete ao real na clínica na 

transferência e na tentativa de incursão do sujeito no laço social. 

 Se todas as considerações dizem respeito à psicose e, sobretudo, ao mecanismo 

de defesa, nessa estrutura temos a Verwerfung ou a foraclusão, e dizem respeito ao que 

na clínica da psicose milita em seu trabalho clínico, e a conduta clínica deve ser mais 

consistente e orientada. 

 Portanto, a psicose pode estar diante de duas condições: a primeira, no sentido 

de uma estabilização do sujeito, e a outra, em que o aumento da angústia desbancaria 

sua estabilização; assim, caberia ao analista, na função de secretário, sustentar caminhos 

possíveis e amenizadores na incursão do psicótico no laço social. 

 

O sonho é, portanto, uma psicose, com todos os disparates, formações 

delirantes e confusões sensoriais que lhe são próprios. É, porem, uma 

psicose de curta duração, inofensiva, à qual se atribui uma função 

utilitária, introduzida com o consentimento da pessoa e levada a cabo 

por um ato de sua vontade. (FREUD, [1940] 1998, p. 45) 
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II – AS FORMULAÇÕES DE LACAN A RESPEITO DA PSICOSE 

 

A psicose consiste em um buraco, uma falta ao nível do 

significante. [...] Um mínimo de sensibilidade que nosso 

ofício nos dá nos faz ver claramente algo que se encontra 

sempre no que se chama de a pré-psicose, a saber, o 

sentimento de que o sujeito chegou à beira do buraco. 

Isso deve ser tomado ao pé da letra. 

Jacques Lacan (1955-1956) 

 

2.1 Da psicose paranoica – Caso Aimée 

 

Trazendo agora as construções e formulações da psicose sob a ótica de Lacan, e 

em particular o Caso Aimée, pode-se dizer que esse psicanalista mantém estreita relação 

com a psicose ao longo de seu ensino. Ao publicar seu primeiro caso de paranoia, em 

sua tese de doutorado Da psicose paranoica em suas relações com a personalidade, 

relata a escuta de uma paciente ao longo de um ano e meio, propõe um novo quadro 

clínico: a paranoia de auto-castigo ou auto-punição. 

 No Seminário III, As psicoses ([1955-1956] 1988), Lacan nos oferece as 

primeiras formulações a respeito da psicose, e, em seus Escritos ([1966] 1998), um 

apanhado de dois terços desse seminário, em De uma questão preliminar a todo 

tratamento possível da psicose, apresentando as considerações necessárias para um 

tratamento possível da psicose e suas relações com o Outro. A partir desses trabalhos, 

ordenamos as primeiras incursões de Lacan na psicose, isto é, na paranoia, e seguimos 

uma ordem cronológica semelhante à que construímos anteriormente nas formulações 

de Freud a esse respeito. 

Nas formulações freudianas concentradas no caso Schreber, Freud dá destaque à 

paranoia e às formas delirantes. Lacan, herdeiro de Freud, dará destaque também à 

paranoia, com a história clínica de Aimée, com a manifestação delirante de ciúmes, a 

perseguição e o delírio das paixões – delírio de uma percepção de ser amada que, vindo 

do exterior, culminaria com a manifestação da erotomania. 

Nas primeiras observações do exame clínico do caso, Lacan ([1932] 2011) relata 

o momento do ataque, quando Aimée tenta assassinar uma atriz parisiense famosa: 

Huguette Duflos, quando acaba de encenar uma peça e está saindo do teatro. Com um 



74 
 

ódio fulgurante no olhar, Aimée investe com uma faca, a atriz apara o golpe com a mão 

e tem os tendões dos dedos cortados. Há no ato uma intenção de matar. Ela buscava ser 

escutada pela atriz que, em seu delírio, é alguém que faz escândalos contra ela, zomba e 

a ameaça. Huguette seria mais uma perseguidora, que a representava no palco, 

mancomunada com um acadêmico de prestigio, Pierre Benoit, que inseria em suas peças 

passagens da vida de Aimée. A razão do ataque é pedir explicações à atriz que, junto 

com o escritor, toma como perseguidores. Aimée é presa e dois meses mais tarde será 

Internada no Asilo Saint-Anne. 

O diagnóstico para sua internação tem por base um delírio sistematizado de 

perseguição, com tendências megalomaníacas e substrato erotomaníaco, mas o que 

chama a atenção é que, no curto período em que Aimée esteve na prisão, seu delírio, 

que a acompanhava há muito tempo, havia desaparecido. Esse ponto é relevante, e 

Lacan (2011) chama a atenção para o fato de a certeza delirante ter desaparecido sem 

qualquer intervenção terapêutica. Logo irá escutar Aimée por longo tempo e poderá 

concluir em sua tese que o ato terapêutico se encerrara quando ela estava no cárcere, 

quer dizer, quando experimentou um castigo. Lacan aborda essa remissão da 

enfermidade de forma singular, escutando a história da paciente, e não a atribuindo à 

paranoia uma base orgânica. 

Quem é Aimée-Amada? Trata-se de Marguerite Pantaine, que tinha então 38 

anos. Nascida na cidade de Dordonha é filha de pais camponeses, tem duas irmãs e três 

irmãos, e é nomeada Marguerite, como a irmã que havia morrido. Era funcionária da 

administração de uma ferroviária – correio – desde os 18 anos, e havia sido afastada dez 

meses por problemas mentais. Casada com outro funcionário (Anzieu) que trabalha em 

outra cidade, cuida do filho (Didier), e decide viver sozinha em Paris, por sua vontade, 

desde o retorno da internação.  

Há no laudo de internação da casa de saúde a seguinte descrição: as ideias 

delirantes de perseguição e de ciúmes, ilusões, interpretações, propósitos ambiciosos, 

alucinações mórbidas, exaltação, acham que zombam dela, quer fugir para os EUA. 

Lacan ([1932] 2011, p. 151) transcreve algumas palavras de Aimée: “Não pensem que 

eu tenho inveja das mulheres que não dão o que falar delas, das princesas que não 

sentiram a covardia na pele e não sabem o que é uma afronta, há pessoas que constroem 

currais para melhor me tomar por uma vaca leiteira” [...] “há coisas vis e remotas sobre 

mim que são verdadeiras, mas a planície esta a favor do vento; há também comentários 

de comadres de Casas de Tolerância e certo estabelecimento publico” [...] “Antes de 



75 
 

mais nada, que querem de mim? Que eu construa para vocês grandes frases, que eu 

permita ler com vocês este cântico: Ouçam do alto do céu, o grito da Pátria, católicos e 

franceses sempre”. 

Há nas frases vários temas delirantes, e as incoerências demonstram um aspecto 

confusional, que desperta a atenção dos policiais. Ela assediara um jornalista para que 

ele publicasse seus artigos com queixas pessoais e delirantes sobre uma escritora 

célebre, a Sra. C., e depois de meses de espera tem manuscrito recusado pela editora. 

Pula no pescoço da funcionária que faz a comunicação e a agride violentamente. O 

primeiro episódio ocorrera um ano e meio antes do atentado (cinco anos depois 

internação) e o mais grave, cinco meses antes. Ela enviara cartas ao delegado do bairro 

com queixas contra Pierre Benoit e a editora (DIAS, S. 2011).  

No delírio construído por Aimée, Lacan assinala os aspectos paranoicos, as 

ideias de megalomania e ciúmes que manifestam aspectos persecutórios. 

 

O delírio que apresentou a doente Aimée revela a gama quase complexa dos 

temas paranoicos. Temas de perseguição e temas de grandeza nele se 

combinam estreitamente. Os primeiros se exprimem em ideias de ciúmes, de 

dano, em interpretações delirantes típicas. Não há ideias hipocondríacas, nem 

ideias de envenenamento. Quando aos temas de grandeza, eles se traduzem 

em sonhos de evasão para uma vida melhor, em intuições vagas de ter de 

realizar uma grande missão social, em idealismo reformista, enfim, em uma 

erotomania sistematizada sobre uma personagem da realeza. (LACAN, 

[1932] 2011, p. 153) 

 

 A gama de aspectos delirantes paranoicos é alimentada pela experiência de vida 

da paciente, e, talvez o termo “delírio de influência” possa representar que tudo que 

existe no mundo só tem um destino: está relacionado a ela, contra ela, por causa dela. 

 Os distúrbios psicopáticos começam aos 28 anos. Aimée está grávida. As 

conversas dos colegas são sobre ela: eles criticam suas ações, caluniam sua conduta, 

lhe predizem infortúnios [...]. Reconhece nos jornais alusões a ela e já tinha revelado 

intenso ciúme do marido. Sua fala delirante continua: Porque fazem isto comigo? Eles 

querem a morte de meu filho, Se esta criança não viver eles serão responsáveis. 

Depressão, brigas com marido, pesadelos, ideias de perseguição diurnas. Arrebenta a 

facadas dois pneus da bicicleta de um colega, e numa noite, joga jarro d‟água na cabeça 

do marido, outra noite um ferro de passar. Prepara o enxoval da criança e dá à luz uma 

menina natimorta (asfixia do cordão umbilical). Ela atribui a desgraça à amiga que, 

morando em outra cidade, telefona depois do parto para saber das novas. Aimée 
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estranha e nesse ponto estabelece-se a hostilização. A partir daí interrompe hábitos 

religiosos e permanece hostil, fechada, muda durante dias. A segunda gravidez acarreta 

um estado depressivo, ansiedade e interpretações análogas. A criança nasce bem e 

Aimée cuida dela com ardor apaixonado até os cinco meses. Durante a amamentação 

torna-se interpretante e hostil. Todos ameaçam seu filho. Quer levar o caso à justiça. 

Pede demissão e solicita passaporte para os EUA, fazendo uso documento falso. 

Justifica: quer ir para o EUA em busca de sucesso: será romancista. Teria abandonado o 

filho. A irmã também a persegue... 

Para o perito, diz que perseguidores a coagiram; para Lacan, diz que tinha 

vergonha de voltar depois da internação. O que a inquieta: Quais os inimigos 

misteriosos que a perseguiam? Ela não devia realizar um grandioso destino?  Para obter 

respostas é que havia ido para a cidade grande, seis meses antes do atentado. Na sua 

organização delirante, sua vítima havia ameaçado a vida de seu filho. Como chega a 

essa crença se nunca tivera relação direta ou indireta com a atriz? Qual a gênese do 

delírio? Um dia, no escritório, quando procurava de onde vêm as ameaças, fala: escutei 

meus colegas falarem da Sra. Z. Compreendi então que era ela que nos queria mal. 

Uma vez no escritório de E. falei mal dela e todos disseram ser de boa família. 

Protestei e disse: é uma puta. É por isso que ela nos quer mal.  

Quando chegara a Paris, os jornais noticiavam ecos de um processo que deu  

muito o que falar e no qual Z era manchete. Ao lado da intuição delirante é preciso 

considerar o sistema moral de Aimée. Fica indignada com a importância que é dada à 

vida publica dos artistas e havia visto a atriz numa peça de teatro e num filme, mas não 

lembra conteúdo. (DIAS, S. 2011). 

 Lacan (2011) se pergunta se há uma dissimulação aí para esconder uma 

perseguição passional, pois o filme se baseia em um romance do escritor Benoit, seu 

principal perseguidor. O delírio interpretativo prossegue impondo-se à percepção e à 

memória, e surge da leitura de jornais, cartazes e fotos expostas, mas nem todas dizem 

respeito à atriz. Um dia lê no jornal que seu filho vai ser morto porque sua mãe é 

caluniadora, vil e se vingariam nela. Aparecia foto de sua casa na Dordonha com seu 

filho. Todos esses elementos são utilizados pelo delírio. O assassinato de Philippe 

Daudet. O sonho com o filho afogado, morto, preso pelo G.P.U. A espera ansiosa pelo 

telegrama que anuncia a desgraça. Teme muito pela vida do filho... Para Lacan, a vítima 

não é a única perseguidora, e por trás dela se perfilam: Sarah Bernhardt, a Sra. C 

romancista - mulher célebre, adulada pelo público, vive no luxo... Mas, observa Lacan, 
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há uma ambivalência porque Aimée gostaria de ser uma grande romancista, levar uma 

grande vida, ter uma influência sobre o mundo.  Nas primeiras declarações, é Pierre 

Benoit, o romancista, o perseguidor que vinha em primeiro plano.  

Segundo Lacan (2011), a relação delirante foi primeiramente de natureza 

erotomaníaca, passando a seguir ao estado de despeito. Diz que Pierre Benoit a coagiu a 

largar o marido, que ela o amava, que havia sido obrigada a tomá-lo como uma ligação 

espiritual. Quanto aos dois perseguidores, não pensava que fossem amantes, mas eles 

agiam como se fossem, havia intrigas como na corte de Luiz XIV.  

Leitora assídua de romances, Aimée seguia com avidez o sucesso dos autores e 

achava que uma celebridade literária gozava de imenso poder. Ela se reconhecia nos 

romances de P. Benoit como visada pela palavra cólera, e mesmo ridicularizada pelo 

autor, quando escreve “Que andar, que graça, que pernas”. E há substitutos para o 

perseguidor: R. D., o Sr. W, redatores do jornal, que denuncia como plagiadores.   

(DIAS, S. 2011). 

Outro ponto em destaque são a ideologia, e as condições sociais e coletivas em 

que Aimée se encontra, que transparecem no delírio de querelância ou de reivindicação. 

Todos esses personagens (artistas, poetas, jornalistas) são odiados coletivamente como 

grandes provocadores dos infortúnios da sociedade. Trata-se de uma ralé, uma raça. 

Eles não hesitam em provocar por suas bazófias o assassinato, a guerra, a corrupção dos 

costumes, para ter gloria e prazer. Ela diz ter sido chamada para reprimir isso, para 

realizar o reino do bem, a fraternidade entre os povos e as raças. Fala de um reino de 

paz, contra a guerra, e conta que havia recorrido ao príncipe de Gales – com quem está 

em efusão poética e apaixonada –, alarmada que estava com a sorte futura dos povos. A 

ela estava reservada uma carreira de mulher de letras e de ciências, por isso, aborda os 

transeuntes, curiosa pelos pensamentos dos homens. Esse curto período ela nomeia de 

dissipação. (DIAS, S 2011).  

Faz poesias para o Príncipe de Gales, seu quarto é recoberto de seus retratos e 

junta recortes de jornais sobre sua vida. Há toda evidência de que nos relatos a 

erotomania se constitui como forma de delírio, e encontramo-nos, observemos, diante 

do próprio tipo da erotomania. (LACAN, 2011). 

O delírio assim constituído, apesar dos surtos ansiosos, não se traduziu em 

nenhuma reação delituosa durante mais de cinco anos. Nos últimos anos aparecem 

sinais de alerta: a doente sente “necessidade de fazer alguma coisa”, necessidade que se 

traduz primeiro pelo sentimento de falta para com deveres desconhecidos que ela 



78 
 

relaciona com a missão delirante: se publicar seus romances, os inimigos recuarão 

assustados. Apresenta queixa a autoridades e importuna o diretor de jornal. Visita o 

editor Pierre Benoit e o acusa de falar mal dela.  

Lacan (2011) aponta que a ansiedade cresce nos últimos oito meses antes do 

atentado, e é possível constatar a construção delirante de persecutoriedade, da 

erotomania e da necessidade de uma ação direta. Um mês antes do atentado, vai a 

fabrica de armas e escolhe um facão de caça, agora apresenta raciocínios passionais: 

necessita ver a inimiga de frente; Que pensará de mim se não me mostro para defender 

meu filho, que sou mãe covarde.  

Ela não encontra o endereço da atriz, mas sabe que vem ao teatro. Relata que 

uma hora antes do acontecimento não sabia aonde ia e uma hora depois, compelida por 

obsessão delirante, diz que no estado em que estava teria atacado qualquer um dos 

perseguidores, mas nenhum alivio se segue ao ato: fica agressiva, astênica, exprime seu 

ódio contra a vítima, mas mostra-se surpresa quando lhe perguntam por que fez aquilo e 

“ninguém incrimina a minha inimiga”. (DIAS, S. 2011).  

Vinte dias depois de presa, começa a soluçar e diz que a atriz não tinha nada 

contra ela, que não devia tê-la assustado. Como observa Lacan, todo o delírio cai ao 

mesmo tempo, e ela vai para o asilo 25 dias depois. 

A transcrição quase literal feita por LACAN (2011) e os apontamentos de DIAS 

(2011) direcionam ao ponto da analise do diagnóstico construído, a fim de estabelecer a 

nosografia frente às manifestações delirantes de Aimée. Nota-se que a noção de 

sistematização e organização do delírio evidencia as condições que fazem jus à 

erotomania. Para Lacan (2011), o delírio sistematizado e os signos somáticos e mentais 

põem por terra o diagnóstico de demência orgânica e, com isso, a demência paranoide, e 

as parafrenias. Há, na evidência da sistematização delirante, o egocentrismo, a 

construção do pensamento lógico a partir de premissas falsas e, por fim, a elaboração 

tardia dos meios de defesa. 

Na análise dos fatos, as definições irão coincidir também com a definição de 

Kraepelin. Nas palavras de Lacan: 

 

Também se adapta perfeitamente a descrição kraepeliniana que tomamos por 

critério. A “conservação da ordem nos pensamentos, nos atos e na vontade” 

pode aqui ser afirmada nos limites clínicos em que reconhecemos como 

válida. Encontra-se aqui “a combinação íntima, enlaçada no plano 

ambivalente da afetividade”, dos temas de perseguição e de grandeza. Desses 

temas, o delírio nos mostra tanto quanto possível toda gama, com exceção 

das ideias hipocondríacas, cuja raridade é notada na concepção kraepeliniana 
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da paranoia. Veremos que nosso caso demonstra as relações coerentes dos 

temas do delírio com a afetividade do sujeito. Quanto aos mecanismos 

elementares, geradores do delírio, podemos dizer, antes do estudo 

aprofundado que vamos tentar fazer, que ilusões, interpretações, erros da 

memória formam a sua base, e que permanecem exatamente no quadro da 

descrição clínica de Kraepelin. (LACAN, [1932] 2011, p. 198)  

 

 

Segundo Dias (2011), nessa análise, Lacan ainda segue Kraepelin, apontando 

as ilusões de interpretações e erros da memória como base (mecanismos) geradora do 

delírio, e o abandono da ideia de cronicidade da psicose paranoica, admitindo a 

remissão ligada à solução do conflito gerador, com a persistência de uma disposição 

latente, mas a personalidade, tal como propõe o mestre alemão, não pode ser por si a 

origem do delírio. Nessa condição de conflito persistente, a incursão ao laço social daria 

um litoral de amarração das condições necessárias, mas não suficientes, do que Lacan 

denomina simbólico, imaginário e real, tendo como elo de soldadura a via vinculante ao 

Outro.  

 A teoria de Kretschemer mostra um tipo de delírio paranoico em que se 

observa a cura e do qual Lacan (2011) aproxima esse caso, pois não concorda com a 

bouffée (baforada) delirante de Magnan
9
, nem com a esquizofrenia (caracterizada pelo 

afrouxamento dos elos associativos e presença de distúrbios ideação e afetividade). 

Também exclui a psicose maníaco-depressiva, no interior do quadro de paranoia, de 

acordo com o rigor e a precisão de Serieux e Capgras, e insiste no delírio de 

interpretação: interpretações delirantes múltiplas, concepções delirantes variadas em 

que a ideia diretriz parece secundária, intrincação dos temas grandeza e perseguição, 

falsidade e inverossimilhança dos romances delirantes, atividade normal, ausência de 

sinais de degenerescência, a conservação do sentido moral, extensão progressiva do 

delírio, e transformação do meio externo. (LACAN, 2011). 

Ainda nessa linha de análise do caso Aimée, Lacan (2011) promulga as 

condições de precisão dos mecanismos da psicose e levanta a questão de a psicose ser 

um processo organo-psíquico, com base em análise de certo número de fenômenos 

elementares ou primitivos descritos como os sintomas em que se exprimiriam primitivamente os 

fatores determinantes da psicose; o delírio se construiria, a partir daí, segundo reações afetivas 

secundárias e deduções racionais (DIAS, 2011).  

Para Lacan, o mecanismo que regula o crescimento do delírio é a interpretação. 

Passa, então, a discutir a natureza dos distúrbios mentais primitivos, os fenômenos 

                                                           
9
 Jacques J. V. Magnan trabalha em Sainte Anne e é reconhecido por ter inaugurado, como estratégia de 

ensino, a “apresentação de doentes”, em 1868 (CARDOSO, 2004). 
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elementares do delírio da paciente: estados oniroides, distúrbio de incompletude da 

percepção, interpretações e ilusões da memória que se apresentam como distúrbios de 

percepção e da rememoração ligados às relações sociais – para Aimée, o mundo está 

impossível de ser habitado, tudo está contra ela, enfim, o que se constata na clínica da 

psicose, em particular na paranoia, são as condições de uma interpretação, na 

possibilidade de sustentar um secretariado possível frente à demanda do sujeito. 

Lacan (2011) explicita que certas interpretações se aproximam do sonho, o que 

implica um estado oniroide – jogo de imagens desencadeadas por um contato com a 

ambiência reduzido a um mínimo de sensação pura – com sonhos ansiosos, de morte, 

ameaçadores, dirigidos à criança. A teoria de Lacan “tende a despojar a interpretação de 

seu caráter racional, ela não anula seu alcance psicogênico, ela somente o faz remontar 

às modificações atípicas, mais ou menos larvares, das estruturas perceptivas” (LACAN, 

[1932] 2011, p. 209, grifos do autor). 

Outro ponto nas características próprias das interpretações delirantes seria o 

caráter de eletividade, ou seja, as condições da experiência e relações do paciente frente 

à influência delirante. Tal influência apresenta-se como o que Serieux e Capgras 

nomearam delírio de interpretação, uma fausse reconaissance (raciocínio falso). Essa 

interpretação “se apresenta como experiência surpreendente, como uma iluminação 

específica, característica que os antigos designavam como fenômeno de significação 

pessoal” [...] Em outras palavras, o delírio de interpretação de Aimée “é um delírio do 

patamar, da rua, do foro, por isso o jornal, artistas, escritores” (LACAN, [1932] 2011, p. 

208-209, grifo do autor). 

Outro aspecto das dimensões delirantes de Aimée é a ilusão de memória, que 

traz em sua gênese os aspectos sociais vividos
10

, entre eles, o dia em que lê em Le 

Journal o artigo de um perseguidor anunciando que mataria o filho dela e uma foto da 

casa em que nasceu. Lacan recusa a anamnese por mascarar fatos não reconhecidos e 

impor a confissão dos sistemas conhecidos. Aimée não encontra o jornal nem a foto e, 

inquirida, só consegue se recordar de um fato: o de em dado instante ter acreditado 

lembrar-se desse artigo e desta fotografia. Lacan conclui que se trata de ilusão da 

memória, e acrescenta que ela havia obtido resultados normais no teste de memória. 

Para explicar, recorre agora à psicologia, e afirma que a coordenação associativa das 

imagens e acontecimentos repousa em certas intuições temporais que nomeamos 

                                                           
10

 Quanto a esse ponto em especial, ver GRECCO, J. E. A Paranoia e o Aparelho de Influenciar (2005).  



81 
 

sentimentos do passado e sentimentos afetivos que dão peso à percepção que Lacan 

(2011) situa na etiqueta de sentimentos de familiaridade ou ainda sentimentos de 

realidade. Ou seja, a percepção e a recordação ficariam incertas sem o sentimento de 

realidade, e os fenômenos alucinatórios episódicos durante os quais Aimée tinha medo 

de ouvir coisas que não existiam – tinha ouvido por duas ocasiões em seu quarto 

injúrias que atribuía à polícia. 

As manifestações delirantes mantinham até então a nosografia no campo da 

psiquiatra, e com indícios de funcionamento orgânico. A noção de autopunição não se 

oferece como uma nova nosografia, mas como designação de uma prática em que se 

situa a paranoia. Agora, a personalidade pode ser aplicada à teoria freudiana, e mostrar 

certa fixação evolutiva da energia psíquica chamada libido: 

 

É aqui que vamos demonstrar o alcance científico da doutrina freudiana, na 

medida em que ela relaciona uma parte importante dos distúrbios mentais ao 

metabolismo de uma energia psíquica chamada libido. A evolução da libido 

na doutrina freudiana parece corresponder com muita precisão, em nossas 

fórmulas, a essa parte, considerável na experiência, dos fenômenos da 

personalidade, cujo fundamento orgânico é dado pelo desejo sexual. 

(LACAN, [1932] 2011, p. 251-252) 

 

 

Nessa etapa de análise do caso Aimée, Lacan busca deixar as explicações 

psicogênicas e alçar o conceito freudiano energético de libido, dado pelo desejo sexual. 

A noção de libido se revela uma entidade teórica extremamente ampla, que ultrapassa 

em muito o desejo sexual do adulto. Trata-se de Eros encarado de maneira ampla e não 

restritiva às necessidades de conservação (LACAN, 2011). 

Lacan (2011) retoma a interpretação freudiana da paranoia no caso Schreber, 

na qual o delírio na paranoia pode ser deduzido, de maneira gramatical, das diferentes 

denegações possíveis à confissão libidinal inconsciente: Eu o amo, ele (objeto de amor 

homossexual); formulações gramaticais em que Aimée se manifesta, em particular na 

erotomania: Eu não o amo. É ela (objeto do sexo oposto) que eu amo, projetada 

secundariamente em Ela me ama, fornecendo o tema da erotomania. 

Na estrutura do delírio, revestido de ciúmes, erotomania e ato comprovam que 

essa personagem não será esquecida, o que dá seu peso afetivo ao delírio, mas cede o 

primeiro plano a personagens de escalão superior: atrizes e mulheres de letras que 

fazem do delírio de Aimée uma verdadeira erotomania homossexual. Essas mulheres 

simbolizam o ideal de Eu de Aimée. Haveria, ao longo da descrição de Lacan (2011) e 

nos apontamento compilados por Dias (2011), razões substanciais a respeito do papel 
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dos perseguidores marcado pela erotomania e unido por vínculos: Eles não são amantes. 

Mas agem como se fossem. A devoção e a fidelidade contrastam com a brevidade e a 

insignificância dos encontros com o príncipe de Gales, sem que ela tome nenhuma 

atitude que a leve a vê-lo.  

Os temas de ciúmes de nossa doente não são menos esclarecidos pelas 

fórmulas freudianas. As amantes que Aimée imputa sucessivamente a seu marido são, à 

medida que progride seu delírio, as mesmas que seu amor inconsciente designa por seu 

ódio delirante. Freud apontara que os delírios de ciúmes paranoicos traduzem a atração 

sexual inconsciente pelo cúmplice incriminado, “o que se aplica de ponta a ponta ao 

delírio de Aimée”, que atribuía ao marido relações com as atrizes.  

A fixação narcísica e a pulsão homossexual têm um caráter sublimado, tendem 

a se confundir com o ideal do Eu. Lacan (2011) recorre à evolução libidinal para 

explicar o caso: a pulsão explicaria a organização centrífuga do delírio, e seu 

recalcamento explicaria parte do comportamento delirante como uma fuga para longe da 

criança. Esses argumentos lhe permitem justificar a atribuição do mecanismo de 

autopunição ao determinismo da psicose e dariam nova explicação para a cura.  

Lacan, ([1932] 2011, p. 341) postula a paranoia de reivindicação como o avesso da 

paranoia de autopunição. Ambas têm a estrutura dominada pela intenção punitiva, uma 

pulsão agressiva socializada; a diferença é que a economia energética apresenta-se 

invertida, devido a contingências da história afetiva. As diferenças residem no fato de 

que e Aimée o caráter não é psicastênico, é paranoico, isto é: uma constituição 

paranoica, pois faltaram quatro traços: superestimação de si; desconfiança; falsidade do 

julgamento e inadaptação social. Considerando que o meio humano é o meio social, 

Lacan (2011) recusa o paralelismo psiconeurológico na explicação da doença, 

afirmando que a personalidade é constituída pelo indivíduo e por seu próprio ambiente.   

Nesse ponto de nosso trabalho, buscamos traçar algumas considerações em 

relação ao tratamento da psicose em Freud e em Lacan. Freud não terá o privilégio da 

escuta de um psicótico, mas sim a análise do texto escrito pelo presidente Schreber. 

Lacan, no entanto, trabalha com a escuta dos pacientes psicóticos, e pode, a partir dessa 

escuta, construir o caso Aimée.  

Se podemos sustentar, com Lacan, que a normalidade está mais perto da 

psicose do que a neurose, é com base na tese de que a personalidade é paranoica, e que 

uma pessoa com uma personalidade forte é mais normal para alguém submetido a seus 

desejos reprimidos. Lacan (2011) interpreta os fenômenos da personalidade segundo 



83 
 

três condições, a saber: análise individual mais marcante para a intuição prevalece no 

uso da língua; a outra seria estrutural e, por fim, a condição social, que se aproximaria 

mais das condições essenciais da ciência, pois se trata de fundar a ciência dos fatos 

concretos em psicologia. Falta somente para tal estabelecer o determinismo específico 

desses fenômenos. 

 Lacan (2011) observa na personalidade da doente a preeminência, no 

determinismo etiológico da psicose, de certo conflito e do valor patogênico do conflito 

ligado à história afetiva infantil da doente extraído a partir do método de compreensão. 

O único dado da técnica analítica levado em conta foi o valor significativo das 

resistências da personalidade do sujeito, isto é, seus desconhecimentos e denegações. 

Ao levar em conta os préstimos da doutrina freudiana, Lacan distinguirá que há 

coerência entre a gênese e a estrutura da personalidade, e um aspecto comum entre os 

fenômenos da personalidade e a energia psíquica. 

Dessa maneira, a psicanálise materializa a noção de energia psíquica cujo 

conteúdo é o instinto sexual – a libido. Graças a ela podemos referir ao caso estudado 

uma anomalia genética da intenção autopunitiva um estado de organização da libido, 

uma erotização do órgão anal, a tendência sádica e o objeto fraterno segundo essa 

escolha homossexual como dados traduzidos pelo exame dos fatos. Em seguida, Lacan 

(2011) elabora críticas a essa teoria por nela ainda permanecer sem distinção narcisismo 

e autoerotismo primordial; críticas relativas à natureza da libido do Eu – de onde 

provém a libido narcisista – e à natureza do próprio Eu, identificado com a consciência 

perceptiva e funções Pré-consciente e também Inconsciente, além do valor econômico 

do sintoma. 

Lacan se faz de secretário de Marguerite, que nomeia Aimée (Amada), e a 

reconhece como sabedora. Há nisso um manejo e uma formulação de sustentação na 

condição delirante: 

 

Secretariado, Lacan não deixa de participar do forjamento daquilo que irá 

transcrever sob ditado; sabedora, Marguerite, nesse próprio encontro com seu 

secretário, ela não passa de saber suposto; o saber que se constituirá nesse 

encontro disparatado deverá ser levado para outro lugar, diferente daquele 

onde ele se elabora par dar prova de usa validade. (ALLOUCH, 2005, p. 431)  

 

 

Desse encontro entre Marguerite e Lacan se dará uma nodulação entre o amor e 

o saber. Aimée Amada é aquela que para ele vem encarnar essa figura que designará 

mais tarde pelo nome de sujeito do suposto saber – SsS –,nodulação fascinante, quando 
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a distinguimos em alguém. Lacan não cessará de afirmar, ao longo de seu ensino, que 

não existe no ser falante o mínimo desejo de saber. Dito de outra forma, não de desejo e 

sim de amor, e talvez não exatamente, o que é mais, de amor do saber, do que se trata 

afinal (ALLOUCH, 2005).   

Tomemos as expressões contidas na “Proposição de 9 de outubro de 1967 

sobre o psicanalista na Escola”. Lacan assim se expressa: 

 

O sujeito suposto saber é, para nós, o eixo a partida do qual se articula tudo o 

que acontece com a transferência. Cujos efeitos escapam quando, para 

apreendê-los, faz-se uma pinça com o desajeitado pun que vai da necessidade 

da repetição à repetição da necessidade.  

Aqui, o levitante da intersubjetividade mostrará sua finura ao indagar: sujeito 

suposto por quem, senão por outro sujeito?  

Uma lembrança de Aristóteles, uma pitada das categorias, por não supõe 

nada, ele é suposto.  

Suposto, ensinamos nós, pelo significante que o representa para outro 

significante. (LACAN, [1968] 2003, p. 253) 

 

Em seguida, Lacan formula o matema da transferência (2003, p, 253) que 

responde pela ordem da relação entre os significantes: 

 

 

 

 

Um passo a mais nessa linha, e temos essa transferência na psicose da qual o 

caso de Aimée representa a relação modular – e o amor e o saber – a que alude Lacan 

(2011) ao dar a ela o nome de “Amada”. Esse é também o cerne da questão em nossa 

tese: de um tratamento possível da psicose e a dificuldade no laço social. Elucidemos 

com Lacan a proposição do matema da transferência: 

Haveria de certa maneira uma combinação e condição modular na qual Lacan 

estará afetado por “Aimée”; combinação necessária na qual a psicanalise opera, isto é, 

na parceria do psicanalisante com o psicanalista, e isso só se opera ao preço do 

constituinte ternário, ou seja, na introdução do significante a ser introduzido no 

discurso, e que se instaura e leva o nome de sujeito suposto saber, a ser destacado na 

demanda do psicanalisante.  
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Para Lacan (2003), temos que ver o que habita o psicanalista para responder a 

essa situação que percebemos não envolver sua pessoa. Esse seria um ponto no qual se 

introduz a interpretação, a fim de manejar o que implicaria o significante de um suposto 

saber; em outras palavras, o psicanalista deve esta ciente de que não pode responder 

com se a demanda fosse direcionada a sua pessoa. Aliás, não apenas o sujeito suposto 

saber não é real de fato, como também não há nenhuma necessidade de que o sujeito em 

atividade na conjuntura, o psicanalisante (o único a falar, a princípio) lhe faça essa 

imposição. 

Pode-se, então, considerar que o signo do amor, o significante “Aimée”, não é 

do mesmo nível que o saber – (S¹, S²... Sⁿ) –, inscrito entre parênteses sob a barra de 

fração, a disparidade desnudada, e Lacan pode valer-se disso e do encontro com 

Marguerite para manejar o que quer que seja a transferência na psicose. 

Claro que há indiscutivelmente transferência na psicose. E longe de ser uma 

“transferência psicótica”, e o caso de comentarmos a esse respeito, visto ter em nossa 

tese lugar de destaque as relações modulares em Lacan e Marguerite – Aimée –, e as 

implicações para o manejo da transferência. 

A descoberta da transferência virá a solidificar e pontuar o campo da 

psicanálise e cristalizar em particular o campo paranoico das psicoses, o que é indicado 

pela afirmação de que não há transferência nas psicoses (ALLOUCH, 2005). Há nesse 

cenário as ideias freudianas de que não haveria transferência nas psicoses, e de Lacan, 

ao se valer da condição transferencial, o caso Aimée, que nossa tese tem em alta conta. 

Façamos um recorte sobre a transferência na psicose aludido por Freud e 

comentado por Allouch.  

 

Desde 1906, Freud sustenta que não existe, na paranoia, esta parte da libido 

flutuante de que o psicanalista se apossaria para o tratamento das neuroses; a 

razão disso seria a regressão ao autoerotismo, que arrebataria, devido a essa 

regressão àquela parte da libido. A impossibilidade de tal transferência de 

uma libido livre para o analista tornaria a paranoia incurável do ponto de 

vista psicanalítico. Como se vê, trata-se de uma afirmação altamente teórica 

(implicando conceitos tão construídos quanto os de regressão e autoerotismo 

e, mais, apoiando-se num certo esquema do aparelho psíquico). (ALLOUCH, 

2005, p. 433) 

 

 

Freud estaria às voltas com a epistemologia das neuroses e levando em conta a 

abordagem das psicoses por essa via. Nesse sentido, a psicanálise e a psicose não 

ficariam do mesmo lado, embora não se possa dizer que tal conduta discriminadora 

tenha existido de fato. Segundo Allouch (2005), a abordagem psicanalítica das psicoses 
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manteve-se hipotecada à hipótese neurótica, enquanto Lacan construiu outro trilhamento 

epistêmico. Daí, segundo Allouch, não ser justo pensar em Lacan como “extensão” de 

Freud, visto que haveria em Freud o problema da transferência na psicose ligado às 

chamadas transferências narcísicas.  

Lacan parte das psicoses e destaca como inevitável o percurso do sujeito do 

auto-erotismo à condução da relação de objeto como uma das bases conceituais de que 

não haveria transferência na psicose. Enquanto para Freud o destaque está no delírio de 

grandeza, em Lacan toma a frente o delírio de perseguição – quanto à perda da 

realidade, o que ocorre não seria uma perda, mas a não constituição da realidade, e em 

vez da despersonalização, uma não personalização. 

 

Essas são apenas sondagens, mas suficientes para que se entenda como a 

afirmação da incidência da transferência nas psicoses teve que se sustentar a 

partir de outro ponto de partida que não o de Freud, que descobre como se diz 

(pois esta opinião omite amplamente o que esta descoberta deve ao 

rompimento com Fliess), a transferência a partir das neuroses... Em 

contrapartida, cabe a Lacan ter proposto a figura do SsS – sujeito do suposto 

saber – como ordenadora da transferência como sendo sua formação, não de 

artifício, mas de veia. A partir daí vem à tona uma suspeita, logo 

transformada em interrogação: não seria por ter tomado como ponto de 

partida o questionamento das psicoses que o trilhamento lacaniano chegou a 

distinguir essa figura, SsS, dando-lhe sua função pivô da transferência? 

(ALLOUCH, 2005, p. 435) 

 

 

A transferência no processo analítico tal como formulada por Freud não seria 

admissível na condição da psicose. Lacan, no entanto, vale-se dessa noção de 

transferência, e propõe que a psicose seja toda transferência. Se há uma inversão disso, 

o que seria de fato, a transferência na psicose? Haveria uma modalidade nomeativa para 

a transferência? A questão pluralidade / unicidade da transferência está presente desde 

sua instalação por Freud, mas a questão da unicidade seria obtida com base naquilo 

mesmo que fora excluído de saída, a saber, a transferência na psicose. (ALLOUCH, 

2005). 

A clínica não aponta que se deva consagrar tal unicidade, condição necessária 

no trato na clínica seja a da psicose ou a da neurose. A transferência possui um teor 

diverso e o problema é muito mais o de dar conta, ao mesmo tempo, da unicidade do 

conceito da transferência e da disparidade dos modos de sua realização nas neuroses e 

psicoses
11

. (ALLOUCH, 2005).  

                                                           
11

 O matema da transferência (já apresentado neste item) mostra como satisfazer essa dupla exigência. 
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O manejo da transferência na psicose alia algo da demanda do analista: 

criatividade e ato nessa convocação vão além do simples secretariado – trata-se da 

formalização e ação da “interpretação da transferência” na psicose. O real a céu aberto 

do saber suposto está na exclusão do outro suposto saber.  

Ainda, no ato do engajamento da análise, na clínica da psicose ou de outra 

ordem, a ambiguidade de toda asserção do analisando tem por si dupla face. Nas 

palavras de Lacan ([1964]1998, p. 132), “é primeiro, como se instituindo numa, e 

mesmo por, certa mentira, que vemos instaurar-se a dimensão da verdade, no que ela 

não é, falando propriamente, abalada, pois a mentira se põe, ela própria, nessa dimensão 

da verdade”. Nesse momento, quando distingue os planos do enunciado e da 

enunciação, Lacan chama a atenção para o que chamou de uma “antinomia da razão”, 

mencionando o fato de a pessoa estar dizendo a verdade no enunciado eu minto; ou seja, 

enquanto diz a verdade, mesmo dizendo eu minto a pessoa não está mentindo, e assim 

por diante. 

Na medida paradoxal, o eu que enuncia, eu da enunciação, não é o eu do 

enunciado. Do ponto em que a pessoa enuncia, observa ainda Lacan, ela também pode 

formular de modo válido que o eu está mentindo, que esse eu mentiu antes e mente 

depois. Em outras palavras, dizendo eu minto ela afirma que tem a intenção de enganar. 

Nesse ponto da discussão dessa análise da verdade, Lacan traz como exemplo um chiste 

de Freud, dos dois judeus comerciantes e concorrentes que vão fazer compras. Eu vou a 

Lemberg, diz um deles. E o outro responde: – Por que você me diz que vai a Lemberg já 

que você vai lá mesmo, e que, se você me diz, é para que eu acredite que você vai a 

Cracróvia?   

Nessa exemplificação, distinguem-se as implicações em que a relação 

paradoxal – enunciação e enunciado – servem de regra ao discurso.  

Na psicose, a divisão entre enunciado e enunciação está fora de sintonia, em 

razão da condição estrutural do outro da enunciação; fora do que seria a dimensão 

significante que ordena as formas discursivas e mira o laço social – e aí está Aimée e 

sua tentativa discursiva na forma de delírio erotomaníaco ou de passagem ao ato. Outra 

contextualização que é o reverso do que foi acima descrito – um recorte singular e 

fragmentário da clínica da psicose, a estrutura da esquizofrenia. 

Levar em conta que o ato – passagem ao ato – seja de conteúdo delirante ou a 

ação comportamental em si – pressupõe às vezes um longo período de preparação sob 

os auspícios da angústia –, embora nem sempre detectável. De certa maneira é 
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importante salientar o aspecto lógico-dedutivo, que pode estar presente ou não. Vejamos 

um exemplo tomado de Grecco (2015): paciente queixa-se de que seu mal estar é não 

sentir as pernas [delírio e alucinação de suas pernas têm bocas, apenas bocas], sua 

sensação é imobilidade e paralisia. Sua mãe acrescenta que todas as pessoas sentem as 

pernas e andam, isto basta para precipitar a conclusão: logo estou paralítica, não sinto 

as pernas, não posso andar. Segundo o autor, do exemplo escreve-se a dedução: se eu 

não sinto as pernas (~q) e se todas as pessoas sentem as pernas (p → q); se eu não sinto 

as pernas (~q), eu não posso andar (~p). 

Grecco (2015) conclui que essa certeza delirante incide no particular e não é 

negada pela premissa universal. Graças, porém, à temporalidade própria às cadeias de 

pensamento retidas na dimensão metonímica, impõe-se à paciente a certeza de sua 

paralisia. Essa negação seria um engano do sujeito, ou estaria amarrada na condição 

paradoxal do enunciado e enunciação. Se na psicose não há outro dessa dimensão, 

pouco valeria tomar o enunciado e fazê-lo da enunciação. O delírio está sempre na 

dimensão da certeza e de sentido. Valendo-se do histórico da paciente e de sua vivência 

musical, o analista toma a expressão – “vem no balanço” – no sentido de esta fazer o 

que o sujeito já dimensiona, isto é, a certeza. Assim “vem no balanço” não muda o 

sujeito de posição delirante, apenas insinua que balançar não necessita de mudança, 

aceita essa condição de paralítica e com balanço. É assim que o analista a encontra
12

. 

Podemos agora tomar a relação implicadora de Lacan com Marguerite, em que 

se dá a modulação inaugural entre o amor e o saber: ele a chama de “Aimée”, Amada, 

sujeito suposto saber. O que parece inserido na transferência, como a posição diferente 

entre amante e amado, não é um jogo de esconde-esconde entre o erastês – o amante – e 

erômenos – o objeto amado, e por fim erôn, aquele que ama. 

 

Podemos vê-lo de imediato em tal assembleia – o que caracteriza o erastês, o 

amante, para todos os que dele se aproximam, não será essencialmente aquilo 

que lhe falta? Quanto a nós, podemos acrescentar desde logo que ele não sabe 

o que é que lhe falta, com aquele tom particular de “insciência” que é do 

inconsciente. E por outro lado, o erômenos, o objeto amado, não se situou 

sempre como aquele que não sabe o que tem de oculto, e que constitui sua 

atração? O que ele não é aquilo que, na relação de amor, é convocado não 

apenas a se revelar, mas a tornar-se, a ser atualizado, quando era, até então, 

apenas possível? Em suma, vamos dizê-lo com um tom analítico, ou mesmo 

sem este tom, o amado, ele também, não sabe. Mas é de outra coisa que se 

trata – ele não sabe o que tem. (LACAN, [1960-1961] 1992a, p.46) 

                                                           
12

 Faço referência ao caso que trouxe como exemplo (GRECCO, 2015). A parte referente ao “vem no 

balanço” não está publicada.  
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Aimée não é uma inovação em relação ao que levanta a neurose tal como 

entendida por Freud, e não é o mesmo que chamamos de inovação lacaniana. 

Renovação da aliança, o cancelamento da dívida é um ato que pode ser lido nessa 

mudança de jogo da verdade com o resultado que implica que a "Amada" é uma 

psicótica. Lacan (2011) acentua que é essa experiência que podemos aprender com isso, 

e o que ele inventa é o conceito não articulado na teoria freudiana, não presente na 

prática de Freud: o desejo do analista.  

Aimée - Amada presta-se a que Lacan possa ouvi dela o que até então nenhum 

psicanalista tinha ouvido na psicose. Lacan promove uma nomeação, entre outras 

coisas, coloca uma marca em Aimée, um nome, "Amada". Em O saber do analista 

(1971-1972) afirma que quando deu a ela o nome Aimée foi “aspirado em direção à 

psicanálise”. Mas nós sabemos que isso não evita a pergunta: Aimée, que é Amada, é 

“Amada” por quem? Por quem pode ser "amada" e não por Lacan? Lacan poderia tirar 

todas as roupas de convenções sociais. Devemos ler a recusa de Lacan na casa de seu 

pai, Alfred Lacan, quando por acaso descobre Aimée, sendo uma cozinheira, e que lhe 

solicita que devolva o que escreveu.  Mas esse ato de acolher o que "Aimée" tinha 

escrito não é comparável a outro, porque Lacan acolhe em análise o filho de "Amada", 

futuro psicanalista, objeto de delírio de Aimée.  

 

Entre esses dois termos que constituem, em sua essência, o amante e o 

amado, observem que não há nenhuma consciência. O que falta a um não é o 

que existe escondido, no outro. Aí está todo o problema do amor. Que se o 

saiba ou não, isso não tem importância alguma. No fenômeno, encontra-se a 

cada passo o dilaceramento, a discordância. Ninguém, no entanto, precisa 

dialogar dialetizar, dialektikeuestai, sobre o amor – basta que se esteja nele, 

basta amar, para ser presa desta hiância, dessa discórdia. (LACAN, [1960-

1961] 1992a, p.46) 
 

Quando o filho de Aimée, Didier Anzieu, inicia sua análise com Lacan e 

descobre, anos depois, que sua mãe havia sido paciente dele. Nesse momento, interpela 

Lacan, perguntando-lhe por que não havia lhe contado isso. Lacan efetua o ato analítico: 

é você quem vai descobrir essa parte de sua história, isto é, de sua análise.  

Se, como afirma Lacan, o inconsciente é ético e não ôntico, isso quer dizer que o 

inconsciente é baseado na lei, e que isso depende do lugar de um analista. Se o delírio 

de Aimée é que vão lhe roubar o filho, podemos pensar que quando seu filho está em 

análise com Lacan, também estaria, de certa forma, assumindo o papel de objeto de 
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delírio de Aimée. Segundo Allouch (1997), quando Lacan se dispõe a escutar 

Marguerite, a acolher esse delírio, está em jogo o desejo do analista.  

A partir do parto e do telefonema da colega para saber se estava bem, 

Marguerite torna-se delirante. Começa a perceber que seus colegas de trabalho falam 

mal dela, que criticam, desejam a morte de seu filho. O que irá descobrir Lacan? Que há 

um personagem relevante na vida dela, do seu relacionamento com essa família, que 

pode ser muito particular. Esta será sua irmã mais velha. A irmã de Marguerite sai da 

casa dos pais para viver com um tio e trabalha como empregada doméstica. Apaixona-

se, casa e tem uma vida muito mais prospera que a de Aimée. Ela vai viver com eles, e 

se apaixona por um homem do povo, numa paixão que toca a erotomania. Depois desse 

acontecimento, Marguerite se muda e acaba conhecendo um colega de trabalho com 

quem se casa e tem o filho (na segunda gravidez). Quando o marido da irmã falece, 

Marguerite passa vai viver com ela e seu filho recém-nascido. A denúncia contra sua 

irmã estaria em seu casamento, em razão de o marido da irmã não ter dado um filho a 

ela – a irmã queria, então, tomar a criança de Marguerite, deslocando-a da função de 

mãe.  

O que encontra particularmente Lacan nessa história que poderia ser tão 

trivial? O delírio de que ter o filho roubado está estritamente relacionado com o real, 

porque, na verdade, ela ajudou a fazer perceber isso.  Assim, a descoberta de Lacan em 

relação à psicose é que esta está enraizada no real e no imaginário. Como o simbólico 

não tornou um meio possível para o sujeito, ela não parece invadida por esse gozo no 

qual está sem qualquer possibilidade de uma palavra mediadora. 

É pela mesma razão que a atriz Huguette Duflos é tomada como perseguidora, 

uma vez que todos os valores são baseados em um ideal que está em linha com a irmã 

com a qual mantém uma luta silenciosa, humilhada, sem seu lugar de esposa e da mãe. 

Só às vezes explode a confissão: Minha irmã era muito autoritária, não era para mim, 

sempre foi do lado do meu marido, sempre contra mim. Mas geralmente "Aimée" não 

fala sobre sua irmã. E está nesse ponto a diferença entre a análise de psicose de Freud e 

a de Lacan. Essa relação com o real no delírio do "eu" não é articulada de forma tão 

clara no caso do presidente Schreber, e isso porque Freud analisa um texto. Já Lacan 

pode escutar a diferença entre declaração e enunciação quando ela se refere à irmã. 

Assim, ouvindo a psicose, Lacan produz uma inovação em relação ao ensino de 

Freud: a psicose está sendo produzida por uma falha no simbólico, muito mais à custa 

do real e do imaginário, e é a partir daí que, em princípio, deve se aplicar um analista. 
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Foi a relação de Lacan (2011) com as operações realizadas com essa paciente 

que nos atingiu indiretamente. Essas operações nos dariam um sinal de que ele ouviu 

psicose, que podemos caracterizar como operações de substituição que vieram a partir 

desse caso. Assim, Lacan vai "emprestar" um “eu” simbólico, que ela não tem: um ato 

de nomeação, analisar o objeto de seu delírio, não reembolsar o seu produto (escritos). 

Esses significantes que Lacan traz vêm fazer uma suplência no ponto em que há uma 

falha de nó – de que falaremos mais adiante. 

 Na conjuntura exposta, em que se estabelecem as condições do Simbólico, do 

Imaginário e, por fim, do Real, expresso na forma delirante persecutória ou 

erotomaníaca do caso em questão, o caso “Aimée”, podemos agora alçar as 

circunstâncias, as dimensões com que a estrutura avança na concepção da psicose. 

 

2.2 A compreensão estruturante: um avanço na concepção da psicose 

 

O louco não é em absoluto o homem que perdeu a razão; 

o louco é aquele que perdeu tudo, menos a razão.  

Chesterton. 

 

A expressão de Freud a respeito das psicoses merecem que levemos em 

consideração a relação estruturante da paranoia e a esquizofrenia, tendo como um único 

mecanismo a delinear o campo das psicoses, propondo a nosografia da parafrenia, na 

qual seria possível unir as duas afecções. Quando se refere às vias de acesso ao 

narcisismo, Freud ([1914] 2010, p. 25) afirma que sua principal via de acesso é o estudo 

das parafrenias. E complementa: 

 

Assim como as neuroses de transferência nos possibilitaram rastrear os 

impulsos instintuais libidinais, a dementia praecox e a paranoia nos 

permitirão entender a psicologia do Eu. Mas uma vez teremos que descobrir, 

a partir dos exageros e distorções do patológico, o que é aparentemente 

simples no normal. 

 

 

 Lacan (2011) seguirá um trilhamento nessa mesma direção freudiana e fará da 

paranoia a psicose, como vimos com referência ao caso “Aimée”, no qual haverá 

tentativas de desmontagem de uma visão clássica da psiquiatria amarrada aos conceitos 
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de uma nosografia sustentada pela visão de Kraepelin. Para Lacan, a psicose paranoica e 

a personalidade não têm relação alguma, porque são a mesma coisa.  

Uma questão preliminar relevante é o mecanismo que de certa maneira funda a 

noção da psicose. Na concepção de Freud, a libido é retirada, excluída. O conceito 

relevante para Lacan é o de foraclusão do Nome-do-Pai, em que haveria um acidente no 

registro do simbólico, na tarefa de inscrever uma afirmação primordial em torno da qual 

o mundo em sua dimensão significante viria a se organizar. (SOUZA, N. 1991). 

Assim, levamos em consideração os três registros proposto por Lacan – o 

simbólico, imaginário e o real são as condições estruturantes da psicose e o conceito da 

foraclusão do Nome-do-Pai se vinculam nesses eixos de forças, isto é, nos três registros, 

três dimensões do espaço habitadas pelo falante, e assim será possível emoldurar com 

os subsídios de que Lacan se serviu em seu retorno a Freud: forjar seu ensino, o 

conceito de psicose, tomando como referência o simbólico, o imaginário e o real. 

O conceito de foraclusão do Nome-do-Pai é a essência na interpretação da 

psicose, e já podemos comentar a sua trajetória no ensino de Lacan. A foraclusão seria 

uma forma gramatical, na qual estaria declarada a falta do significante primordial. A 

noção de suplência pode ser pensada em relação à Verwerfung inaugural e referida à 

estrutura psicótica. Com a generalização da foraclusão como função do inconsciente, 

com a falha estrutural no Outro, núcleo real do sintoma, seria possível pensar em uma 

clínica de suplência que se estenderia da neurose à perversão.  

Tomemos as referências do conceito e da formulação da foraclusão que 

encontramos no Seminário V – As formações do Inconsciente, Lacan ([1957-1958] 

1999); a formulação conceitual da foraclusão do Nome-do-Pai desenvolvida já no 

Seminário III – As Psicoses, Lacan ([1956] 1988); e o texto dos Escritos: “De uma 

questão preliminar a todo tratamento possível da psicose”, Lacan ([1958] 1998), no 

qual define a foraclusão como mecanismo que estaria na origem da psicose. Estabelece-

se, assim, uma clínica diferencial em relação à neurose, cujo mecanismo é o recalque, e 

trabalha-se com a rejeição do significante do Nome-do-Pai para fora do registro 

simbólico, com o fracasso da metáfora paterna, e aí está também a falha na operação da 

castração, dando à psicose uma condição particular. Seguimos Lacan (1998) nessa 

formulação: 

 

A significação do falo, dissemos, deve ser evocada no imaginário do sujeito 

pela metáfora paterna. Isso tem um sentido preciso na economia do 

significante, da qual só podemos lembrar aqui a formalização, familiar aos 

que acompanham nosso seminário deste ano sobre as formações do 
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inconsciente, qual seja: a fórmula da metáfora ou da substituição 

significante. (LACAN, [1955-1956] 1998, p. 563) 

 

 

 

 Assim será posta a topologia que faz jus à fórmula da metáfora. 

                          

    

Bem, agora será possível dar a cada um dos significantes o sentido 

correspondente à fórmula da metáfora, ou da substituição significante na qual o S é 

significante, x está no lugar da significação desconhecida e o s, sob a barra da fração, é 

o significado induzido pela metáfora, que consiste em produzir na cadeia significante a 

substituição de S‟ por S. Essa elisão de S‟, aqui representada pelo risco que a atravessa, 

é a condição do sucesso da metáfora. (LACAN, [1955-1956] 1998, p. 563) 

Agora, essa formulação topológica pode ser aplicada à noção da metáfora do 

Nome-do-Pai, em substituição ao lugar primeiramente simbolizado pela operação. 

 

                 Na expressão de Lacan (1998), essa não ausência do pai real é mais do que 

compatível com a presença do significante, mas aqui se trata da carência do próprio 

significante: 

A Verwerfung será tida por nós, portanto, como foraclusão do significante. 

No ponto em que, veremos de que maneira, é chamado o Nome-do-Pai, pode 

pois responder no Outro um puro e simples furo, o qual, pela carência do 

efeito metafórico, provocará um furo correspondente no lugar da significação 

fálica. Essa é a única forma pela qual nos é possível conceber aquilo de que 

Schreber nos apresenta o resultado, como sendo um dano que ele só tem 

condições de desvendar parcialmente, e onde, diz-nos, com os nomes de 

Flechsig e Schreber, a expressão “assassinato d‟almas” desempenha um papel 

essencial. (LACAN, [1955-1956] 1998, p.564) 

 

Agora tomemos outras pontuações contidas no Seminário V As formações do 

inconsciente, no qual Lacan (1999) irá estabelecer o significante do Nome-de-Pai como 

aquele que fundamenta a Lei, e que representa o Outro do Outro. Assim esse Outro será 

entendido como tesouro significante e a garantia pela Lei a exercer sua função. 

Portanto, trata-se do Outro completo e consistente, isto é, a função do pai centraliza as 



94 
 

questões do Édipo, e isto implica que o pai não seja visto como pai simbólico, mas 

precisamente como metáfora, cuja função no complexo de Édipo é a substituição do 

primeiro significante introduzido na simbolização. (LACET, 2004). 

Haveria nessa articulação as formulações em que, acentua Lacan (1999), a 

distinção entre o Nome-do-Pai e o pai real – o Nome-do-Pai tal como pode faltar 

ocasionalmente, e o pai que não dá a impressão de ter muita necessidade de estar 

presente para não faltar. Se for preciso ter o Nome-do-Pai, por outro lado, deveríamos 

nos servir dele, e aí estaria a condição do que se pode atribuir à historicidade e ao 

destino do sujeito, nas formas discursivas que atravessam a experiência e vivência 

infantil, quando a metáfora paterna assume a relação triangular. 

 

 

                     

Na relação triangular da implicação da metáfora paterna, o mais um desse jogo 

está na incidência do falo, da relação desejante da criança e da mãe; por outro lado, 

Lacan (1999) propõe outro esquema, o esquema L na relação entre S e A, como se pode 

ver abaixo: 

 

                         

Seguimos assim as implicações que esse esquema propõe. Segundo a 

orientação de Lacan (1999), aí está tudo o que se pode realizar no S – sujeito – depende 

do que se coloca de significantes no A, se esse A for de verdade o lugar do significante, 

ele mesmo tem que trazer algum reflexo do significante essencial que Lacan representa 

nesse esquema. 
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Três desses quatro pontos cardeais são dados pelos três termos subjetivos do 

complexo de Édipo como significantes encontrados em cada vértice do 

triangulo. O quarto termo é o S. Ele – não apenas lhes admito isso, como é 

daí que partimos – é, com efeito, inefavelmente estúpido, pois não tem seu 

significante. Está fora dos três vértices do triângulo edipiano e depende do 

que venha a acontecer nesse jogo. É o morto da partida. É justamente pelo 

fato de a partida se estruturar dessa maneira – ou seja, de não se realizar 

somente com uma partida particular, mas como uma partida que se instituiu 

como regra – que o sujeito se descobre dependente dos três polos chamados 

Ideal do eu, supereu e realidade. (LACAN, [1957-1958] 1999, p. 163-164) 

 

Dessas três imagens, e da intersubjetividade, denota-se certa homologia da 

triangularidade, isto é, mãe-pai-filho, mas, para se confundir com ele, haveria a relação 

do corpo despedaçado e, ao mesmo tempo, envolto num bom número dessas imagens de 

que falamos, com a função unificadora da imagem total do corpo. 

Dito de outra maneira, a relação do eu com a imagem especular já nos fornece 

a base do triângulo imaginário. Fazemos a seguir essa indicação no esquema: 

 

 

 Assim, tomando o Seminário III – As Psicoses, em que se encontra 

fundamentada a insistência de Freud no complexo de Édipo e que o conduz a uma 

sociologia de totens e tabus, Lacan (1988) afirma que a Lei está ali desde o início, desde 

sempre, e a sexualidade humana deve se realizar por meio e através dela. Ora, essa Lei 

fundamental é simplesmente uma Lei de simbolização, é isso que o Édipo quer dizer. Se 

a psicose pode ser entendia como portadora de uma falha simbólica estrutural, a noção 

de suplência, nesse caso, pode ser entendida como algo que metaforiza a função paterna 

foracluida, no caso, a metáfora delirante.  

Assim seria possível aludir à escrita de Schreber como exercendo uma função 

de suplência, referente à sua língua fundamental como a malha da função simbólica que 

impediria, ou melhor, como um litoral impedindo a dissolução total de seu imaginário.  
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 No estudo da psicose Lacan dará destaque a estrutura e, assim, ao Édipo, e aos 

elementos que ali se organizam – Nome-do-Pai e a Metáfora Paterna – no sentido de 

instaurar o processo de simbolização. Levando em conta as formulações contidas no 

Seminário As Psicoses, buscamos aprofundar esses elementos e a noção de diagnóstico 

– as condições para isso estão na presença dos distúrbios na ordem da linguagem. 

 A referência de Lacan (1988) é pontual quanto a esses conceitos e à relação do 

sujeito com a linguagem: 

 

Como não ver na fenomenologia da psicose que tudo, do início até o fim, se 

deve a certa relação do sujeito com essa linguagem, de uma vez promovida 

ao primeiro plano da cena, que fala sozinha, em voz alta, com seu ruído e seu 

furor, bem como com sua neutralidade? Se o neurótico habita a linguagem, o 

psicótico é habitado, possuído, pela linguagem. O que vem ao primeiro plano 

mostra que o sujeito está submetido a uma prova, ao problema de alguma 

falta concertante ao discurso permanente que sustenta o quotidiano, a coisa 

bruta da experiência humana. Do monólogo permanente, alguma coisa se 

destaca, que aparece como uma espécie de música a várias vozes. Sua 

estrutura merece um exame mais detido para nos perguntarmos por que ela é 

feita dessa maneira. É, na ordem dos fenômenos, algo que nos aparece 

imediatamente como estruturado. Não esquecemos que a própria noção de 

estrutura é pedida emprestada à linguagem. Desconhecer isso, reduzi-lo a um 

mecanismo, é tão demonstrativo quanto irônico. (LACAN, [1955-1956] 

1988, p. 284) 

 

 Essa constatação de que o neurótico habita a linguagem, enquanto o psicótico é 

habitado, possuído, capturado pela linguagem, fornece-nos elementos para conceituar e 

interpretar as condições singulares às quais o psicótico está submetido, por si mesmo ou 

pelas contingências sociais. Trata-se de evidências que nos mostram que tudo isso 

remete o psicótico para fora do discurso e, consequentemente, para a margem do laço 

social; esse mesmo laço social que daria condições nas quais se poderiam vincular um 

tratamento. 

  Se há um sujeito nessa historia, ele está desse sempre em sua determinação na 

linguagem, de um jeito ou de outro. Partimos, portanto da proposta lacaniana (1988) de 

que palavra não é coisa, da necessidade de uma Bejahung (afirmação) primordial que 

possibilitaria o acesso ao simbólico e “que pode ela própria faltar” (p. 21), e no interior 

da qual “acontecem todas as espécies de acidentes” (p. 99).  

 Continuando com Lacan (1988), a lei da simbolização é a Lei fundamental no 

Édipo, e ela se produz sob a forma de três registros: Verdichtung, Verdrängung e 

Verneinung. O primeiro, a Verdichtung, é a lei do equívoco, do mal-entendido, em 
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função da qual a fala pode ter ao mesmo tempo vários sentidos, e que nos permite 

ocupar numa relação simbólica uma posição feminina, enquanto nos planos real e 

imaginário permanece um homem, dotado de virilidade. A Verdrängung, por sua vez, 

não é a lei do mal-entendido, é o recalque, porque pode acontecer de ocuparmos uma 

posição que traz um sacrifício impossível de significar, mas que permanece exigindo, 

cobrando sua dívida – devolver o que recebemos do outro. E, por fim, a Verneinung, na 

qual intervém o que Freud chamou de princípio da realidade; esse registro é da ordem 

do discurso e de tudo o que “somos capazes de fazer vir à tona por uma via articulada” 

(p. 101). Em Freud, em seu artigo A Negativa ([1925] 2007), trama-se a relação entre a 

afirmação, a negação e o recalque. Logo na abertura do texto, Freud fala das 

associações de um paciente no relato de um sonho, referindo-se a uma pessoa da qual 

afirma “Não é minha mãe”, para dizer que essa frase significa o oposto do que a pessoa 

enuncia. 

 As leis da simbolização descritas são na verdade a forma explicitada da relação 

entre o sujeito e o Outro, o esquema L já mencionado demonstra que a palavra ou 

discurso atualiza a castração. E na psicose, como isso fica, uma vez que não ocorrendo a 

Bejahung não haveria acesso ao simbólico? O que se passaria, afinal, no momento em 

que aquilo que não é simbolizado reaparece no real? Lacan se vale, então, para 

responder, do termo “defesa”, e continua: “é claro que, o que aparece, aparece sob o 

registro da significação, e de uma significação que não vem de parte alguma, e que não 

remete a nada, mas uma significação essencial, que diz respeito ao sujeito” (LACAN, 

[1955-1956] 1988, p. 103). 

 Antes de prosseguir, uma contextualização a respeito de Bejahung e 

Ausstossung, pontuada por Lacan nos Escritos ([1966] 1998) em sua Resposta ao 

comentário de Jean Hyppolite. A Bejahung é a afirmação inaugural que, uma vez 

foracluída, não pode vir à luz, enquanto a Ausstossung é a expulsão, e constitui o real 

“na medida em que ele é o domínio do que subsiste fora da simbolização” (p. 190). Para 

o propósito desta tese, que trabalha um tratamento possível da psicose frente ao real da 

clínica, essa análise permite apresentar o dentro e o fora em termos de real e de 

simbólico, permitindo reinterrogar essa nova tópica. 

 Essa formulação o que é recusado pelo simbólico reaparece no real, está desde 

muito cedo no ensino de Lacan, e traz a marca de Freud a respeito de Schreber, o que foi 

abolido dentro reaparece fora. A reelaboração lacaniana se faz na trilha da topologia; 

primeiro, pela via moebiana, e depois pela borromeana. Rabinovitch (2001) alerta, 
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contudo, que o real tratado por Lacan nos nós borromeanos, não é o mesmo que ele 

extrai da Verwerfung quando a traduz por Foraclusão – uma perda maior, porque 

expulsa para fora das leis da linguagem. A partir das dimensões RSI, Lacan subverte a 

noção de limite: interior/exterior, e propõe uma relação radical, deduzida de uma 

reciprocidade entre R, S e I, em que cada um desses registros penetra em um dos dois 

outros, tornando a equivalentes as dimensões real, simbólica ou imaginaria que ele 

penetra ou atravessa. Dessa tríade será possível ir mais além e tomar como referência 

que um elemento foracluído do simbólico reaparece no real, tornando-se ele próprio 

real. 

 Na ocasião em que Lacan fazia a tradução da Verwerfung por foraclusão, sua 

questão está relacionada à anterioridade do significante em relação à origem do sujeito, 

à Bejahung, afirmação primordial que se refere ao conjunto dos significantes a ser 

associado à origem do sujeito. Rabinovitch (2001) chama a atenção para o fato de tanto 

Verwerfung quando foraclusão possuírem conotação jurídica, e que Freud, quando 

pensa a origem do sujeito, pensa-a com o juízo – Urteil, mas esse pensamento não está 

somente em separar dois juízos: um juízo de atribuição (uma propriedade pertence ou 

não a alguma coisa) e um juízo de existência (na realidade), mas “em pensar que o juízo 

de atribuição como anterior ao juízo de existência”, logo, a Bejahung seria “o ancestral 

do juízo se atribuição” (RABINOVITCH, 2001, p. 24). 

 Ora, continua a autora, se por um lado essa afirmação primordial não comporta 

símbolo de negação, por outro lado, não ocorre sem ela. Ou seja, se algo é introduzido 

no Ich, não está no não-Ich. A questão é que se o que está no não-Ich é inicialmente 

idêntico ao mau e ao que é estranho ao Ich, o que é nele introduzido é bom e idêntico ao 

Ich. Assim, esse tempo primário da afirmação (e não primeiro, no sentido cronológico) 

“é a condição para que uma representação exista para o sujeito. Em um segundo tempo, 

o que é representado dentro será ou não encontrado fora: se é, isso confere uma 

existência à representação do dentro” (RABINOVITCH, 2001, p. 24-25). 

  Nos Escritos (1998) na Resposta ao comentário de Jean Hyppolite, Lacan irá 

utilizar o termo Verwerfung, que parece confundir-se com o termo Ausstossung. 

Vejamos o comentário de Lacan (1998). 

 

O processo de que se trata aqui sob o nome de Verwerfung, e que não tenho 

noticias de que algum dia tenha sido objeto de um comentário um pouquinho 

consistente na literatura analítica, situa-se muito precisamente num dos 

tempos que Sr. Hyppolite acaba de destacar para vocês na dialética da 

Verneinung: trata-se exatamente do que se opõe a Bejahung primária e 
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constitui como tal aquilo que é expulso. Como vocês comprovarão por um 

sinal cuja evidência os surpreenderá. Pois é aqui que nos encontramos no 

ponto em que os deixei da última vez, e que nos será muito mais fácil de 

transpor depois do que acabamos de aprender com o discurso do Sr. 

Hyppolite. (LACAN, [1955-1956] 1998, p.389)  

 

 Mais adiante, Lacan retorna ao tema costurando as palavras a fim de amarrar a 

Bejahung, na consolidação da relação com a Verwerfung: 

Mas, com o que não foi deixado ser nessa Bejahung, o que então advém? 

Freud nos disse inicialmente: o que o sujeito assim suprimiu (verworfen) da 

abertura para o ser, dizíamos, não será reencontrado em sua história, se 

designarmos por esse nome o lugar onde o recalcado vem a reaparecer. É que 

– peço-lhes que notem como é impressionante essa fórmula, por não ter a 

menor ambiguidade – o sujeito não quererá “saber nada disso no sentido do 

recalque”. Pois, com efeito, para que ele tivesse que conhecê-lo nesse 

sentido, seria preciso que isso, de algum modo, tivesse vindo à luz pela 

simbolização primordial. Mais uma vez, porém, que acontece com isso? O 

que acontece vocês pode ver: o que não veio à luz do simbólico aparece no 

real. (LACAN, [1955-1956] 1998, p. 390) 

 

 O conceito no qual se define a Bejahung como afirmação inaugural faz dela a 

condição para que qualquer coisa exista para o sujeito; por outro lado, a Verwerfung 

pode estar em uma não-Bejahung, e a alucinação é sua marca. Assim, do que é rejeitado 

não há nenhuma marca simbólica, em razão de a alucinação aparecer, um real não 

simbolizado. Como observa ainda Rabinovitch (2001), o que não é reconhecido vai 

irromper no nível da consciência, como referência a um visto ou percebido anterior. 

Analisando a “confusão” inicial de Lacan entre Ausstossung e Verwerfung permanece, 

para a autora, sem solução: ou a Verwerfung se opõe à afirmação primordial e é o que 

foi expulso, ou o real vai ser separado do simbólico pela dupla operação de Bejahung-

Ausstossung, e esse real será idêntico àquele produzido pela Verwerfung. À medida que 

a discussão prossegue, lança-se uma questão quanto ao que veio antes: haveria um real 

no qual seria lançado o que é expulso do simbólico? Ou é essa expulsão, esse corte do 

simbólico, que produz o real? Segundo Rabinovitch (2001), na resposta a Hyppolite, 

Lacan não decide e passa a falar em uma interseção entre os registros, mas afirma a 

anterioridade do simbólico no seminário As psicoses.   

 No caso da preexistência do simbólico, como podemos ler em De uma questão 

preliminar... ([1955-1956] 1998, p. 564), isso implica que o sujeito extrai a parte que 

quer conservar, o que significa dizer que essa afirmação primordial, a Bejahung se 

refere a um significante isolado como termo de uma percepção original, como apresenta 

Freud ([1886] 1996) na Carta 52 da correspondência com Fliess, sob o nome de 
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Zeichen, que Lacan traduz por signo, e a Verwerfung é tomada, então, como foraclusão 

do significante. 

 Quanto às negações a que a psicose está submetida, a Verwerfung exclui um 

significante presente no interior do sujeito, e o que retorna constitui de fato o que 

propriamente não existe, levando à desorganização do mundo exterior, e tornando 

impossível qualquer sentimento de realidade frente à estranheza produzida por um 

significado que altera o juízo de existência e que vem depois do juízo de atribuição. 

(RABINOVITCH, 2001).  

 Esse trabalho lacaniano com a Ausstossung e a Verwerfung prossegue no 

seminário As psicoses ([1955-1956] 1988), e completa-se no seminário A Ética da 

Psicanálise ([1959-1960] 1991). Se a Verwerfung era de início equivalente a uma não-

Bejahung de um significante primordial, ela se distingue pouco a pouco da Ausstossung 

mais primordial, que separa o Outro da Coisa, como expulsão do real e constituição do 

primeiro exterior. Clareia a compreensão de que a Ausstossung se refere ao real e a 

Verwerfung a um fragmento da bateria do significante, introduzida pelo sujeito pela 

Bejahung. Ao desfazer essa confusão, Lacan acentua, no Seminário da Ética, a 

constituição de todo sujeito. 

 Se levarmos em consideração que a divisão do Outro e da Coisa coincide com 

a do real e do simbólico, isso traz a questão de uma Verneinung primordial identificável 

a Ausstossung. A Verwerfung continuaria secundária à Bejahung em razão de esta se 

referir a um significante já instituído e fabricaria um sujeito psicótico, na exclusão de 

um dentro primitivo já constituído pela Bejahung. Destaca-se ainda a radicalidade da 

negação, em que Lacan constrói o conceito particular da psicose, o que torna possível e 

a introdução da linguagem no sujeito e a introdução do sujeito na linguagem, ou seja, o 

significante do Nome-do-Pai, visto que a Verwerfung afeta esse significante, ou seja, ela 

preside a própria estrutura desse sujeito.  

 O sujeito teria a possibilidade, no interior do recalque, de se sair bem com o 

que acontece de novo, de haver um compromisso, e isso caracteriza a neurose. Se a 

foraclusão do Nome-do-Pai é o acidente no plano simbólico, a linguagem, por sua vez, 

teria de nos dar provas, ou pelo menos algumas pistas, e isso podemos encontrar, muito 

mais do que na paranoia, nas psicoses esquizofrênicas, nas quais a fala e a escrita dos 

pacientes são testemunho disso, havendo uma acentuada produção de neologismos, 

frases quebradas, articulação das palavras, supressão de palavras ou mesmo de signos. 

Lacan (1988) encontra nos distúrbios da linguagem elementos com prestígio para 
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relativizar o diagnóstico da psicose, na medida da presença de tais distúrbios. (SOUZA, 

1991a). 

Eu me recusei a dar o diagnóstico de psicose por uma razão decisiva, é que 

não havia nenhuma dessas perturbações que constituem o objeto de nosso 

estudo este ano, e que são os distúrbios na ordem da linguagem. Devemos 

exigir, antes de dar o diagnóstico de psicose, a presença desses distúrbios. 

Não basta uma reivindicação contra personagens como supostamente agindo 

contra vocês, para que estejamos na psicose. Isso pode ser uma reivindicação 

injustificada, que participa de um delírio da presunção, mas nem por isso é 

uma psicose. Não deixa de ter uma relação com ela, há um pequeno delírio, 

pode-se até chamá-lo assim. A continuidade dos fenômenos é bem conhecida, 

sempre se soube definir o paranoico como um homem suscetível, intolerante, 

desconfiado e em estado de conflito verbalizado com seu meio. Mas, para 

que estejamos na psicose, é preciso haver distúrbios de linguagem, e é essa, 

em todo caso, a convenção que lhes proponho adotar provisoriamente. 

(LACAN, [1955-1956] 1988, p.109-110) 

 

 Podemos tirar disso que as palavras e coisas se imbricam, se mesclam, têm lá 

seus encaixes. As palavras perdem seu estatuto singular, confundem-se com as coisas, e 

ganham substâncias e textura física, tornando-se sons penetrantes que invadem o corpo, 

transformando-se em som, som de coisa, o que cabe bem na manifestação 

esquizofrênica. O neologismo é a forma mais expressiva da transformação da palavra 

em coisa. Ela se torna densa, vazia, e cai com seu próprio peso; o neologismo subverte 

uma qualidade essencial do significante e perverte a natureza da significação. 

No nível do significante, em seu caráter material, o delírio se distingue 

precisamente por esta forma especial de discordância com a linguagem 

comum que se chama um neologismo. No nível da significação, ele se 

distingue por isto: ele só pode se mostrar se vocês partem da ideia de que 

significação remete sempre a outra significação sabendo-se que, justamente, 

a significação dessas palavras não se esgota no remeter a uma significação. 

(LACAN, [1955-1956] 1988, p. 43) 

  

 O neologismo seria uma palavra que encerraria todo o sentido do mundo, e o 

paranoico fará desse argumento sua sina: tudo está contra mim e tudo me persegue no 

mundo, o Outro é a mira permanente, tudo, aliás, se torna signo – gestos, sensações, 

atos, olhares, falas, escritos. O que se constata é que tudo isso na psicose se encontra em 

falência, na condição de propriedade de significar a construção da metáfora paterna e o 

advento da significação fálica. As queixas de despedaçamento e exteriorização dos 

órgãos internos, tão frequentes nas esquizofrenias, dão testemunho de uma cadeia 

significante articulando os órgãos como organismo e o organismo como um corpo. 

Sabe-se que, no ensino de Lacan, é o corpo simbólico, a linguagem, que produz o corpo 

imaginário, o corpo como imagem, esse corpo que cada um carrega e com o qual 
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convive de forma mais ou menos constrangida, mais ou menos à vontade (SOUZA, N. 

1991).  

 Na psicose, tomando como ponto de referência na paranoia ou esquizofrenia, 

as palavras soltas ou frases cortadas se impõem de maneira arbitrária ao sujeito, e a 

alucinação verbal evidencia uma decomposição da função da linguagem, o que implica 

a quebra da cadeia simbólica e também uma anomalia do significante. O significante no 

real não faz cadeia e tampouco remete a outro significante, perdendo seu estatuto e se 

reduzindo a mero índice de um real indizível.  

 

2.3 A psicose e a investida do Imaginário 

 

Mesmo considerando um jogo de reciprocidade no qual os três registros – o 

simbólico, o imaginário e o real – não poderiam ficar de fora para quem da técnica 

psicanalítica faça uso, muitas dificuldades se justificam, e também se esclarecem, 

quando se fazem essas distinções. Nessa trilha, veremos como no seminário Os escritos 

técnicos de Freud Lacan ([1953-1954]1986) trabalha a tópica do imaginário nessa 

construção da psicose. Também em Situação da psicanálise e formação do psicanalista 

em 1956, Lacan (1998) chama a atenção para o fato de Freud ter levado em conta o 

imaginário como não ilusório, e que está subordinado à determinação simbólica. 

O imaginário, junto com o simbólico e o real, é uma das dimensões do espaço. 

A ordem do imaginário é “constituída pelas imagens e pela libido, elemento sexual, 

vital, que, partindo do corpo como fonte, circula entre as imagens – eu e imagem do eu 

– ao tempo em que lhes da sua necessária sustentação” (SOUZA, N. 1991, p. 33). Nesse 

traçado, Lacan tem a articulação do imaginário no campo da teoria do narcisismo. Em À 

Guisa de Introdução ao Narcisismo (1914), Freud o conceitua como um complemento 

libidinal presente em todos os sujeitos, um narcisismo primário tendo no corpo a sede 

própria das pulsões que têm em mira sua satisfação. Essa satisfação pelo autoerotismo é 

essencial para a formação do eu; trata-se de uma nova ação psíquica que viria a ordenar 

e substituir o caos das pulsões parciais por uma imagem unitária, fonte de todo o 

erotismo como sentimento de si mesmo. Esse enigma proposto, mas não desvelado, essa 

nova ação psíquica estruturante do narcisismo, foi palco de análise por Lacan, 

formalizada no estádio do espelho, uma teoria da organização imaginária do sujeito, 
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teoria da formação do eu
13

. Seguimos então Lacan ([1953-1954] 1986) no que se refere 

à tópica do imaginário: 

 

É a aventura original através da qual, pela primeira vez, o homem passa pela 

experiência de que se vê, se reflete e se concebe como outro que não ele 

mesmo – dimensão essencial do humano, que estrutura toda a sua vida de 

fantasia. Supomos na origem todos os issos, objetos, instintos, desejos, 

tendências etc. É, pois, a pura e simples realidade que não se delimita em 

nada, que não pode ser ainda objeto de nenhuma definição, que não é nem 

pode ser ainda objeto de nenhuma definição, que não é nem boa, nem má, 

mas ao mesmo tempo caótica e absoluta original. É o nível ao qual Freud se 

refere em Die Verneinung, quando fala dos julgamentos de existência – ou 

bem é, ou bem não é. É aí que a imagem do corpo dá ao sujeito a primeira é 

forma eu lhe permite situar o que é e o que não é seu. Bem, digamos que a 

imagem do corpo, se a situamos no nosso esquema, é como o vaso 

imaginário que contém o buque de flores real. Aí está como nos podemos 

representar o sujeito anterior ao nascimento do eu, e o surgimento deste. 

(LACAN, [1953-1954] 1986, p. 96) 

 

Dessa descrição, na qual Lacan lança o esquema ótico, do buquê invertido, e 

convida a pensar que o desenvolvimento de uma metáfora, um aparelho de pensar
14

, 

necessita que no início se faça sentir para o que serve reproduzir o esquema do vaso, 

como a condição de mostrar como a ilusão se produz e se constitui diante do olho que 

olha um mundo imaginário. 

 

O Imaginário é condição necessária, a peça fundamental na constituição do 

sujeito. Assim, diante na fase do espelho estaria a aventura original em que, pela vez 

primeira, o sujeito – que ainda viria a ser – passa pela experiência de que se vê, se 

                                                           
13

 Nos seus Escritos, em O estádio do espelho como formador do eu ([1949] 1998), Lacan fala da 

identificação do sujeito com uma imagem e retoma a expressão narcisismo primário como o investimento 

libidinal próprio a esse momento. 
14

 Cf. Lacan ([1960] 1998) Observação sobre o relatório de Daniel Lagache, em que Lacan apresenta, 

passo a passo, esse aparelho. A figura que reproduzimos está descrita nas páginas 681 a 686. 
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reflete e se concebe como outro que não ele mesmo, a única saída para perceber a si 

mesmo, enquanto o outro é tomado pelo eu - eu é o outro. Nesse caminho, o sujeito 

estará às voltas com seu quinhão de investimento libidinal e sua identificação a 

desaguar na estrutura seja qual for. Lacan fundamenta: 

As primeiras escolhas identificatórias da criança, escolhas “inocentes”, não 

determinam outra coisa, com efeito – à parte as patéticas “fixações” da 

neurose – senão essa loucura pela qual o homem se crê homem.  

Fórmula paradoxal, que, no entanto adquire seu valor ao consideramos que o 

homem é muito mais que seu corpo, ao mesmo tempo em que nada mais 

pode ser sobre seu ser.  

Surge aí essa ilusão fundamental de que o homem é escravo, bem mais que 

todas as “paixões do corpo” no sentido cartesiano, dessa paixão de ser um 

homem, diria eu, que é a paixão da alma por excelência: o narcisismo, que 

impõe sua estrutura a todos os seus desejos, mesmo os mais elevados.  

Frente ao corpo e à mente, a alma aparece como aquilo que é para a tradição, 

ou suja, como o limite da mônada.  

Quando o homem, buscando o vazio do pensamento, avança para o lampejo 

sem sombras do espaço imaginário, abstendo-se até mesmo de esperar o que 

daí irá surgir, um espelho sem brilho mostra-lhe uma superfície em que nada  

se reflete. (LACAN, [1946] 1998, p.189) 

  

Seria de certa maneira duvidoso o pensamento a respeito do imaginário, sendo 

este tão somente o lugar do engano ou da ilusão, ambivalência irredutível, ou báscula 

indefinível entre o amor e ódio, porque Lacan vai fazer um giro onde o imaginário 

deverá ser um lugar em que toda a verdade se enuncia, e um imaginário agora regido 

por um novo estatuto (SOUZA, N. 1991). Em outras palavras, o estatuto geométrico, o 

do espaço de duas dimensões, o do aparelho plano, cede lugar à topologia do nó 

borromeano, uma cadeia mínima de três elos a se manterem, ou se romperem, se um 

deles assim o fizer. Se nas estruturas, sejam elas a neurose, perversão ou psicose, é 

fadada ao sujeito à dimensão do imaginário, é porque sem essa condição não haveria 

condição de estrutura, fosse ele qual fosse. 

Se ao imaginário é dada a condição de articulação a dois outros registros, que 

pelo ensino de Lacan correspondem ao simbólico e ao real, o nó é responsável pela 

organização do mundo exterior e do mundo interior, sem a qual não haveria realidade 

psíquica. Nessa articulação, o Nome-do-Pai é o operador dessa ancoragem e pode faltar 

a essa função; a essa condição de falta se nomeia foraclusão do Nome-do-Pai, um lugar 

de silêncio na origem, mas ruidoso nas suas consequências. Portanto, no 

desenvolvimento desses dois momentos em que a vida se desenrola, a falta de 

ancoragem simbólica – Nome-do-Pai – passa a ser sustentada por esteios do imaginário, 

e a ausência de articulação simbólica, como nó que amarre os três registros R; S; I dá 
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lugar à usurpação do sujeito de sua experiência da realidade psíquica; nesse lugar 

usurpado, outra realidade virá a se instalar, no caso, as formulações delirantes ou 

alucinatórias. No sentido de uma elucidação convincente dessas articulações podemos 

encontrar em Lacan (1998) elementos fundamentais a esse nosso propósito. 

 

É a falta do Nome-do-Pai nesse lugar que, pelo furo que abre no significado, 

dá início a cascata de remanejamentos do significante de onde provem o 

desastre crescente do imaginário, até que seja alcançado o nível em que 

significante e significado se estabilizam na metáfora delirante. Mas, como 

pode o Nome-do-Pai ser chamado pelo sujeito no único lugar onde poderia 

ter-lhe advindo e onde nunca esteve? Através de nada mais nada menos que 

um pai real, não forçosamente, em absoluto o pai do sujeito, mas Um-pai. É 

preciso ainda que esse Um-pai venha no lugar em que o sujeito não pode 

chamá-lo antes. Basta que esse Um-pai se situe na posição terceira em 

alguma relação que tenha por base o par imaginário a – a‟, isto é, eu-objeto 

ou ideal-realidade, concernindo ao sujeito no campo de agressão erotizado 

que ele induz. (LACAN, [1956-1957] 1998, p. 584) 

 

A psicose, tema desta tese, e as condições do real na clínica na relação de 

transferência, só são possíveis no desencadeamento desta, no efeito do encontro de um 

sujeito com Um-pai, quando o sujeito se dá conta da foraclusão do Nome-do-Pai e Um-

pai, pessoa ou situação de outra cena, se impõe ao sujeito, interpelando-o no âmago de 

suas relações com o outro. Há uma exigência de resposta no plano do significante, que, 

sem prumo, lança o sujeito à beira do não-ser, e o seu mundo, nesse vazio de 

significação. Trago como ilustração um acontecimento vindo de Renata, paciente 

esquizofrênica, em trecho de sua análise: estou no abismo, não tenho salvação, é o fim 

de tudo. E completa: a psicanalise é minha salvação. Digo em seguida: você nunca saiu 

dela. 

A expressão delirante de tragédia, fim dos tempos e catastrófica, aponta que o 

sujeito retirou a libido do mundo externo, deixando-o em completa devastação, e 

inabitável. Freud ([1915] 2010) nos diz que tal delírio de fim do mundo é projeção da 

catástrofe interna, onde o mundo subjetivo do doente acabou desde que lhe retirou seu 

amor. Com o imaginário destroçado, o sujeito desprotegido se encontra aberto à 

intrusão do Outro, encarnado e desdobrado numa multidão de pequenos outros, 

passivamente entregue a sua mercê. 

Se o neurótico se apoia numa realidade bem situada, e com isso pode se dar ao 

luxo de acreditar ou duvidar, sem que isso o desestruture, na psicose, toda manifestação 

dialética se torna impossível. No lugar da crença, condição particular do neurótico e 

testemunha da divisão do sujeito, tal fenômeno supõe certa báscula entre o sentido 

apreendido e o sentido enquanto se desvanece; no lugar da crença, é a certeza que se 
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impõe ao psicótico. A deriva de uma realidade não assegura uma certeza inabalável, 

absolutamente irredutível de que tudo lhe concerne, e é esse o ponto de ancoragem para 

o sujeito, essa certeza pode a ser o seu mais precioso expediente, na tentativa de 

reordenação do campo da linguagem. (SOUZA, 1991a) 

A certeza delirante apresenta, entre seus aspectos de irredutibilidade, a não 

compreensibilidade e também a não dialetização, que se constituem como fenômenos 

elementares de uma condição singular da psicose. A expressão elementar aponta o que 

está na base, na origem, ou melhor, na essência; por outro lado, a certeza é o estofo no 

qual se assentam as produções delirantes e alucinatórias, que virão a ordenar as dúvidas 

secundárias submetidas a toda certeza de todas as questões. Assim, podemos afirmar 

que essa certeza inabalável não se deixa tocar ou atingir, e que ela é estável sem ser 

impermeável. Dessa maneira, a certeza passa a ser o núcleo da significação delirante. 

A significação anômala independe do processo universal de metaforizarão, isto 

é, da metáfora paterna, sem a qual não se concebe a significação neurótica. Seria 

legitimo considerar uma significação os dados de completude e consistência que ali se 

acham presentes, fazendo-se acompanhar de certo efeito e fascínio, e isso é a nota 

própria do imaginário, na qual se inscreve toda significação.  

Portanto, Lacan [1953-1954(1986)] salienta de que diferentes objetos do 

mundo exterior, mais neutralizados, serão colocados como os equivalentes dos 

primeiros, estarão ligados a eles por uma equação imaginaria. Desta maneira, a equação 

simbólica que redescobrimos entre esses objetos surge de um mecanismo alternativo de 

expulsão e de introjeção, projeção e de absorção, quer dizer, de um jogo imaginário. 

Ainda nessa moldura na qual estamos, isto é, a topologia do imaginário, não se poderia 

deixar de destacar que o imaginário nessa tríade de três dimensões se enraíza e sustenta 

a condição do nó borromeano, a falta, a hiância do sujeito. O nó borromeano, enquanto 

se sustenta pelo numero três, é do registro do Imaginário, e o é naquilo que o Imaginário 

se enraíza a partir das três dimensões do espaço..., porque o nó borromeano pertence ao 

Imaginário, ou seja, suporta a tríade do Imaginário, do Simbólico e do Real; ele é 

enquanto essa tríade existe, naquilo que nela se conjuga com a adição do Imaginário, 

que o espaço sensível encontra-se reduzido a esse mínimo de três dimensões, ou seja, de 

sua ligação com o Simbólico e o Real.  

  É por ligar-se com o Simbólico e com o Real que o Imaginário reduz-se 

àquilo que não é um máximo imposto pelo saco do corpo, o que não é um máximo, mas 

que, pelo contrário, se define por um mínimo, e é isso que faz com que só haja nó 
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borromeano se houver ao menos três registros. Levando em conta que a noção de ter a 

estruturação ontológica do mundo, na qual o humano está, e desde a instância do Eu, já 

observamos o sujeito se orientando nos três registros que caracterizam a condição 

humana. No real, em que o corpo do infante é imaginariamente aprendido pela via da 

Imago do corpo próprio; no modulo de símbolo, substitui a vivência do corpo 

despedaçado pela visão e apanhado no engodo da identificação espacial; nas fantasias 

que se sucedem a partir dessa imagem, agora em uma forma de totalidade que 

chamamos de ortopédica, que marcará com sua estrutura rígida todo a seu 

desenvolvimento mental. Dessa maneira, observa Lacan (1998), rompe-se o círculo do 

Innenwelt para o Umwelt e gera-se a quadratura inesgotável dos arrolamentos do eu. O 

corpo despedaçado é tomado como referência em seu ensino, e aparece nos sonhos, 

quando o desenvolvimento da análise toca num certo nível de desintegração agressiva 

do sujeito, nas ideações de seus membros separados e órgãos expostos fora do corpo – 

como em Schreber, com suas vísceras fora do corpo e putrefatas. Isso nos conduz ao 

entendimento de que o sujeito, de um jeito ou de outro, aprende de si mesmo através de 

uma Gestalt do exterior, e de tal forma que ele estará sempre descentrado em relação ao 

Eu, não chegando a se reconhecido por ele. (CHECCHINATO, 1985). 

 Enquanto o Esquema R e o Esquema I constituem propostas topológicas para a 

realidade na neurose e na psicose, o Esquema L
15

 reproduzido abaixo, proposto por 

Lacan no Seminário II O eu na teoria de Freud e na técnica da psicanálise ([1954-

1955] 1985, p. 307), imediatamente anterior ao seminário sobre as psicoses, nos fornece 

uma imagem, ou melhor, um sentido topológico dessa nossa articulação até então. 

   

 

 

Apresenta-se no ensino de Lacan a topologia de um inconsciente estruturado, 

nesse momento, pelo discurso do Outro, A, de forma que em S (das Es), encontre-se o 

                                                           
15

 Esse esquema vai aparecer de forma simplificada nos Escritos, em De uma questão preliminar... p. 

555, e mais adiante nesta tese. 
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sujeito cuja existência se dá fora dos limites do [eu] a, que por sua vez se constitui a 

partir da imagem especular no outro [á]. Desta forma o eixo imaginário se estende entre 

a (o sujeito que não sabe o que diz) e aʼ (seus semelhantes); no entanto, para que o 

circuito da constituição do eu se complete, para que o infante seja atravessado por um 

segundo momento do espelho e chegue a reconhecer sua imagem especular como sua, é 

imprescindível que o outro se integre a esse circuito, dando validade, com a palavra, à 

imagem que o infante vê. O outro há de intervir com a finalidade de estabelecer o 

reconhecimento da ligação com a imagem como sua – a mãe ou quem esteja nessa 

função, ratificaria esse papel, mas o infante de uma estrutura psicótica estaria fixado a 

essa etapa, impotente para reconhecer seu corpo próprio. 

Em De uma questão preliminar..., Lacan (1998, p. 559) apresenta o esquema 

R, em que a relação do sujeito com o Outro se estrutura na neurose. Nesse novo 

esquema se vislumbra a construção do sujeito pela assunção da Imago que lhe permitirá 

apreender-se como um sujeito. 

 

O esquema R nos ofereça as interpretações necessárias a esta tese. Lacan 

orienta que o vértice do triângulo simbólico está em P, posição em A do Nome-do-Pai, e 

o falo simbólico na posição do significante sob o qual está S, o sujeito, que assegurara a 

separação da mãe e do filho (M, significante do objeto primordial, e I, ideal do eu). Em 

razão dessa marcação, a mãe torna-se o Outro desejante. Logo nas primeiras vivências 

da criança, essa mãe se constitui como o primeiro objeto que tem um estatuto simbólico 

e que está presente na formação do imaginário, como mostra Lacan no Seminário IV A 

relação de objeto ([1956-1957] 1995). 

A dinâmica em que a falta constituinte do desejo materno perpassa o corpo do 

infante na ocasião da constituição de sua Imago, ainda primitiva, instala a possibilidade 

da castração que dará a chancela da presença do desejo. É o esquema R que passa a 
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representar o campo da realidade (o quadrilátero MimI), onde se definem os limites a 

serem impostos na articulação entre os registros do imaginário e do simbólico; a 

realidade é constituinte comum dos dois triângulos, enquanto o real é a modalidade 

impossível de se representar. 

Se o corpo nesse momento se simboliza pela via da imagem especular, ele se 

torna a realidade. E é a separação entre a realidade e corpo na psicose que produz as 

agruras delirantes ou alucinatórias. O corpo é tomado pela fragmentação ou submetido a 

todo tipo de judiação, como nos testemunha Schreber com seu corpo maltratado. Mas o 

real, resto da simbolização do infante em sua constituição, continuará sendo sempre o 

mesmo e irrepresentável.  

A estrutura psicótica e sua manifestação estarão de fato em um tempo posterior 

ao período inicial da constituição do sujeito, em que a função simbólica atinge seu 

ápice, e incide a palavra do pai intervindo no circuito mãe-filho, e o sujeito se constitui 

com efeito de sentido. No caso da foraclusão desse significante fálico, isto é, a ausência 

da metáfora paterna constituirá o ponto nevrálgico, decisivo da estruturação psicótica. 

Ressalva-se aqui a necessidade de levar em consideração a origem do modo como a mãe 

dá conta de sua própria castração, visto que é ela o veículo da mensagem paterna. 

Em Uma questão preliminar..., texto relevante e indispensável a nossa 

articulação a respeito da psicose, Lacan (1998) avança ainda mais e propõe o esquema I, 

apontando nele o que chamou de distorção “das funções identificadas pelas letras 

transpostas do esquema R” (p. 578). 
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Nesse esquema I – utilizado por Lacan na análise do caso Schreber – há uma 

ilustração psíquica do sujeito quando se implanta a paranoia. Nota-se o que era o 

triângulo imaginário e o simbólico no esquema R, do qual agora só resta a base. Os 

vértices não estão presentes devido à foraclusão do Nome-do-Pai e, consequentemente, 

a ausência da representação do sujeito frente à imagem fálica. 

 A manifestação da alucinação faz sua estreia no intuito de reconstruir a 

condição do recalque originário e também da falta simbólica que deveria se fazer nesse 

instante da constituição estruturante. É digno de nota que isso é dado sempre ao 

fracasso, uma vez que o recalque originário nunca se produz de fato na psicose, assim, o 

delírio fracassa em sua missão de construir a realidade.    

Entre as condições necessárias para a produção do recalque originário, o sujeito 

se encontra assujeitado na condição de apreensão da Imago do corpo próprio já 

sexualmente definido; no psicótico, por sua vez, tomado imaginariamente pelo objeto 

fálico materno, a questão da sua normatização sexual permanece indecisa, à deriva. 

Assim, é possível pensar que o sexo se define na medida em que o sujeito aceita que 

tem – ou não tem – o falo, ou seja, só a partir desse momento na dinâmica 

constitucional do sujeito ele se dá conta de que não é o falo. A diferença entre ter ou não 

ter o falo há de passar necessariamente pela apreensão da mãe como sujeito desejante, e 

isso implica que o infante não seja o objeto de seu desejo. 

O caso Schreber é um exemplo que pode ilustrar essas análises e também a 

contribuição de Lacan (1998). No caso de Schreber, haveria a impossibilidade de ser 

sem sexo e, na impossibilidade de ser o objeto perdido, o que resta a Schreber é ser uma 

mulher. 

E isso porque, caso ser e ter exclua-se por princípio, eles se confundem, ao 

menos quanto ao resultado, quando se trata de uma falta. O que não impede 

de sua distinção seja decisiva para o que se segue.  

Como podemos perceber ao observar que não é por estar foracluído do pênis, 

mas por ter que ser o falo, que o paciente estará fadado a se tornar uma 

mulher. (LACAN, [1955-1956] 1998, p. 571) 

 

 

Dessa maneira, haveria uma condição, melhor dizendo, a chance de recuperar a 

falta, ou seja, no real do corpo volta de forma imaginária a castração que não ocorreu no 

simbólico – Schreber fará da emasculação a condição de ser mulher, e a alucinação dará 

a ele a percepção de um corpo de mulher. Na vivência imaginária de uma castração real, 

o presidente Schreber fará sua tentativa malograda de restituir o recalque originário, 

porém, ser uma prótese de definição sexual por uma exclusivamente imaginária mostra-
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nos que o psicótico crê na possibilidade de sua existência em oposição ao objeto em 

falta. Schreber imaginariamente reconstrói o recalque e ai surge o homossexualismo 

como um sintoma, como o retorno do recalcado, não o recalcado de fato, mas sim a 

forma delirante que se faz passar pelo sujeito. Agora, o mundo da alteridade em sua 

sagaz persistência no sujeito é em si mesmo que Schreber ama no outro, o que ele 

próprio continua sendo. (CHECCHINATO, 1985). 

Portanto, é a falta do Nome-do-Pai nesse lugar, segundo Lacan (1998), o furo 

que abre a significação que dará início à cascata de remanejamentos do significante 

donde provém o desastre crescente do imaginário, até que se alcance o nível no qual 

significante e significado se estabilizam na metáfora delirante. 

 

2.4 A Psicose e suas manifestações frente ao Real 

 

 O real tem a chancela de Lacan, conceito único imposto pela força de um 

sintoma inexorável. É um conceito difícil no ensino de Lacan, mas nem por isso 

deixamos de enfrentá-lo, visto que diferente de conceitos outros: sujeito, Outro, ou 

imaginário, em que sempre houve o reconhecimento de Freud, mas Lacan fará sua 

inscrição com o real. 

Se o conceito é difícil e requer empenho ao tratá-lo e, em particular, o que a 

nós diz respeito, visto que esta tese toma em destaque a manifestação do real na clínica 

da psicose, a distinção implícita é a diferenciação da realidade. Em Freud, o nosso 

reconhecimento no artigo A perda da realidade na neurose e na psicose ([1924] 2007), 

as distinções cabíveis na reserva dos desejos, fantasias nas quais a realidade material 

fará no ser falante lugar de uma estratégia; estratégia de a um só tempo isolar o sujeito 

da realidade externa e dar a ele a possibilidade de ordená-la no recurso possível da 

fantasia em que o sentido almejado apazigua a inquietação do trágico, do horror, da 

estranheza, do caos, de onde as manifestações fantasistas em pedaços constroem teia, 

trama a enlaçar esse sujeito fora do mundo. 

 Neste momento, levo em conta a fantasia na perspectiva de que é por ela que se 

constrói a realidade, como um trabalho alquímico que peneira e recolhe peças 

escolhidas da realidade material e disso faz um mundo, um mundo singular para o 

sujeito. Lacan ([1953-1954]1986) observa que os processos de pensamentos são 

dominados pelo princípio do prazer, são inconscientes, e Freud já dava ênfase a essa 
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noção. Esses pensamentos só chegam à consciência na medida em que se podem 

verbalizar, em que uma explicação refletida os traz de volta ao alcance do princípio da 

realidade, e uma consciência atenta, interessada no investimento da atenção, possa se 

surpreender e produzir algo, orientando-se em relação à realidade, um aparelho 

comandado e sustentado pela fantasia no centro do qual habita o desejo. De certa 

maneira, haveria como que um campo, um enquadre, uma montagem de dupla 

dimensão, efeito da articulação entre o Simbólico e Imaginário desse lado e, do outro, a 

da ex-istência do Real. 

Ainda em De uma questão preliminar..., Lacan (1998) fará pela via topológica 

o campo da realidade e das relações que se estabelecem entre a realidade e a fantasia. 

 

 

  

Partindo do triângulo Imaginário e do triangulo Simbólico, ali onde haveria uma 

distribuição recíproca, isto é, de ambos os lados, temos a faixa ou franja da realidade – 

denominação de Nasio (1993), que a define como montagem de imagens e de 

significantes. É porque não tem a consistência desse conjunto de significantes garantida 

pelo Nome-do-Pai que Schreber responde por uma alucinação, por um delírio, e não por 

significantes, ou por um sintoma.  

O sujeito e o objeto articulados nessa relação de conjunção e disjunção onde se 

revela a fantasia fundamental esta, por sua vez, compostos de letras e sinais, 

devidamente articulados por Lacan no Seminário V, As formações do inconsciente 

([1957-1958] 1999), apresenta-nos a letra articulada na conjunção e disjunção do 

matema da fantasia, onde o $ é sujeito submetido à ordem simbólica, barrado do desejo, 

sujeito do recalque errante do significante, dividido e evanescente.     
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Com a extração do objeto a, a realidade é uma articulação entre o Simbólico e o 

Imaginário, tomada em um contínuo deslizamento e substituições em que o discurso, 

transforma palavras e imagens, tomadas no artifício do jogo significante, em metáforas 

e metonímias, postas em uma produção de sentido. Assim, a articulação e a mudança de 

sentido são termos indispensáveis quando se propõem a articular e caracterizar a ordem 

da realidade, do mundo, de um conjunto ordenado de sentido. Na psicose, esse mundo 

encontra-se sem sentido, sem ordem, sem articulação, logo, a condição delirante ou 

alucinatória advém para pôr ordem e sentido – o delírio é ordem do sentido. Permanece, 

portanto, em aberto a possibilidade de que a determinação do sentido provenha de outro 

lugar que não do sujeito como consciência. (JURANVILLE, 1987). 

O real, afinal, é o contrário, a ex-istência do in-mundo, ou seja, o que não é o 

mundo, e dele não se pode esperar nada de vínculo, tampouco articulação, mobilidade 

ou outra condição, uma vez que ele é de fato resistência e impasse, mais do que isso, é 

irredutível à logica e à metamorfose do imaginário; sendo barreira ao simbólico, o real 

não é o mundo (SOUZA, N. 1991). O real é o impossível, é “o que não cessa de não se 

escrever”, e isso que não para é uma categoria modal que não é o esperada para opor ao 

necessário “que não cessa de se escrever” (ou de se repetir), que mais teria sido o 

contingente “que cessa de não se escrever” (pela via da operação analítica). O 

impossível tem como correlato não haver relação sexual, ou, no caso da psicose, não 

haver o Nome-do-Pai.  

O real está na relação que concerne ao gozo, no que esse gozo tem de 

impossível. Trata-se, aqui, não do gozo sexual ou fálico, mas do gozo do nome próprio 

de uma satisfação paradoxal que sempre e nunca satisfaz a heterogenia e a homeostase 

do prazer-desprazer atravessado pela categoria do impossível. Essa função do 

impossível deve ser abordada como função que se apresenta em forma negativa, mas 

não pela negação, que nos levaria à alternativa possível-impossível, porque o impossível 

não é forçosamente o contrário do possível, ou bem ainda, porque o oposto do possível 

é seguramente o real, seremos levados a definir o real como o impossível. 

Falar ou tomar a expressão gozo requer atenção e cuidado, visto que se designa 

gozo: ser o gozo do Outro, gozo do corpo na distinção de outro, inscrito no simbólico e 

dito gozo fálico, gozo do Um, gozo significante, ou gozo-fora-do-corpo, corpo não na 

concepção da biologia, mas do corpo tomado pela realidade significante, lugar da 

determinação significante do sujeito, um lugar prévio do sujeito. Tomamos a expressão 

de Lacan (1998, p. 831), bem como o grafo do desejo como ilustrativo. 
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A topologia visa introduzir o grafo construído e ajustado a céu aberto para situar, 

em sua disposição em patamares, a estrutura mais amplamente prática dos dados e nos 

servir a fim de apresentar onde se situa o desejo em relação ao sujeito definido por sua 

articulação pelo significante. Segundo Lacan (1998), pode-se dizer o gozo do Outro ou 

o gozo do corpo, e isso teria um tom paradoxal, a menos que fosse nossa intenção 

assinalar uma não distância ou ausência de separação entre gozo e corpo, entre gozo e 

Outro, condição da ordem do impossível para um sujeito cuja natureza significante 

torna antinômicos gozo e corpo, e faz excludentes gozo e significante. (SOUZA, 

1991a). 

Nessa linha de pensamento, a relação do gozo na psicose é deduzida a partir da 

foraclusão do Nome-do-Pai e de seu correlato, isto é, a ausência do falo, ali onde o 

significante é a condição de possibilidade de um gozo regulado, limitado e simbolizado, 

gozo de fato sexual. Ora, como já observamos, a ausência desse significante implica 

uma perturbação da economia do gozo, o desarranjo desse gozo sem freios. O que de 

certa maneira vacila no nível da simbolização nos permite pensar algo no nível do real 

do gozo na psicose, e diante de determinados fenômenos clínicos ocupa destaque o 

plano da angústia, afeto que não engana, na qual o real inacessível aparece. Segundo 

Lacet (2004), na estrutura da psicose, seja pela via da paranoia ou da esquizofrenia, 

podemos pensar que o Outro goza do sujeito, uma vez que o Nome-do-Pai, foracluído, 

não vem lhe fazer barreira, interdição ou impor obstáculos, para distanciar o psicótico 

desse gozo indomado, selvagem e obsceno, e que lhe causa tanto dor quanto culpa. 

 Bem, se falamos dele, o Outro gozador, visto ser ele uma presença consistente 

na psicose, é preciso também reconhecer que, por outro lado, há a ausência do enigma e 

da incógnita que constitui esse Outro em sua dimensão de alteridade radical. Se a tese 

em questão visa um tratamento possível da psicose e a incursão do psicótico no laço 



115 
 

social frente ao real na clínica na relação da transferência, nada mais pontual que o dito 

de Lacan (1988) sobre a dimensão especular do Outro, o signo e o discurso. 

 

E por que um A maiúsculo? Por uma razão sem dúvida delirante, como a 

cada vez que se é forçado a empregar signos suplementares àquilo que é 

fornecido pela linguagem. Essa razão delirante é a seguinte. Você é minha 

mulher – afinal, o que sabem vocês disso? Você é meu mestre – de fato, estão 

vocês tão certos disso? O que constitui precisamente o valor fundador dessas 

falas, é que o que é visado na mensagem, como também o que é manifesto no 

fingimento, é que o outro está aí enquanto Outro absoluto. Absoluto, isto é, 

que ele é reconhecido, mas que ele não é conhecido. Da mesma forma, o que 

constitui o fingimento é que vocês não sabem no fim das contas se é um 

fingimento ou não. É essencialmente essa incógnita na alteridade do Outro 

que caracteriza a ligação da palavra no nível em que ela é falada ao outro. 

(LACAN, [1956-1957] 1988, p. 48-49) 

 

 

Na psicose, seja esta mais ou menos paranoide, o Outro é esse parceiro, amado, 

odiado, um rival ou idealizado a quem o psicótico oferece a si mesmo, de maneira 

singular, na condição de objeto de gozo do Outro. Sua relação com o Outro é de objeto, 

mas objeto parcial, resto, dejeto real que responde à falta do Outro. Em Schreber (2006), 

é à figura de Deus, na determinação de ser servo e padecer com o corpo, que se oferece 

e à sua a virilidade para usufruto desse Outro insensato, egoísta e cruel. 

Esse gozo que, em seu excesso, condena o sujeito a ofertar de si, em parte ou 

no todo, não uma oferta simbólica (recurso facultativo ao neurótico), mas entrega real, 

uma libra de carne, ou quando os corpos por inteiro se desvanecem e a morte bate à 

porta na via da passagem ao ato, as mutilações e autoflagelamentos que se constatam na 

experiência clínica nos pacientes psicóticos estão em sintonia com a experiência 

fundada no delírio de que o Outro lhes quer: À pergunta “que queres de mim?, o 

psicótico responde em Ato: “Ele quer minha perna”, no contraponto disso, diferente do 

neurótico que, protegido pela barra do recalque, se faz de surdo à voz do Outro; voz que 

o psicótico além de ouvir leva a sério, como voz imperativa, densa, que do real brada, 

grita, fere e determina o impossível. 

Aquilo que chamamos voz, conhecemos bem, e supomos isso a pretexto de 

conhecermos seus dejetos, as folhas mortas, as formas de vozes perdidas da psicose, seu 

caráter parasitário, e sob a forma imperativa e interrompida do supereu. Lacan (2005) 

revela essa nova dimensão, a fim de dar ciência ao que traz de novo no nível em que 

aparece a forma do a que se chama voz.  

A voz que atormenta o psicótico, que voz é essa? É uma voz em ato, voz real, 

impossível de apreender pelo significante e que faz sua aparição de modo errático, 
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significante rompido, como testemunha o caso Schreber (2006): As conversas das vozes 

mudam continuamente e até mesmo neste período relativamente curto de tempo, em que 

me ocupo da realização deste trabalho, elas já sofreram diversas modificações. E 

continua: Já não se ouvem mais muitas das expressões que antigamente eram 

habitadas, em particular as que lembravam o “pensamento-de-não-pensar-em-nada”. 

(p. 210-211). 

 E aí está o bloqueio do pensamento pela perturbação radical associativa 

comum na esquizofrenia, em estados de inanição verbal e na aproximação a um efeito 

catatônico, mas, outra maneira de constatar que a voz na psicose se atualiza na forma de 

mandamentos impossíveis é a alucinação verbal, isto é, a voz do Outro. 

 Essa voz se faz ouvir gritando, sussurrando, bradando a um só tempo; um 

tempo impossível de ser desobedecido, e o sujeito fica na impossibilidade de cumprir o 

comando da voz do Outro. 

Encontrar a metáfora que pode realizar os devidos deslizes diante desses 

imperativos é a tarefa de vida do psicótico, e seu sucesso ou fracasso determina o 

destino do sujeito na psicose, a experiência trágica da loucura na qual, segundo Neuza 

Souza (1991), a passagem ao ato é a marca da angústia que determina ao psicótico seu 

destino. 

 Seria assim a saída de Schreber, ao encontrar de maneira chistosa a metáfora – 

mulher de Deus –, que lhe permitiria reordenar seu destino de viver a vida não isenta de 

penas, mas sem excesso de sofrimento, uma vida recuperada em seus direitos como 

cidadão. Na ausência do significante fálico, o psicótico tenderia ao que é próprio da 

mulher, cuja condição é definida pelo não-todo atrelado à lei fálica.  

A partir dessas considerações que não se esgotam, podemos inserir a psicose na 

sexuação, isto é, na partilha dos sexos que visa à função fálica. Do lado do homem 

encontra-se a função universal do falo, visto que todos os inscritos na função universal 

estão na função fálica e, para que isso se sustente, é necessária ao menos uma 

proposição que a negue, isto é, seu limite, uma exceção que confirme a regra. Se a regra 

é a castração simbólica, haveria, para todos os homens, uma estrutura que exigiria uma 

exceção que estivesse fora do universal da castração, isto é, não na função fálica. Esse 

fora da condição fálica masculina da sexuação é sustentado pela função do Pai, mas, de 

outra feita, essa estrutura da função Pai equivale ao Nome-do-Pai, ou seja, o significante 

da exceção, sem representação, que constitui todos os outros como um conjunto, como 

o tesouro de significantes. (QUINET, 1997). 
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Isso tudo conduz, ainda segundo Quinet (1997), ao pensamento de que a relação 

do sujeito com o Outro seja da ordem de uma mistura, e faz também, no caso Schreber, 

que este se situe como exceção e encarne a Uma a partir de sua invenção criacionista do 

significante Mulher de Deus.  

Partamos, agora, para o que na psicose fracassa, ou seja, o amor, que no 

Seminário III As psicoses Lacan [1955-1956(1985, p 287) chamou, dada a radical 

heterogeneidade do Outro, de “amor morto”. Esse fracasso do amor vem suprir a não 

inscrição da relação sexual, e na neurose vem no lugar da castração que faz com que o 

homem e a mulher não saiam com o pretendido. 

Um amor sem castração estaria na erotomania – O Outro me ama. O que o 

distinguiria do amor erótico e do amor de transferência, é ser de fato o verdadeiro amor. 

Por outro lado, no amor místico, o gozo é relativo à falta no Outro [S (Ⱥ)], o que é 

requisitado para que o gozo em jogo do lado feminino seja suportável na ausência da 

função que o legalize. (QUINET, 1997). Ora, o gozo na psicose nem sempre requisita o 

amor, e em se tratando de amor a erotomania feminina heterossexual pode ilustrar que 

uma mulher só encontraria um homem na psicose – como no caso de Aimée e sua 

incursão ao príncipe de Gales –, mas isso não seria um impedimento. A construção 

delirante de Aimée, tomando como alvo suas perseguidoras, é uma construção 

erotomaníaca. É ela, nesse amor sem castração, a fazer-se em ato ou discursivamente 

delirante, como podemos constatar na expressão de Quinet (1997), como um muro, ou 

um muro de arrimo para barrar e circunscrever o gozo do Outro, isto é, o amor que dele 

emana. Assim, a erotomania estabelece uma delimitação e um enquadramento do gozo 

no lugar do Outro, e o amor se prestaria a construir esse muro de arrimo, e a erotomania 

estaria na tentativa de cura pela via do amor. 

As condições das instabilidades na psicose estão na construção do sistema 

delirante que autoriza que num intervalo feito de significantes se instale no psicótico e 

seu Outro esse delírio. Delírio que abriria no psicótico uma linha de fuga, e, com isso, 

amortizaria a dolorosa exposição do retorno alucinatório, condição na qual se vê 

reduzido e deixado na posição de resto, decaído, objeto real do gozo do Outro. Trata-se 

de instabilidades singulares na psicose e de seus efeitos na clínica, na qual a experiência 

analítica de um manejo pode bordear essas avalanches do real a decantar do sujeito, pela 

via da alucinação e dos arranjos alucinatórios, o testemunho desse gozo no lugar do 

Outro que concerne primordialmente ao real, definindo a estrutura da psicose. 
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A paranoia toma as manifestações delirantes como um eficiente sistema de 

defesa. O delírio rigoroso, coerente e contínuo no interior das ideias constrói uma 

proteção da invasão do estranho e do trágico, e elabora uma rede, teia ou máquina de 

influenciar. Desse modo, pode se transformar em uma experiência extraordinária, de 

modo que acaba sendo a condição necessária para que o Outro venha a ser subjetivado – 

em outras palavras, pode manter a distância, o que não ocorre na esquizofrenia, visto 

que o despedaçamento da estrutura do Outro subjetivado deixa o esquizofrênico aberto, 

invadido, escancarado ao retorno do gozo. 

A esquizofrenia difere da paranoia em suas variadas formas, haja vista que a 

esquizofrenia não conta com o recurso do sistema delirante que defende o paranoico do 

gozo do Outro. Contudo, nem por isso o esquizofrênico deixa de delirar, e, se o faz, as 

suas ideias delirantes fragmentárias, carentes de verossimilhança e furada na coerência, 

mas de qualquer forma um artifício para barrar o gozo do Outro. Na prática vivida na 

clínica da psicose as ideias delirantes e suas manifestações são permeadas de 

estereotipias de linguagem e, além disso, sua ação ou passagem ao ato surgem na forma 

de ataque a si e fora de si. Poderíamos encarar que tudo isso são táticas de resistência e 

de uma dramática manifestação a se opor ao aniquilamento, e à morte. 

Temos nesses casos testemunhos do real; do real da clínica na relação 

transferencial em que a psicose nos mostra, sem ambiguidade, que o gozo do Outro é 

letal, mortífero, aniquilador e perseguidor, e isso cabe a todos os sujeitos dotados de 

fala, na exigência trabalhosa e permanente de fazer e refazer a trama, o tecido que possa 

proteger o sujeito assujeitado pela interdição do olhar mortífero em face da crueldade e 

da judiação nua do gozo do Outro.  

Na perplexidade da relação com a linguagem e no fenômeno psicótico, no 

tratamento delirante, nossa questão fundamental, haveria por parte do sujeito um jeito 

de contornar o imaginário e, por assim dizer, burlar as leis simbólicas na construção de 

um significante totalitário dos fenômenos de linguagem típicos da paranoia e da certeza 

delirante. Isso será abordado mais adiante, de modo a dimensionar um tratamento 

possível da psicose, com suas condições de sujeito da foraclusão do Nome-do-Pai frente 

ao laço social. 
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III. CONSIDERAÇÕES SOBRE UM TRATAMENTO POSSÍVEL DA 

PSICOSE 

 

E o ser do homem não apenas não pode ser compreendido 

sem a loucura, como não seria o ser do homem se não 

trouxesse em si a loucura como limite de sua liberdade. 

Jacques Lacan (1946) 

 

Que se passa quando o significante de que se trata, o 

centro organizador, o ponto de convergência significativo 

que ele constitui, é evocado, mas faz falta? 

Jacques Lacan (1556) 

 

3.1 Psicose: o tratamento delirante 

 

Vimos, desde Formulações sobre a causalidade psíquica ([1946] 1998), que, 

para Lacan, a loucura está no campo da linguagem e que esse fenômeno, vivido no 

registro da significação, se deve não a uma causa orgânica, mas psíquica. Na trilha de 

Freud, em seu retorno aos textos do fundador da psicanálise, Lacan aponta, entre as 

significações da loucura: 

 

[...] as alusões verbais, as relações cabalísticas, os jogos de homonímia e os 

trocadilhos [...] o toque de uma singularidade cuja ressonância é preciso 

sabermos ouvir numa palavra para detectar o delírio, a transfiguração do 

termo na intenção inefável, [...] os híbridos do vocabulário, o câncer verbal 

do neologismo, o enviscamento da sintaxe, a duplicidade da enunciação e 

também a coerência equivalente a uma lógica [...] tudo isso pelo qual o 

alienado, através da fala ou da pena, comunica-se conosco. (LACAN, [1946] 

1998, p. 168) 

 

 

Na psicose não há jogo dialógico. Nas palavras de Lacan no Seminário III As 

psicoses ([1955-1956], 1988, p. 23), o sujeito “se fala com seu eu [...] fala literalmente 

com o seu eu”, não se dirige, como o neurótico, imaginariamente a um sujeito suposto 

saber. Contudo, dirá também Lacan, é nessas complexas relações entre a linguagem e o 

fenômeno psicótico, no fenômeno da fala, que está a possibilidade de interrogar a 

psicose. O paranoico tenta dar a seu texto delirante um contorno imaginário. Haveria de 

sua parte uma tentativa de contornar a lei simbólica construindo um significante 
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totalitário, produzindo fenômenos da linguagem que, aliás, são típicos da paranoia e da 

certeza delirante. A certeza delirante será o ponto de ancoragem para o sujeito, o cerne 

da significação delirante, visto que tal significação não está submetida à lei da 

castração, e assim aponta para uma verdade toda que, sendo absoluta, não admitiria 

qualquer dialética e qualquer relativização, o que nos permite afirmar que a loucura está 

diretamente relacionada à dificuldade de o sujeito se separar do Outro.   

Há em Lacan (1988, p. 42-43) a contextualização pertinente ao que interessa a 

nosso trabalho – o “sabor particular e frequentemente extraordinário [da linguagem] do 

delirante”. E, além disso, continua Lacan, uma linguagem em que certas expressões, na 

forma de palavras, ganham um destaque especial, imprimindo nelas “uma densidade 

que se manifesta algumas vezes na própria forma do significante, dando-lhe esse caráter 

indiscutivelmente neológico tão surpreendente nas produções da paranoia” (p. 42). 

Além disso, ao tomar o significante em sua materialidade, o delírio se distinguiria por 

ter em sua construção palavras insólitas, produzindo efeitos que iriam além da 

concepção lacaniana de que a significação remeteria a outra significação. Essa 

linguagem é marcada “precisamente por esta forma especial de discordância com a 

linguagem comum e que se chama neologismo” (p. 43). Trata-se, no entanto, de um 

neologismo diverso daqueles que, com o tempo, são acrescentados aos dicionários, 

perdendo o sentido de “nova palavra”, criada, por exemplo, por necessidades 

tecnológicas e poéticas. A significação desses neologismos “não se esgota no remeter a 

uma significação” (LACAN, [1956-1957] 1988, p. 43). 

A experiência da clínica da psicose nos orienta em suas formas variadas de 

manifestações nas quais a palavra de que o psicótico se apodera tem peso em si mesma. 

Segundo Lacet (2004, p. 245), esses distúrbios manifestos na linguagem são necessários 

para firmar um diagnóstico de psicose. A significação não se esgota porque, observa a 

autora, as significações nunca bastam, porque, sem a simbolização, nada barra o Outro, 

e ele fala e se faz ouvir. Nesse sentido, como observa Lacan (1988), o neologismo não é 

comunicado, é de uso exclusivo do psicótico e somente a ele diz respeito; e nos adverte 

para o fato de que “esses doentes falam a mesma linguagem que nós. Se não houvesse 

esse elemento [formas de significação
16

], não saberíamos absolutamente nada deles” 

                                                           
16

 Nesse momento do seminário, Lacan está falando dos neologismos de significação inesgotável, das 

palavras reveladoras – que Schreber nomeia palavra-enigma, das fórmulas que se repetem (ritornelos), 

seu caráter automático, de que falaremos mais adiante.  
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[...] e são as relações entre as significações e “com a ordem comum do discurso, o que 

nos permite distinguir que se trata do delírio” (p. 44). 

 Os fenômenos da linguagem nas formas delirantes são aqueles que 

interrompem a cadeia significante, situada no lugar do Outro, e que comanda tudo o que 

vai se presentificar no sujeito. É no campo desse vivo que o sujeito tem que aparecer. 

Nesse lugar, do qual o Nome-do-Pai está foracluído, esses significantes se remetem a 

eles mesmos, ou seja, não têm seu valor determinado pela posição que ocupam na 

cadeia simbólica e em relação a outros significantes. No Seminário V As formações do 

inconsciente, em que estabelece o conceito de foraclusão do significante Nome-do-Pai, 

Lacan observa que esse significante fundamenta a lei, e que essa falta no Outro deixa o 

sujeito à deriva, e retorna na psicose como o que não foi simbolizado: “ele é o 

significante que significa que, no interior desse significante, o significante existe”, 

LACAN ([1957-1958] 1999 p. 153).  

A relação do psicótico com a linguagem é marcada por fenômenos diversos, 

entre os quais se destacam os neologismos, que se projetam, como aponta Lacan em As 

psicoses, na intuição delirante, cujo exemplo mais marcante é o de Schreber, quando 

fala na língua fundamental, e na fórmula que se repete em insistência estereotipada, 

funcionando em oposição à palavra, como um ritornelo (p. 44). Em práxis temos relatos 

de que não só a palavra, mas o som em forma de sussurro ou um canto com uma forma 

linguageira sem sentido pode dar a entender a vivência do psicótico.  

A manifestação delirante é legível, porém, estará sendo transcrita em outro 

registro que não o simbólico, e implica uma condição sem saída, mesmo que seja essa 

também uma condição que implica o delírio e faz dele uma tentativa de cura. Na 

proposição de contextualizar esses argumentos, Souza, N.(1991) fundamenta nossa 

posição em relação aos fenômenos nas manifestações delirantes. 

Entretanto, é possível, ainda, dar a essa significação o estatuto de metáfora – 

metáfora delirante – uma vez que atende a um critério essencial dessa figura de estilo: o 

da produção de um significado novo, de uma nova significação. Para Neusa (a) (1991), 

a metáfora delirante nos remete à condição da clínica da psicose, e com ela a 

manifestação do real e, consequentemente, a relação transferencial, o núcleo desta tese e 

também a condição de quem se aventurar a responder por essa posição, a não recuar 

diante da psicose, como nos desafia Lacan. Por outro lado, a autora destaca o sentido de 

que está implícita no delírio a tentativa de cura como tentativa de criar uma nova 

realidade que dê ao sujeito um apoio. 



122 
 

 

O delírio, tentativa de cura, é um “ensaio de rigor” parcialmente exitoso. 

Exitoso por constituir uma significação viável para o psicótico e por fundar 

uma filiação, uma forma original de filiação, onde o sujeito se encontra 

implicado num elo com o Pai mesmo que – incide de malogro do delírio – a 

referencia ao Pai se estabeleça no registro do real. Exitosa é também a 

metáfora delirante enquanto operação de defesa que, funcionando como 

terceiro termo entre o psicótico e seu Outro, evita as vivências alucinatórias 

que precipitam o primeiro na posição de objeto da demanda indeterminada do 

segundo. Exitosa enfim ao devolver a fala do sujeito, a esse sujeito afundado 

no mutismo, capturado pelo horror do “fim-do-mundo”, experiência 

alucinatória que lhe rouba a voz, a palavra, o sentido, o mundo. (SOUZA, (a) 

1991 p 44) 

 

Tomado por esse Outro que sabe tudo dele, essa possibilidade de êxito, 

apontada por Souza, está na criação desse saber delirante que tem por função ordenar o 

campo da linguagem. O delírio e suas manifestações lançam o sujeito na reconstrução 

de uma realidade de acordo com suas próprias leis e, de certa forma, protegida pela 

certeza absoluta. Falta ao psicótico, segundo a autora, o significante Nome-do-Pai, que 

daria a ele uma percepção dessa realidade passível de ser compartilhada. Trata-se, no 

entanto, de uma fala, nua, crua, seca, sempre a mesma, e de tons variados pela errância 

do palavreado, “uma voz em ato, voz real, impossível de apreender pelo significante” 

(1991, p. 54); um sintoma à beira da insuportabilidade da clínica da psicose, que 

testemunha esse fenômeno correlato ao aprisionamento do psicótico nessa realidade.  

A demanda de um tratamento possível da psicose aponta nuances nas quais 

destacamos dois aspectos: o primeiro é a construção fundamental do conceito de 

metáfora delirante e de seus avatares como defesa, e o outro é a formação do analista 

frente a essa demanda, haja vista que a formação implica o ensino proposto por Lacan, 

ou seja, o desejo do analista de sustentar isso tudo evitando ocupar o lugar desse Outro 

absoluto. Assim, na posição de testemunha, o analista pode se mostrar menos invasivo 

para o sujeito, abrindo espaço para ele. Nas palavras de Lacan, a análise do delírio, 

 

nos revela a relação fundamental do sujeito no registro no qual se organizam 

e se desenvolvem todas as manifestações do inconsciente. Talvez mesmo ela 

venha nos dar conta, se não do mecanismo último da psicose, pelo menos da 

relação subjetiva com a ordem simbólica que ela comporta. Talvez posamos 

ver claramente como, no curso da evolução da psicose, desde o momento de 

origem até sua última etapa, na medida em que há uma etapa terminal na 

psicose, o sujeito se situa em relação ao conjunto da ordem simbólica 

original, meio distinto do meio real e da dimensão imaginária, com a qual o 

homem sempre lida, e que é constitutivo da realidade humana. (LACAN, 

[1956-1957] 1988, p. 141) 
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Se há um tratamento possível da psicose no ensino de Lacan, nada melhor do 

que reafirmar que, como todo discurso, o delírio deve ser levado em consideração no 

campo da significação que organizou certo significante, de modo que as primeiras 

regras de um bom interrogatório, e de uma boa investigação das psicoses, poderiam ser 

a de deixar o paciente falar o maior tempo possível. Dunker (2014, p. 101) lembra que, 

em suas apresentações de pacientes, Lacan privilegia o sujeito como interlocutor 

responsável por sua própria fala, e não como objeto de observação. 

Na prática da clínica da psicose, nas instituições públicas ou privadas, e até no 

consultório, sustentar essa condição não me parece tarefa fácil, e, além disso, os 

analistas engajados nessa modalidade clínica de certa forma enfrentam os impasses de 

políticas públicas e algo como uma pedagogia (ou não) para esse “tagarela”. Na clínica, 

como expressa Lacan (1988), os fenômenos elementares, as distinções das alucinações, 

dos distúrbios da atenção, da percepção, dos diversos níveis na ordem das faculdades, 

certamente contribuem para obscurecer nossa relação com o delirante, haja vista que 

outros saberes, como os da ciência e da religião, estão sempre prontos para legislar 

sobre as manifestações de um sujeito fora do discurso, fora do pertencimento simbólico 

e do laço social.  

Se aqui aludimos a um tratamento possível da psicose, é de bom alvitre indagar 

o que significa tratamento na linguagem psicanalítica. Na linguagem psicanalítica, trata-

se de um tratamento por intermédio de um discurso, pelo discurso do analista? Como 

operar com o discurso do analista na clínica da psicose? Que lugar tem nessa clínica a 

escuta do discurso do paciente? Para o psicótico é necessário um novo discurso? É na 

busca de uma resposta a essas indagações que nos deteremos antes levar em conta o 

modo como o psicótico é tratado por outros discursos. 

Como vimos no capítulo II, quando apresentamos o Esquema L simplificado, 

confirmamos, com Lacan, que tanto na neurose quanto na psicose o que se desenrola no 

Outro é um discurso, o inconsciente como discurso do Outro. No Seminário III As 

psicoses, Lacan ([1956-1957] 1988) fala do psicótico como “uma testemunha aberta, 

[que] parece preso, imobilizado em uma posição que o deixa incapaz de restaurar 

autenticamente o sentido do que ele testemunha, e de partilhá-lo no discurso dos outros” 

(p. 153). Nesse sentido, caberia ao analista uma direção de tratamento que estaria em 

relação ao modo de gozo desse paciente e a uma possível orientação. 
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Se há de fato um tratamento possível da psicose e sua direção, façamos aqui 

uma introdução a título de testemunhar a modalidade discursiva que implica o sujeito no 

laço social e a inserção da psicanálise no campo do gozo, definindo campo lacaniano 

como um campo operatório e conceitual aparelhado pela linguagem. Para Lacan, o 

discurso se define como uma modalidade de laço social, de inscrição em um grupo. Os 

discursos modelam a realidade e são propostos como formas de tratamento do gozo, de 

acordo com a relação do sujeito com o Outro. Lacan ordena os discursos, quatro 

estruturas constituídas por posições simbólicas, que prescindem de palavras, e se 

apresentam por pares, em que um é o avesso do outro. Os quatro lugares são o do 

agente, o do outro, o da verdade e o do saber, ocupados, por S1 – significante mestre; 

S2 – o saber; $ - o sujeito; a – o mais-de-gozar (segundo o conceito marxista de mais-

valia). 

Sabemos que as modalidades discursivas se articulam a partir do discurso do 

mestre, do discurso da histérica, do discurso universitário e do discurso do analista. 

Desse maneira, se as modalidades discursivas implicam o sujeito e o remetem ao laço 

social, o que dizer do psicótico frente a esse laço? Levar em consideração a definição de 

discurso em que haveria a relação simbólica inconsciente, que supõe a castração, 

remete-nos ao fato de que o psicótico está fora do discurso, uma vez que lidou com a 

castração enganado, pela foraclusão. O psicótico e o gozo, ou melhor, o gozo psicótico 

seria um gozo ilimitado, porque a significação fálica que organiza o simbólico e permite 

o surgimento do desejo é o que limita o gozo, por estabelecer um objeto. 

Esse fato é relevante, visto que o gozo esclarece e baliza a nosografia 

psicanalítica e, em particular, a psicose. Se o que se tem em comum é a foraclusão do 

Nome-do-Pai no lugar do Outro, o gozo terá um destino diferente. Do lado da paranoia 

há o retorno do gozo do Outro, e do lado da esquizofrenia, o retorno do gozo no corpo, 

na alucinação de um corpo em frangalhos, em pedaços e judiado. 

 

Dizer gozo do Outro ou gozo do corpo indica que o significante faltou em seu 

trabalho de separar o gozo do corpo, falhou em sua função de negativá-lo, 

esvazia-lo do corpo para recuperá-lo depois como “mais-de-gozar”, espécie 

de mais valia, uma obra, um resto de gozo limitado às bordas e orifícios 

anatômicos onde a pulsão contornando o vazio do objeto – um objeto 

perdido, extraído e separado do corpo, objeto a -, encontra ai sua satisfação... 

Ao gozo do real, esse gozo não significante, nocivo aos seres de palavra, 

gozo comprometido com a morte, Lacan o chamou algumas vezes de “gozo 

da vida”, numa referencia ao destino para a morte inerente a todo organismo 

vivo sexuado. (SOUZA, N., 1991, p. 55-56) 
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O gozo na psicose assume um caráter absoluto e mítico, vedado ao falante, isto 

é, o que é próprio do psicótico e de suas manifestações a partir de ensaios, tropeços e 

incursões mal sucedidas da simbolização, e disso podem dar testemunho os fenômenos 

clínicos, o real, algo de real no gozo da psicose.  

Essa angústia, essa que não engana, com diz Lacan, o psicótico fica a sua 

mercê, uma vez que lhe falta o significante que permite a significação e que é condição 

necessária para a construção de um saber sobre o desejo do Outro. Essa angústia que 

assola o psicótico é invasiva, de tal forma que ele passa a ter uma percepção de não ser 

mais que um corpo, naquilo que o corpo tem de real. Ora, a condição para o alívio dessa 

angústia seria um delírio tal que pudesse por o psicótico fora de perigo, perigo de um 

ato, isto é, de uma passagem ao ato. 

Se na paranoia e na esquizofrenia o Outro goza do sujeito, é em razão da 

ausência do significante do Nome-do-Pai para lhe fazer barreira, para mantê-lo a 

distância dessa dimensão obscena, impertinente, capaz de lhe causar dor e culpa. Esse 

fracasso da simbolização será o mote na tentativa de constituir um laço social. 

A psicose, e destaco a paranoia, como objeto de gozo do Outro, direciona, ou 

melhor, está na posição de suprir ou preencher a falta no Outro no real, ou seja: resto, 

objeto parcial, dejeto. Estando nessa posição de objeto de gozo do Outro, o psicótico, de 

certa maneira, faz-se de oferenda ao Outro – e que se ressalte aqui que não se fala de 

uma oferenda simbólica – significante – mas de um real, seja este parte de seu corpo 

inteiro na mutilação
17

, na autoflagelação e mesmo no fim de si mesmo – suicídio. 

Contudo, mesmo oferecendo esse corpo sofrido, de que todos sabem e falam, ao Outro, 

ele não se salva da angústia (GRECCO, 2005). Na neurose, essa dimensão invocante da 

voz do Outro está protegida pela via do recalque. Na psicose, a percepção da voz do 

Outro se mostra imperativa, é tomada ao pé da letra; uma voz do real, inapreensível pelo 

significante, e que surge na forma de uma cadeia quebrada, como nas falas 

interrompidas de Schreber.  

Nessas condições, o psicótico sem a sua inscrição na significação fálica, sem 

sombra de dúvida, para a morte, o que às vezes passa despercebido no tratamento da 

psicose, pode não receber o devido crédito no ato e movimentos do psicótico, ou pode 

ainda ocorrer de o tratamento ser tomado pela exclusividade da farmacologia, que daria 

                                                           
17

 Uma referência clínica: Antero quer uma cirurgia nas axilas para não suar e, assim, não dar provas de 

que seu corpo está podre – uma das denúncias sobre ele; também quer fazer implante, porque os pontos 

em que seu cabelo falha são sinais de que não gosta de mulheres (GRECCO, 2005). 
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conta de tudo. Acontece que essas condições são na verdade mais difíceis, impondo ao 

analista que não recue diante delas.  

 

Nas suas diferentes feições, o arremesso – a – morte é da psicose o efeito 

mais desolador, estranho e amargo fruto da carência de posição jurídica na 

vida social, condição própria ao psicótico, esse sujeito despossuído de 

inscrição em qualquer discurso estabelecido – do mestre, da histérica, da 

universidade ou do analista – que lhe possa valer de sustentação e referência. 

Esta situação de extremo desamparo é a sorte daqueles cujo processo de 

engendramento do sujeito falhou em algum ponto essencial. (SOUZA, N., 

1991, p. 66) 

Temos levado em conta o estatuto do Outro em nossa articulação da psicose a 

partir da obra de Lacan, e isso pressupõe o gozo e a noção do Um, isto é, a 

generalização da suplência a todas as estruturas clínicas. Seria possível assim afirmar 

que haveria a passagem do mito à estrutura.  Na morte do pai primevo, totêmico
18

, está 

o que Lacan chama de chave do gozo, a equivalência entre pai morto e gozo: “o mito do 

Édipo, no nível trágico em que Freud se apropria dele, mostra precisamente que o 

assassinato do pai é a condição do gozo” (p. 113). Além do mito do Édipo, haveria um 

operador estrutural para definir o pai real. O pai real é articulado como um impossível e, 

por isso mesmo, imaginado como privador, agente da castração (função essencialmente 

simbólica), e não há causa do desejo que não resulte dela  

Na posição de operador estrutural, o pai, de fato, seria um significante, o 

significante do gozo, e aí se encontram as condições da operação discursiva do analista 

a manejar a constituição do gozo, o significante-mestre, e do outro, o saber, no matema 

do discurso do analista. Esse discurso permite verdadeiramente articular o que 

corresponde à castração.                                  

No tratamento psicanalítico da psicose, qual seria a dificuldade de abordar o 

discurso do analista? Antes de qualquer coisa, devemos indagar o que significa o 

tratamento por intermédio de um discurso? O discurso do analista seria a condição para 

tal fim? Lacan estabelece, além do discurso do analista e de outros, que o psicótico 

estaria submetido a eles como forma de tratamento, ou seja, na psiquiatria, na polícia ou 

pelos agentes sociais; formas em que há uma injunção de adaptação do sujeito psicótico 

à norma e que seja produtivo no trabalho. Ora, isso estaria na estrutura do discurso do 

mestre, e, além disso, o discurso universitário, tomado de pronto pela psiquiatria, faz do 

psicótico um objeto de estudo e especulação, aos cuidados da farmacologia. Como 

                                                           
18

 Cf. Freud, Totem e tabu ([1913] 1996). 



127 
 

podemos observar, haveria inúmeros pontos de um possível tratamento para a psicose, e 

a nossa questão anterior, sobre o discurso do analista, não foge à regra das dificuldades. 

Contudo, não haveria a imposição de uma verdade, visto que o lugar do analista 

sustentaria as condições desse sujeito a sujeitado na estrutura da foraclusão do Nome-

do-Pai. Sustentar o lugar de secretário do alienado
19

 é, em vez de uma interpretação do 

delírio ou alucinação, oferecer a ele um testemunho de suas angústias, acolher o que ele 

testemunha na sua relação com a linguagem, a tentativa de diluir a transferência 

erotomaníaca ou persecutória.  

Essas questões poderiam ser formuladas de outra maneira: na paranoia, o 

psicótico é o objeto do Outro, e em alguns casos o psicótico serve de agente da divisão 

do sujeito, dito de outro modo, da divisão da psiquiatria ou do analista, e isso nos daria 

a sensação de que ele nos impulsionaria a associar e descobriria coisas do analista ou do 

psiquiatra. Em detrimento da posição que o psicótico ocupa, essa posição de objeto se 

assenta no saber que os próprios fenômenos lhe oferecem. Desta forma, talvez seja 

possível constatar na dimensão do discurso do analista um tratamento possível da 

psicose – ocupando nesse discurso o lugar do objeto a, fazer-se de objeto para provocar 

a divisão do sujeito e para que este produza seus significantes primordiais: “ser analista 

diante de um psicótico é, portanto, em certa medida, rivalizar com ele” (QUINET, 1997, 

p. 125). 

O tratamento da psicose tem em sua demanda, isto é, sabe-se que há procura do 

psicótico por análise, ou ele vem na orientação médica ou vem conduzido – nesses 

casos, a demanda vem de um outro. Mas se vem por conta própria, nas idas e vindas que 

começaram por orientação, bem, aí cabe ao analista detectar a demanda que ele lhe 

endereça, e dar-lhe a oportunidade de falar. Isso não significa dizer que o analista só 

aceitaria os que vêm por conta própria, o que em nossa prática é raro, muito raro, 

porque na maioria das vezes o psicótico é levado, conduzido, e sabe-se lá o que se usa 

para esse fim, ou como um imperativo complementar de que só assim estaria curado. 

Mas, de outro lado, o analista ciente dessa demanda põe em oferta a condição da fala, 

que ele fale o quanto puder e quiser. Essa condição nos aponta um aspecto do particular, 

visto que há na clinica da psicose duas vertentes: a primeira, a do simbólico, e a outra, 

do real. 

                                                           
19

 Título do capítulo XVI do Seminário As psicoses, no qual Lacan afirma: “Vamos aparentemente nos 

contentar em passar por secretários do alienado. Empregam habitualmente essa expressão para censurar a 

impotência dos alienistas” (1988, p. 235). 
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Eis, então, um ponto a que o analista que se submete a essa clínica deverá estar 

atento. Freud sublinha de que o ponto das relações do sujeito com a realidade não são as 

mesmas na neurose e psicose, e isto pode estar ao caráter clínico do psicótico, que se 

distingue por essa relação profundamente pervertida com a realidade que se chama 

delírio. Essa grande diferença de organização ou desorganização, deve ter, segundo 

Lacan ([1956-1957] 1988) uma profunda razão estrutural, de fundamental relevância 

para estabelecer o lugar do desejo e de gozo, portanto: se o que o neurótico traz, sob a 

forma de repetição ou de sintoma, é uma pergunta, indagação, um lamento ou outras 

formas discursivas sobre o desejo que se apresenta como o desejo do Outro; no 

psicótico, a forma de demanda ou falta o implica diretamente, e está na forma 

antecipada de articular a resposta antes de sua própria demanda. Essa resposta se 

constitui em significação, ou seja, implica o analista a ser testemunha ou a dar suporte 

as suas formulações delirantes. (QUINET, 1997). 

Se há por parte do psicótico a implicação do analista como testemunha ou 

fiador de suas demandas, isso tem lá suas razões, não seria apenas pelo fato de estarem 

seus delírios possuídos de ideias megalomaníacas, onipotentes. Isso seria muito fácil de 

entender. O que não é nada fácil, não só na análise bem como no manejo da 

transferência, é levar em consideração outra vertente da estrutura de demanda da análise 

do psicótico: pede-se ao analista que faça barreira ao gozo do Outro, barreira ao Outro 

que o persegue, e está na voz em sua cabeça, que o manipula com sensações no corpo, 

que o olha na rua... Temos nesse caso um pedido de socorro, uma solicitação de asilo 

para que possa, ele mesmo, exilar-se do Outro, e seu pedido pode se estender a ser 

exilado em um manicômio, lugar inóspito, mas cheio de ferro e concreto que podem 

fazer a barreira que não ele possui diante do gozo do Outro implacável. No acumular-se 

de tentativas falhas e fracassadas, até acha uma saída: na morte ou na alienação total. 

Fizemos uma breve menção à transferência, e agora é necessário ir mais além 

nesse aspecto. Ora, falar e demarcar nesta tese a incursão do sujeito psicótico no laço 

social frente ao real da clínica é também afirmar que a transferência na psicose existe e, 

se existe, é porque existe relação com o saber. Lacan, em seu ensino, estabeleceu que a 

mola da transferência é o sujeito do suposto saber (SsS) - se assim o é, só é pelo simples 

fato de alguém falar que o resultado aparece, isto é, na transferência, a dimensão do 

Outro aparece.  

Na psicose as coisas não são bem assim. Devemos estar atentos ao que se 

estabelece como clínica da psicose, ao estatuto que nela terá de fato o que entendemos 
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como regra fundamental: a transferência na psicose. Essa transferência não pode, 

evidentemente, ser tomada do ponto de vista da relação com o neurótico, cuja fala ou 

discurso na análise se dirige a um saber, fazendo emergir o Sujeito suposto Saber – SsS, 

e como acentua Quinet (1997), um saber não qualquer, mas um saber sobre o 

inconsciente, que também vai trazer à luz a questão do desejo do Outro, supondo nele 

além de um saber, um desejo... Um Sujeito suposto Desejar. 

Se na psicose isso se estabelece de outra maneira, como comentamos isso se 

deve à relação de equivalência entre saber e gozo. Haveria de fato a formula dessa 

equivalência entre o sujeito suposto saber e o sujeito suposto gozar. Agora, tomando a 

psicose e sua relação transferencial, indagamos: será que o analista poderia se constituir 

em um sujeito suposto saber como na relação com o neurótico? Na psicose, se 

tomarmos a paranoia e sua relação com o Outro, não há mediação, restando o paranoico 

literalmente perseguido, e preso na teia do Outro como um objeto. Esse Outro sabe, mas 

tudo sabe a seu respeito, não se distancia e esse saber é, para o psicótico, coisa certa. 

A equivalência entre o suposto saber e o suposto gozar na neurose estaria 

endereçada ao analista, enquanto na psicose seria uma certeza, mas não podemos deixar 

de lado o fato de que em ambas as condições discursivas estruturantes, a neurose e a 

psicose, o analista ocupa uma “posição” nos pensamentos dos analisantes. Seguindo 

com Quinet (1997), se o neurótico atribui ao analista um suposto saber, o psicótico não 

supõe, tem certeza, e nessa conjuntura o analista também não seria suposto desejar. 

Uma vez que não está correlacionado “à falta-a-ser, própria do neurótico, é difícil falar-

se de desejo na psicose onde não há inclusão da falta do Outro, o qual emerge na figura 

do analista, não como suposto desejar, mas como outro que goza” (1997, p. 134). 

Se a transferência se sustenta com a interpretação, condição fundamental para 

uma análise, a psicose e a clínica da psicose requerem em sua prática um cuidado com 

tais conceitos, de modo a aprimorar a escuta e lidar com o desafio de ter seu desejo de 

analista destituído desse lugar do suposto saber, talvez como única forma de trabalhar 

com o delírio e fazer que ali haja sujeito. A manifestação delirante na clínica traz o real 

em que a erotomania é uma das necessidades do sujeito para estabelecer um laço – às 

vezes mortífero, como no caso de Schreber com Flechsig. Um tratamento possível exige 

um manejo por parte do “secretário”, de modo a produzir um esvaziamento desse delírio 

e, portanto, desse gozo mortífero, abrindo para o psicótico uma via para sua incursão ao 

laço social.  
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No manejo da transferência em relação a análise do psicótico, Lacan nos indica 

na práxis clínica a necessidade de considerar que a liberdade do analista está alienada ao 

desdobramento de sua pessoa. Em A direção do tratamento e os princípios de seu poder 

(1958), pouco antes de apresentar seu seminário sobre a ética, Lacan fala da necessidade 

de não prometer a felicidade, de ter prudência, e afirma que cabe aos analistas, 

“formular uma ética que integre as conquistas freudianas sobre o desejo: para colocar em seu 

vértice a questão do desejo do analista” (LACAN [1958] 1998, p. 621). Nessa direção do 

tratamento, um tratamento possível, Lacan fala do manejo da transferência segundo se 

domine uma estratégia, uma tática e uma política (1998, p. 596), de modo que possa 

inventar alguma forma de sustentar a transferência. Lacan vale-se de termos de uma 

lógica militar, bélica, que implica movimento, ação e, por assim dizer, um ato analítico. 

E, se tomamos Lacan ao pé da letra, a análise pode ser eticamente tomada como medida 

dessa ação. Como nos lembra Maria Rita Kehl (2011), a ética estaria ligada aos ditos 

princípios do poder do tratamento, uma vez que caberia ao analista renunciar ao poder 

que o outro investe nele – seja que poder for.  

Cabem, sim, ao analista, a apreensão e a ciência do lugar ocupado por seu 

analisante e, consequentemente, do lugar em que o analisante o situa. A clínica da 

psicose, como se pode ver, desafia e questiona a posição do analista, e a presença do 

inconsciente deve ser buscada em todo discurso. Quando fala de ética, podemos 

entender que, para Lacan, é uma questão ética reconhecer esse questionamento, para 

que o psicótico se instaure como sujeito e não como objeto do gozo do Outro. Assim, a 

manobra da transferência deve ser uma estratégia de barrar o gozo do Outro que por 

vezes invade o sujeito da psicose, sem que se deixe, como observa Quinet (1997) 

manobrar pelo paciente que, estruturado como psicótico, coloca o analista na posição de 

objeto de erotomania. 

Esta tese, ao discutir as dimensões de um tratamento possível da psicose e as 

condições de incursão do psicótico no laço social, tem nesse ponto destaque primordial, 

porque se analisam as condições não só do tratamento, que se materializa na estratégia e 

na manobra da transferência, mas também porque nos oferece a possibilidade de sempre 

levar adiante as reflexões sobre esses secretários do alienado, permanentemente entre 

testemunha, perseguidor, ou objeto de sua erotomania. Ocupar o lugar do Outro 

absoluto para o psicótico é uma consequência lógica da análise, e cabe ao analista 

aceitar essa posição propondo como direção do tratamento fazer do Outro não barrado 
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ou Outro barrado. Como diz Lacan em A direção do tratamento, a questão é dirigir o 

tratamento e não dirigir o paciente.  

 Na prática estaria o esforço do analista em sustentar essas condições, mas as 

relações do sujeito frente às dificuldades e barreiras determinantes de seu movimento na 

incursão ao laço social se faz a duras penas. Se ele mantém esse movimento, mantém 

por tempo muito curto, ou a angústia se faz tão atuante que ele se vê desorganizado e 

agressivo e põe tudo a perder. Ora, recomeçar, para um psicótico, é outra história, em 

que as condições sociais não sinalizam sua reentrada no laço e tampouco o reconhecem 

– aí se configura o impasse cruel do sujeito judiado, e a condição de manter sua 

foraclusão também no laço social. 

 

3.2 O laço social e o sujeito da foraclusão do Nome-do-Pai 

 

Formalizado no seminário As formações do inconsciente ([1957-1958] 1999), o 

conceito de foraclusão do Nome-do-Pai distingue o que em Freud ainda havia 

permanecido não demarcado: a articulação entre neurose e psicose. Considerando a 

noção de estrutura (com base na teoria saussuriana) e os registros do real, do simbólico 

e do imaginário, Lacan nos oferece uma explicação da diferença entre neurose e psicose 

com base na forma como se deu o funcionamento da metáfora do Nome-do-Pai nas 

relações de cada sujeito com a linguagem – se houve recalque ou foraclusão.  

No campo que concerne o sintoma mental, seguimos de perto o trabalho de 

Gerbase (2009), que destaca a contribuição da psicanálise para esse tratamento. O autor 

apresenta, então, a hipótese de Lacan de que “o corpo afetado pelo inconsciente é o 

próprio sujeito de um significante” e, nesse caso, “o corpo e o sujeito são colocados em 

posição de equivalência, senão de homologia, o que tem a vantagem de deixar de lado a 

divisão corpo e mente” (p. 102). Como já vimos, a concepção de sintoma na psicanálise 

– tanto freudiana quanto lacaniana – se explica pela linguagem; nas palavras de Lacan 

sobre a direção do tratamento, “a fala tem aqui todos os poderes, os poderes especiais 

do tratamento” (1998, p. 647). Assim, ainda seguindo com Gerbase, a hipótese 

lacaniana de corpo afetado pelo inconsciente comprova que há primeiro um corpo vivo, 

que se torna depois um corpo falante. Nesse corpo um significante tem ressonância, faz 

eco. Nas palavras do autor, “esse eco é o que chamamos de pulsão, por isso o objeto voz 

ganha prevalência entre os objetos pulsionais” (p. 102). Ora, é justamente a voz que se 
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faz ouvir no delírio e na alucinação, embora a linguagem alucinada não seja 

necessariamente auditiva.  

Passando agora ao conceito de sujeito, observamos, a partir do trabalho de 

Askoforé (2009), o que ele chama de multiplicidade do sujeito lacaniano; um sujeito 

que não pode ser tomado em uma única acepção, e que Lacan assim apresenta: 

“topológico: o sujeito como corte; dinâmico: o sujeito como defesa; tópico: o sujeito 

como suposto; econômico: o sujeito como desejo; ético: o sujeito como responsável” 

(2009, p. 169). No decorrer do ensino de Lacan, essa multiplicidade pode acolher o 

sujeito psicótico, com sua estruturação diferenciada, com sua especificidade, para quem 

fracassou o recalque originário e não entrou no jogo da simbolização. . 

Haveria perda da objetivação discursiva na psicose, isto é, ele seria o que 

Quinet (2006, p. 52) chamou de “o fora-do-discurso”, aquele que por uma questão de 

impossibilidade estrutural não poderia entrar completamente nos giros dos discursos, 

circular, passando de um a outro. Fora do circuito, dos laços sociais que poderiam tratar 

o gozo real pela via do simbólico, não haveria lugar, como afirma Quinet, para a 

coletivização, para um tratamento civilizatório capaz de regular as relações dos homens 

com os homens; relações construídas de libido e linguagem.  

Quinet (2006) apresenta o louco como o avesso dos discursos, uma vez que, 

justamente pelo fato de ele estar fora, ele denuncia que somos nós que estamos presos a 

esses discursos. E é nesse sentido, continua o autor, que se pode dizer que o psicótico 

está livre, livre desses discursos, ameaçando a ordem estabelecida, como mostramos, 

com a obra de Foucault, no início deste trabalho. Se o tratamento civilizatório comporta 

uma subdivisão dos discursos – discurso do mestre, discurso universitário e seus 

avessos, o discurso da histérica e o discurso do analista – todos eles são sustentados 

pelo Nome-do-Pai. Nesse caso, continua Quinet, o discurso do psicótico seria o avesso 

de todos esses discursos, e a forma de ele se relacionar com os outros não se dialetizará. 

Para Pacheco (2013), uma vez que está nele a condição estrutural para que se 

constitua o sujeito, o discurso do mestre é o ponto de origem do humano, com destaque 

para o fato de que as fórmulas dos quatro discursos dissimulam a castração – são laços 

sociais construídos como respostas ao mal-estar. Interessa-nos nesse artigo, o fato de o 

autor chamar a atenção para as mudanças provocadas pelo que chamou de “aceleração 

paroxística” das mudanças produzidas pelo capitalismo, que nos permite compreender 

melhor a proposta de Lacan para o discurso do capitalista. 
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Se o psicótico está fora do discurso e do laço social, as relações sociais e, 

concomitantemente, sua vinculação entre a força de trabalho e a mais-valia estará 

seriamente comprometida. Em primeiro lugar, pela sua condição estruturante, isto é, a 

foraclusão do Nome-do-Pai, e o discurso capitalista, tentando excluir o impossível, não 

fará um enodamento digno frente à falta do sujeito; fará outro enodamento, mas pela via 

do discurso do mestre, que passa a ser agora um mestre infatigável. O psicótico se vê às 

voltas com inúmeras dificuldades de fazer frente às condições sociais, em que se possa 

estabelecer um laço social dessa ordem, ou para subsistir a demanda das necessidades 

básicas para si, ou ser provedor. Isso se constata a duras penas, e nem sempre rodeadas 

de constância e sucesso. 

Assim, o discurso capitalista implica o sujeito apenas como um objeto, meio de 

produção. O psicótico está fora do laço social, mas é um subversivo no saber, não vai 

nesse caminho, seja pela sua condição estrutural, determinada pela foraclusão do Nome-

do-Pai, seja porque tanto os discursos não levam em conta que o sujeito é um sujeito da 

castração e não só da produção. 

Em O mal-estar na civilização (1930), Freud desnuda que os relacionamentos 

dos homens são a causa principal de seu sofrimento. Esse mal-estar seria de fato o mal-

estar dos laços sociais. E encontraríamos isso nas expressões do governar e ser 

governado, educar e ser educado, e, além disso, o analisar e o ser analisado. Essas 

condições impossíveis são ditas por Freud, e em Lacan formalizadas em quatro modos 

discursivos: governar, educar, analisar e fazer desejar. Já comentamos essas condições 

discursivas, mas retomo-as para marcar a singularidade do sujeito psicótico ao sabor 

dessas formas discursivas, sob os “cuidados” da psiquiatria, e o que nela se desdobra em 

uma reforma e nas contingências políticas vinculantes. 

Ao formalizar os quatro discursos em que o sujeito estaria inserido em algum 

laço social, Lacan aponta que esses discursos só podem vigorar na condição do sujeito 

por serem laços estruturados pela linguagem. Voltando a Quinet (2001), no governar 

teríamos a relação dialética do senhor ou mestre com o escravo, e seu poder é 

imperativo; o educar mostra-se no discurso universitário, regido pelo saber; o analisar é 

o laço social inventado por Freud, no qual o analista se apaga como sujeito para ser 

apenas causa libidinal do processo analítico; por fim, o fazer desejar – o discurso da 

histérica – que implica o predomínio do sujeito da interrogação, que leva o mestre não 

só a querer saber, como também a produzir um saber. 
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Se o psicótico está submetido a essas modalidades discursivas na via de um 

tratamento possível, consequentemente, esses discursos são as quatro modalidades de 

laço social. Ora, o psicótico está fora do laço social e das modalidades discursivas, logo, 

o que resta é a linguagem, da qual ele pode fazer uso ou não. 

Se o discurso como laço social pode ser um modo de aparelhar o gozo com a 

linguagem, o processo civilizatório permitiria uma condição de relações entre os 

humanos desde que haja uma renúncia à tendência pulsional de tratar o outro como um 

objeto a ser consumido; sexual e fatalmente. A tendência do homem é ser o lobo de 

outro homem, abusar sexualmente dele, explorá-lo, saciando, assim, sua pulsão de 

morte erotizada.   

Se a condição civilizatória faz a exigência dessa renúncia, e se todo laço social 

implica um enquadramento da pulsão e resulta em perda real do gozo, todo discurso é 

um aparelho de gozo. Fora do discurso e do laço social, o psicótico está, por assim 

dizer, capturado por um saber sobre o qual não pairam dúvidas, sendo essa a via 

discursiva universitária, e a psiquiatria seria, nesse caso, o representante dessa condição.  

Não há dúvidas de que há um saber, o saber dos psiquiatras, que operam no 

psicótico com o objetivo de que ele alcance a cura, que se produza nele uma 

transformação e até mesmo que seja excluído ou passe por um processo de higienização. 

Tudo isso ao longo de um processo sócio-histórico no qual a loucura foi e continua 

sendo um entrave, um estorvo, um objeto de medo, nojo, e incapaz de produzir para o 

grupo social em que vive. No Brasil, em particular, o histórico da forma como a loucura 

incidiu em nossa sociedade traz relatos de acolhimento e tratamento do psicótico, 

contudo, como esse tema foge a nossa proposta, apenas aponto-o de passagem, sem nele 

me embrenhar de maneira considerável. 

Nas décadas de 1980 a 1990, constatamos um deslocamento de um modelo das 

chamadas Comunidades Terapêuticas para um dispositivo novo: os Centros de Atenção 

Psicossocial, que amparam e proporcionam uma convivência para o tratamento clínico. 

Todavia, mesmo diante da “abertura” de ideias promovida por essa nova perspectiva, 

permanece uma resistência à figura do psicanalista, ainda tomado como o detentor de 

um saber, ao modo do Mestre, do Senhor da psicanálise. O que agora se leva em conta é 

um discurso da cidadania e da ação social, requerendo a desmedicalização, mas, com 

essas medidas, passa haver um excesso interpretativo psicologizante, e que vai circular 

em nome da psicanálise. Estabelecido esse eixo politizante do tratamento, a questão se 
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parece deslocar de um modelo psicologizante para um socializante, que pode prescindir 

da psicanalise. (FIGUEIREDO, 2001). 

Haveria então uma carência, no campo restrito da clínica, e isso se observa a 

cada momento, a cada caso, se estamos lidando com as condições para um tratamento 

possível da psicose e em particular com o real na clínica. Nesse caso, a interpretação 

caminha na contramão de um tratamento, seja pela resistência ao psicanalista, seja pela 

dimensão restritiva do que se pode pensar em uma clínica da psicose, mas, continua 

Figueiredo (2001), devemos levar em conta também o conviver, os cuidados, o 

acolhimento constante, o trabalho e o lazer assistidos, que, por sinal, não são 

suficientes.  

Se a psicanálise se afasta dessa conjuntura, não é difícil imaginar o que teria 

provocado a resistência, mas a resistência seria mais em relação aos psicanalistas e não 

à psicanálise em si. Freud fala dos psiquiatras e não da psiquiatria; ou seja, os excessos 

interpretativos, a arrogância de saber e o psicologismo já seriam explicações mais do 

que suficientes. Mas ainda falta a clínica. A psiquiatria tem lá seu quinhão nessa 

historia, isto é, o abandono da psiquiatria clássica, ou melhor dizendo, tradicional, em 

que o campo da psicopatologia e a carência de uma disciplina que pudesse atender além 

de um poder explicativo e classificatório, e propostas terapêuticas sistematizadas.  

O dito “saber leigo” passa a ser um modelo que deve tornar todos aptos a tratar, 

e o tratamento deve se sustentar sobre o pilar da ressocialização permanente, através de 

uma convivência que subsume o trabalho e o lazer assistidos. Se isso está dessa 

maneira, podemos avançar a proposta de situar o trabalho do psicanalista e o próprio 

saber que compete à psicanálise – a clínica da psicose não seria nem reconhecida e 

tampouco permitida, de uma forma que a práxis da psicanálise pudesse atuar. A reforma 

psiquiátrica sinalizaria algo nesse sentido? Acreditamos que não, nem de longe. 

As dificuldades nesse contexto são enormes, sejam elas dimensionadas como 

obras plurais e em um processo, o que daria a ideia de coisa ainda por se fazer, e hoje 

isso está de certa forma exaurido, e sem folego para se renovar. Contudo, é preciso 

ainda lutar por outras racionalidades capazes de acolher a loucura. E, como observa 

Fonseca em A reforma psiquiátrica e a difícil reconciliação (2007), essa reforma 

precisa ser múltipla, e não ser tratada apenas como uma questão técnica, ou uma ação 

assistencial, mas como capaz de funcionar como um dispositivo de subjetivação, mesmo 

que dentro de um espaço institucional.  
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 A Reforma Psiquiátrica, continua a autora, não vem como solução definitiva, 

mas como lugar de problematização e capaz de operar forças que movem o socius. Sua 

característica é a de um movimento mundializado, e em movimento segundo as 

condições próprias de cada terreno. A desmanicomialização transforma a loucura, 

porque desloca, desterritorializa, problematizando a noção de isolamento, e, 

simultaneamente reterritorializa, uma vez que a partir de pequenas ações cotidianas 

amplia o social em que essas pessoas podem viver.  

Podemos agora aludir à forma como a heterotopia, o espaço-manicômio, 

encena, pela condição da Reforma Psiquiátrica, a contestação ao presente, disposição 

constante de toda a cultura instituída. Assim, o espaço real do manicômio transmuta-se 

em outro espaço – um espaço fora – exatamente quando os homens se encontram em 

uma espécie de ruptura com seu tempo tradicional. Possuindo um sistema de abertura e 

de fechamento, o hospital psiquiátrico mostra-se simultaneamente isolado penetrável, 

transformado em corpo paradoxal. O corpo institucional do manicômio não se refere a 

essências, mas a um movimento continuamente produzido. Por outro lado, esse corpo 

não tem uma identidade única, estável, de contornos fixos, o que nos permite uma 

operação que se produz fora dele, na sua fronteira. (FONSECA, 2007). 

A Reforma Psiquiátrica, em construção ou não, poderia oferecer um tratamento 

possível para a psicose? Se a resposta for “sim”, em que dimensão isso se caracteriza? 

Podemos ter muitos argumentos a favor e contra o que esse dispositivo reformista 

instituiu no Brasil, mas não é o caso de debater agora essa questão, mesmo 

reconhecendo sua grande relevância. No momento em que se escreve esta trabalho, o 

ponto a destacar permanece o mesmo: discutir, até onde a discussão nos levar, a 

necessidade de um tratamento possível da psicose, e a metodologia a que aderimos é 

aquela proposta pela psicanálise, em particular os trilhamentos de Freud e Lacan. 

Se há um tratamento possível da psicose, mormente seja a clínica analítica a 

que reúne as condições ímpares para dar conta dessa direção do tratamento. Contudo, é 

preciso ainda comentar dois aspectos: o primeiro, o que é a clínica analítica; e o 

segundo, o que definimos como paciente psicótico. Se ao longo de nossa construção 

esses argumentos foram na direção das referências selecionadas em Freud e Lacan, 

agora não seria demais retomá-las. E, no nosso caso em particular, discutimos as 

contingências do laço social e a foraclusão do Nome-do-Pai, devendo o sujeito psicótico 

ser acolhido e tratado, por uma via institucional ou não. 
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Sabemos que a psicanálise não se detém em arregimentar argumentos de ordem 

morfológica externa dos sintomas, mas sim na significação subjetiva dos fenômenos. O 

que se leva em consideração é a lógica implícita em que está submetida à relação do 

sujeito com o Outro. Elucidando outro ponto, é na clínica analítica ou da psicose e na 

posição subjetiva, isto é, a posição do sujeito diante do Outro, que tais fenômenos 

emergem e ganham sentido. As contingências analíticas assinalam uma determinada 

posição subjetiva em que a lógica devolve o sentido velado desses fenômenos. Essa 

reflexão nos aponta que o paciente psicótico é um tipo clínico cuja característica mais 

fundamental – a partir da qual todas as outras se organizam – é a de acreditar não só que 

o Outro goza, mas que todo gozo está localizado do lado do Outro (SOUZA, 2005). 

Ao encenar sua realidade, o psicótico leva adiante que o Outro goza, mas de 

forma decidida e insistentemente, e se exclui como parte interessada no usufruto desse 

gozo, na exclusão desse jogo em recusar a responsabilidade que lhe cabe está aí a 

definição subjetiva própria do psicótico. Agora seria preciso ir em busca da 

particularização na ordenação da psicose, ou seja, das afetações de cunho dissociativo 

ou paranoico, isto quer dizer: a esquizofrenia e a paranoia, as quais não são campos 

estanques, mas permeados por todas as gradações e nuanças possíveis. 

Tomemos em análise os psicóticos afetados pela condição dissociativa – 

esquizofrenia – onde esses pacientes tendem a ouvir e a se deixar invadir por um 

falatório incessante, que é o discurso do Ouro. Segundo Souza (2005), esse falar que 

não cessa nunca é a nossa herança, a herança que recebemos do Outro, e não nos 

apropriamos dela como coisa nossa, como nossa fala silenciosa, nosso pensamento. 

Essa falação acaba por se tornar um padecimento, um embaraço, uma intrusão. Essa 

afetação em ouvir seria um modo de expressar um desarranjo da existência em que o 

sujeito se sente exposto, numa posição ao mesmo tempo passiva e receptiva diante do 

dizer do Outro. A experiência nos autoriza a fazer um recorte clínico: a paciente 

psicótica ouve vozes, muita vozes, e todas falam coisas diversas. Ela comenta “essas 

vozes que ouço, o elas querem de mim?” Bem isso nos dá condição de pontuar que tudo 

o que se recebe do Outro por meio da linguagem é recebido de forma verbal, e se o 

sujeito não se implica nesse dizer do Outro, se não admite como seu o que vem do 

Outro, experimenta essa voz a invadi-lo, experiência que LACAN, [1955-1956(1988)] 

aponta como característica da psicose. Além dessas experiências dissociativas, afirma 

Souza (2005), o discurso também se apresenta com ruptura e fragmentação, e há queixa 
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dos pacientes diante da ruptura do pensamento como frases interrompidas ou 

fragmentadas. 

  Nos pacientes psicóticos, a experiência nos indica, confirma Souza (2005), 

que esses pacientes não estão livres das alucinações, das experiências invasivas ou aos 

fenômenos dissociativos, mas há uma tendência a retomar o dissociado em uma sintaxe 

e ligar tudo a um sistema. Aqui podemos tomar o caso Schreber, no qual as palavras 

desconexas e fragmentos de pensamento que ele era obrigado a ouvir foram retomados 

em uma ideia ordenadora que o coagia a pensar e a encaixar esses fragmentos em um 

sistema. Um falar sem fim, feito justamente de pensamentos incompletos que Schreber 

era obrigado a responder e a completar.  

Se um tratamento possível da psicose convoca quem possa bancar essa 

condição desejante da posição do analista e enfrentar a psicose sem recuar diante dela, 

como Lacan assinala, vale não só a descrição do paciente na qual foi enunciada; a 

característica da clínica analítica ou da psicose é ela ser uma prática, uma experiência na 

qual se lida com o real, o real enquanto impossível de suportar através da palavra. A 

clínica de que ora tratamos funda-se no que se diz na análise, ou seja, no discurso, no 

vínculo social estabelecido entre dois, o analisante e o analista. O analisante faz um 

apelo e o segundo, ao acolher esse apelo e suportar o que dele advém, a consequência 

agora é da ordem da transferência e de seus avatares. Na psicose isso se faz o tempo 

todo com algumas nuances peculiares, mas a atitude do analista no discurso e no manejo 

da transferência precisa ser de maneira firme na condição de sustenta-la e despojar-se de 

convencer, influenciar, ou da tentativa de fazer o bem ou outra forma qualquer de ação. 

Damos ênfase ao laço e à tentativa ou incursão do psicótico nele, pois o laço na 

clínica analítica é a construção do analisante em seu trabalho: como retratamos em 

Aimée, um trabalho em laço junto à figura de Lacan, e pontuamos alguns fragmentos 

clínicos que denotam um enlaçamento também. Ora, o que se destaca disso é que o 

lugar do analista será sempre um lugar de reserva e de silêncio – semblante de objeto – 

a levar o analisante a continuar. O trabalho analítico é feito de enunciados e, ainda que 

não faltem atos – acting-out e passagem ao ato –, eles devem ser reconduzidos ao estado 

de palavra. Na psicose, em particular, a passagem ao ato tem uma dimensão 

arrebatadora, uma vez que o ato é uma forma de barrar o gozo do Outro. As crises e as 

consequências destas muitas vezes desembocam em passagem ao ato, no desespero, na 

dor, na judiação que se insere no psicótico e que pode ter como saída o suicídio. 
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 O que se espera, então, é que o paciente possa tecer desfiar, montar ou 

desmontar, reconstruir sua história de delírios e identificações. E o analista a responder 

por essa clínica da psicose deve estar imbuído de levar à frente um tratamento, estar na 

condição de secretariar toda essa demanda delirante e alucinada do alienado. 

O manejo da transferência é a condução ou a recondução do ato na forma 

discursiva e, como salientei, na psicose a relação entre discurso – palavra coisa – e 

passagem ao ato está muito próximo, e ainda mais porque o sujeito está fora do laço 

social e do discurso também. Mas ao sustentar essa condição clínica da psicose, seja nas 

manifestações dissociativas ou paranoides, há no sujeito o esforço e a tentativa de 

incursão nesse laço social e, como analista, sou testemunha; escuto de uma analisante: 

eu venho aqui falar com você porque sei que a minha única saída é a psicanalise, minha 

última chance está com você. Ora, a operação que o analista sustenta, no recôndito de 

seu consultório, como observa MOURA (2006), talvez não seja bem assim. Enquanto 

escuta, o analista pontua de forma efetiva o discurso atual do sujeito que sua prática 

sublinha, e no momento mesmo em que esse sujeito, por falar, se articula como efeito 

de sua questão - o que opera ali não diz respeito somente àquele que está presente a 

título de analisante, o analista está ali implicado. Pois quem quer que passe a palavra já 

pertence, como tal, ao campo do Outro – já é publico, de alguma forma ganhou o 

mundo. (MOURA, 2006). 

As palavras fisgadas pelas formas dialogáveis têm esse poder de nos enlaçar ao 

campo do Outro, campo da diferença, ou seja, aquilo que não fecha em identidade. 

Campo propriamente dito da linguagem e de suas leis, leis que não determinamos ou 

são escolhidas, leis em que o sujeito é efeito e não causa, e não haveria a promulgação 

de um bem-estar; de certa forma, essas leis existem não por esta ou aquela razão 

histórica, social, política, mas existem e se impõem, postas pelo Outro.  

A psicanálise na condição inaugural proposta por Freud e a posteriori em 

Lacan não foi instituída como uma ação entre dois, haja vista que Freud deu ênfase a 

cultura, história, política, e não arredou pé de sua posição. Quanto a Lacan. sua 

operação está no campo do discurso, isto é, no laço social no qual a psicanálise é uma 

práxis, na medida de tratar o real pelo simbólico. De qualquer maneira, Freud pode de 

fato sustentar em sua práxis que a psicanálise é, antes de tudo, um discurso, isto é, uma 

posição ética frente às leis da linguagem. Lacan fará uma incursão de maneira decisiva, 

na articulação do advento do sujeito ao campo do Outro como campo constituído pela 

relação fundamental e necessária de um significante a outro significante. 



140 
 

Se a psicose tem por condição a foraclusão do Nome-do-Pai e, como 

consequência, a exclusão do laço social, o fora do discurso, operar a psicanálise como 

um discurso implica sustentar uma posição discursiva que abordará o Outro e seus 

representantes, o avesso da relação do psicótico em relação ao gozo do Outro e seu 

desterro no laço social. Não é porque o psicótico é um subversivo da ordem do desejo 

que um tratamento possível não possa se dar na ordem da transferência e da 

interpretação. Esta tese fundamenta-se nesse propósito: o que constitui um sujeito em 

seu padecimento e de certa forma testemunha a diferença de que o significante seja de 

fato um sujeito. Um sujeito é o que advém o que pode advir quando ao Isso fala, na 

emergência de um ato, ato falho, ou de um sonho, onde pode suceder um sujeito 

implicado até o preço de seu desejo, um sujeito que pode vir a se responsabilizar pelo 

descentramento que o significante provocou. (MOURA, 2006). 

Destaca-se que tudo isso pode dar ciência do sujeito, seja do que emerge no laço 

discursivo e é, portanto, atravessado pelas implicações do laço social onde se produz 

sua emergência. O exercício da linguagem constitui lugares diferenciados que, no plano 

do discurso, Lacan chama de agente, Outro, verdade e produção, visto que esses lugares 

são da ordem estrutural – lugares a ocupar na estrutura. Caberia, acompanhando Moura 

(2006), uma consideração: o psicótico está sim foracluído de tudo isso, então, não 

haveria um discurso em que caberia a estrutura do alienado, sem agente, sem Outro, 

sem verdade. Mas produção sempre haverá, sempre haverá outro discurso a implicá-lo a 

fazer meio de produção e o que seja para ele um gozo mortífero, visto que não responde 

às condições imperativas assim determinadas e, se as cumpre, está na condição da 

alienação. Afinal a questão nesse laço discursivo é, portanto, uma estrutura necessária, 

uma estrutura na qual ultrapassa em muito a palavra efetivamente proferida, que 

estabelece invariantes que perpassam todas as enunciações efetivas porque subsistem 

em certas relações fundamentais entre elementos e lugares. 

Ainda mais, o discurso sem palavras ou fala – lugar comum em uma práxis da 

psicose – é um discurso que subsiste além e aquém das palavras, porque consiste em 

certas relações fundamentais. Essa consistência só seria possível pela via da linguagem, 

ou seja, um discurso sem palavras, mas não sem linguagem. Essas relações são 

estruturais, mas não são nem gerais ou universais, ao contrário, e isso quer dizer que são 

decorrentes da relação de um significante a outro, onde vai dar a singularidade do 

sujeito que emerge do laço social. 
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A psicanálise é discurso, uma posição discursiva, de um laço determinado com 

o Outro, com o significante e com a perda, ou seja, no mais estrito plano da clínica, a 

psicanálise é um laço social. Desta feita seria de uma prática em que o analista engajado 

possa ter uma posição de se autorizar na vida social, no nosso caso, em que está em 

discussão um tratamento possível da psicose, nada mais pertinente que seja da ciência 

do analista seu percurso nessa empreitada, não só do que demanda sua clínica, mas dos 

efeitos de que possa guiar a novos avatares sociais. É por essa razão que o ensino de 

Lacan teve um papel decisivo, na medida em que ele foi não apenas um ensino, mas 

também uma práxis, uma escola, uma clínica. 

Para abordar o sintoma social pela via da psicanálise ou de outras correntes de 

conhecimento – sociologia, antropologia ou a filosofia –, é pertinente termos a clareza 

do seja isso na dimensão em que a psicanálise se situa, ou seja, na intensão ou extensão. 

Se há uma distinção entre essas duas dimensões, isso se deve à proposta de Lacan, ao 

dimensionar os deveres com que se defronta o psicanalista. 

Em intensão, o psicanalista é convocado a dar conta daquilo que o qualifica a 

ocupar seu lugar – na relação transferencial – na condução de um tratamento, isto é, dar 

conta de sua própria análise, do que ela lhe proporcionou de mudanças subjetivas. De 

outro lado, na extensão, o psicanalista tem diante de si e de sua práxis a tarefa de tornar 

a psicanálise presente no processo civilizatório, caso em que uma análise pode vir a ser 

resumida a aquisições pessoais que possibilitariam ao analisando uma mobilidade 

dentro da sociedade. (SOUZA, O. 1991). 

Se estruturalmente o psicótico encontra-se fora do laço social, ou, dito de outro 

modo, faz laço social de uma maneira singular, por meio do delírio e da alucinação, é 

com isso que o analista tem de lidar, deparando-se com as inúmeras dificuldades da 

incursão do psicótico no laço social. O delírio e a alucinação são da ordem do sintoma, e 

um tratamento possível da psicose estaria na condição de o ato do analista sustentar 

essas manifestações no intuito de dar ao psicótico a condição de se responsabilizar pelo 

seu sintoma, seu delírio, e mesmo seu ato perante a lei, isto é, que possa arcar também, 

como afirma Quinet (1997) com seu crime e responsabilidade. O delírio e a alucinação, 

em suas manifestações, seriam o sintoma a céu aberto, ou uma tentativa de defesa na 

relação com o Outro. Esse Outro ocupa diferentes posições na esquizofrenia e na 

paranoia, e com isso o analista também poderia contribuir para o sujeito construir sua 

historicidade familiar e social, e achar seu lugar nas relações sociais; portanto, é no ato 

analítico que se promove a condição de um manejo de acolhimento de um estado 
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singular. Por outro lado, haveria certas circunstâncias necessárias a se pensar quando o 

sujeito solicita ser asilado, mesmo que não sejamos partidários dos manicômios, mas é 

preciso considerar a contingência de esse sujeito ter o mínimo de organização para estar 

novamente na intenção de sua incursão no laço social. A transferência é outro destaque 

de relevância na clínica analítica do psicótico, a se manifestar pela via da erotomania ou 

na passagem ao ato, mas também por sua incursão no laço social, ou pela via da arte, do 

trabalho, do estudo ou do que ele possa dar conta; e isso nos impõe uma ética.  

A intensão e a extensão constituem dois aspectos articulados pela ética da 

psicanálise. Lacan ([1959-1960] 2008) nos diz que está implícita e inseparável a 

concepção do fim de uma análise, em que o analisando se situaria então na posição de 

analista, como produto de uma análise levada a seu termo, sendo, desse ponto de vista, o 

próprio psicanalista, isto é, alguém que tem a propriedade de incidir de um modo 

particular na relação de um sujeito com seu desejo. (SOUZA, O. 1991). 

Não seria ousado ou pretencioso dizer que a extensão da psicanalise, isto é, sua 

presença na sociedade graças aos seus conceitos e à sua prática, seja, de maneira ímpar, 

decorrente do que ocorre na psicanálise em intensão, ou seja, na análise pessoal de cada 

um. Abordamos essas duas condições, visto que a psicose está aos cuidados de um 

analista em sua clínica, ou aos cuidados da instituição de saúde mental. Mas, se a clínica 

da psicose requer essas condições formuladas, isto é, a noção de que o sujeito, sim, é 

um sujeito da estrutura da psicose e, consequentemente, fora do discurso e do laço 

social, a proposta de Lacan ([1955-1956] 1981) aponta na direção de um tratamento 

possível da psicose. 

 

3. 3 Lacan: sua contribuição ao tratamento possível da psicose 

 

Lacan abre seu artigo De uma questão preliminar a todo tratamento possível 

da psicose anunciando sua preocupação com os rumos que os chamados seguidores de 

Freud estavam dando às formulações do autor sobre o funcionamento do aparelho 

psíquico, especialmente no lugar por ele atribuído à paranoia. Diz Lacan: “Meio século 

de freudismo aplicado à psicose deixa seu problema ainda por representar, ou, em 

outros termos, no status quo ante...” ([1955-1956] 1998, p. 537), evidenciando o quanto 

do tratamento da psicose emperra e retrocede em referências à psicologia e à psiquiatria.  
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Para Lacan, no mesmo artigo, prevalece o desejo do analista de estar nesse 

lugar e não recuar diante da clínica da psicose, cujo tratamento se faria sob uma única 

condição: a direção do tratamento deveria ser estabelecida conforme a condição 

estruturante do sujeito – a foraclusão do Nome-do-Pai –, levando em consideração as 

formas como o psicótico pode ser tratado, na clínica ou na instituição. Nesse dispositivo 

de tratamento em saúde mental, o psicótico está sujeito às modalidades discursivas de 

tratamento atravessadas por diversos saberes: pelo saber médico, psiquiátrico ou mesmo 

pelo saber da psicanálise, mas atualmente essas propostas ou encontram resistência ou 

estão cada vez mais rarefeitas, dando lugar a outras formas de tratamento do psicótico. 

A ênfase hoje está na condição de o psicótico ser cuidado, melhor dizendo, tratado pelo 

suporte familiar e amoroso. Como afirma QUINET (2006), pode ser o caso de, na 

prática, tanto o laço social quanto o amor conjugal se refazerem a partir da estabilização 

da psicose. Se há um tratamento possível da psicose, este se fará, como aponta Lacan, 

pela estrutura do sujeito, ou seja, considerando a foraclusão do Nome-do-Pai e seus 

impasses nas incursões ao laço social. 

Essa inversão indicada por QUINET (2006) abre um debate sobre a reforma 

psiquiátrica e sua ênfase na inclusão ao laço social, que nos interessa contextualizar 

aqui, na medida em que podemos auferir que nossa prática constata que os psicóticos 

saem dos hospitais e, na convivência com os próximos, fariam o laço social. Não 

afirmamos que isso é suficiente, uma vez que será sempre necessário acompanhar o 

sujeito no tratamento que aos fenômenos que o acometem e oferecer a eles um lugar de 

endereçamento. Nas palavras de QUINET (2006, p. 152), “É necessário lembrar que a 

clínica do sujeito está em suas tentativas de encontrar a equação em que se resolvem sua 

dispersão e seu desespero para fazer laço social e participar dos discursos”. 

Ora, promover, sustentar e alçar um tratamento possível da psicose é também 

não isentar o sujeito da responsabilidade por seu ato.  

Em entrevista
20

 a Patrick Almeida, Serge Cottet insiste na necessidade de 

“articular a noção de inconsciente com a de responsabilidade”, e lembra que a posição 

de Lacan não era a de “pôr o louco na prisão”. Mesmo considerando o efeito subjetivo 

que a prisão produz em Aimée, Lacan não admitia que ela seria em si curativa para o 

doente mental. No caso de Aimée, uma paranoia de autopunição, o delírio cessa, lembra 

Cottet, mas, continua: “o problema é que hoje existem outras formas de psicose que não 
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 Entrevista disponível em http://www.cbp.org.br/rev3102.htm#D Acessada em junho de 2015.  
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são psicoses paranoicas e que não são sujeitas à ação da justiça – e mesmo da análise – 

que não tem a ver com autopunição.” 

Se, como diz Lacan em A ciência e a verdade (Escritos, 1998, p. 873), “por 

nossa posição de sujeitos [seja neurótico, psicótico ou perverso] sempre somos 

responsáveis”. Ora, se o sujeito psicótico está estruturalmente fora do discurso, isso não 

quer dizer que a sociedade deva avaliar essa posição e com isso isolá-la das instituições 

civis. O ato pode ser uma tentativa de fazer uma incursão no laço social e em 

decorrência disso receber a pena que compete a todo cidadão que infringe a lei.  

Considerando o que chama de “nova psiquiatria biológica”, DUNKER (2014) 

chama a atenção para o fato de Lacan, já em sua tese, ter se perguntado se a psicose 

paranoica seria uma anomalia constitucional ou uma doença da personalidade, 

afirmando que a ciência de então [1932] apresentava com única via para a solução desse 

problema a análise de sintomas. Por meio de cuidadosa análise dos DSM
21

 II a V, 

DUNKER (1914, p. 101) vai apontando as formas como esses sistemas de classificação 

acabam por proceder a um verdadeiro expurgo da psicanálise, especialmente a 

lacaniana, que “dá ênfase à singularidade de cada fala” no trato com seus pacientes. 

Para o autor, esses anuários distanciam-se tanto de uma nosografia psicanalítica 

freudiana quanto de uma compreensão consistente com um tratamento possível da 

psicose na ótica lacaniana, deixando distante a noção estruturante do psicótico, isto é, a 

foraclusão do Nome-do-Pai.
22

  

A proposição de que não se pode recuar diante da psicose, repito mais uma vez 

essa máxima lacaniana, afirma-se na razão direta de que sua contribuição a um 

tratamento possível da psicose está em todo o seu ensino; não só, de maneira restrita, na 

clínica da psicose, mas também nas demandas da neurose. Contudo, é na clínica da 

psicose que reside “a sutileza da relação do sujeito com sua própria fala, onde o 

importante é mascarado sobretudo pelo fato puramente acústico de que ele não poderia 
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 DSM é a sigla para Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders - Diagnóstico Estatístico de 

Transtornos Mentais, desenvolvido pela Associação Psiquiátrica Americana desde 1952 (DUNKER, 

2014, p. 105). 
22

 Em outras palavras, permanecemos no “status quo ante” denunciado por Lacan, e, portanto, ficamos no 

mesmo lugar, o que talvez se possa observar na contemporaneidade, mergulhada em um congelamento, 

ou melhor, vivendo como num condomínio cujo síndico gerencia e norteia com severa vigilância todos os 

passos dos que nele habitam. A farmacologia é também um fator determinante nesse condomínio fechado, 

quem entra não sai tão fácil, o preço é elevado, e se paga com as economias e com uma parte do corpo. 



145 
 

falar sem se ouvir” (1998, p. 539). Pensamos que não foi à toa que Lacan chamou a 

atenção para a ressonância
23

, que pode ter um destino social.   

Para Lacan ([1955-1956], 1998), a psicose requer uma condição para se 

desencadear, qual seja, que o Nome-do-Pai, foracluído, verworfen, sem jamais ter 

estado no lugar do Outro, seja invocado nesse lugar, em oposição simbólica ao sujeito. 

Nesse caso, responderá a essa invocação, como afirma Lacan (p. 564), “um puro e 

simples furo”. É pela via desse entendimento forjado por Lacan que se indica de que 

forma posicionar o desejo do analista na clínica da psicose. Faço um recorte na 

expressão de Lacan  

 

É a falta do Nome-do-Pai nesse lugar que, pelo furo que abre no significado, 

dá início à cascata de remanejamentos do significante de onde provém o 

desastre crescente do imaginário, até que seja alcançado o nível em que 

significante e significado se estabilizam na metáfora delirante. Mas, como 

pode o Nome-do-Pai ser chamado pelo sujeito no único lugar de onde poderia 

ter-lhe advindo e onde nunca esteve? Através de nada mais nada menos que 

um pai real, não forçosamente, em absoluto, o pai do sujeito, mas Um-pai. 

(LACAN, [1955-1956] 1998, p 584) 

 

Um tratamento possível da psicose é a contribuição de Lacan oferecendo-nos a 

noção da foraclusão do Nome-do-Pai, que implica levar adiante a razão fundamental, ou 

seja, a questão freudiana, e equacionar conceito e análise clínica, o que Lacan fará 

durante todo o seu ensino. 

Na psicose, a relação do sujeito com o Outro não sofre a interferência da 

barreira do simbólico, e esse sujeito psicótico só encontrará aí o outro imaginário, “o 

que há de mais radical na alienação imaginária” ([1955-1956] 1988, p. 238), e é nesse 

lugar que seu secretário, o analista feito objeto, será posicionado. Eis a escuta da psicose 

proposta por Lacan.  

No final do Seminário III As psicoses, vai dizer, uma vez mais, que nas 

psicoses a coisa é outra, que “não se trata da relação do sujeito com um vínculo 

significado no interior das estruturas significantes existentes, mas de seu encontro, em 

condições eletivas, com o significante como tal” (p. 359). Mais adiante, declara que 

deixará o seminário em aberto, e adverte: “não basta fazer intervir os significantes [...] é 
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 Em Função e campo da fala e da linguagem (Escritos, p. 323-324), Lacan diz que a experiência 

analítica “maneja a função poética da linguagem para dar ao desejo dele [do homem] sua função 

simbólica”. E falando do que ressoa à invocação da fala, remete ao poeta Francis Ponge, que faz ressoar a 

“raison” (razão) como “réson” (de “résonner”, ressoar). 
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preciso saber empregá-los com conhecimento de causa, fazê-los ressoar de outro modo, 

e saber ao menos não empregar alguns deles” (p. 362). 

Em De uma questão preliminar, Lacan, mais uma vez, deixará em aberto esse 

tratamento, agora como um tratamento possível das psicoses, introduzindo “a concepção 

a ser formada no manejo, desse tratamento, da transferência” (p. 590) e do desejo do 

analista. Ainda há muito, muito a ser pontuado, e o que se pontua pode estar no que se 

escreve no que se modula se faz ritmo, e possa tornar possível um lugar social para o 

delírio. Assim o que se pode traçar da questão crucial desta tese, a psicose e o laço 

social, é também o papel do psicanalista engajado na clínica da psicose, no sentido de 

levar em consideração as formulações conceituais, isto é, a foraclusão do Nome-do-Pai. 

Por outro lado, não se pode deixar de lado a dimensão da Ética, que tem lugar nos atos e 

lugares destinados ao psicótico na clínica psicanalítica, tomada pela singularidade do 

sujeito do inconsciente.  
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CONCLUSÃO    

 

A verdade, neste sentido, é aquilo que corre atrás da verdade – e é 

para lá que eu corro, e onde os levo, como os cães de Acteão, 

atrás de mim. Quando eu tiver encontrado o alojamento da deusa, 

sem duvida me transformarei em cervo, e vocês poderão me 

devorar, mas temos ainda um pouco de tempo diante de nós. 

Jacques Lacan (1985, p.178) 

 

Esta tese se propôs a ter a psicose como tema central e também a abordagem da 

noção de um tratamento possível, dos impasses e da incursão do psicótico no laço 

social. Assim, em um primeiro momento, levamos em consideração os escritos de Freud 

a esse respeito, em particular o Caso Schreber, revisto também em Lacan, além da Tese 

que trata a particularidade do Caso Aimée. 

Pretendeu-se, além disso, explorar em profundidade o sentido das concepções 

lacanianas a respeito das condições de um tratamento possível da psicose, e em 

particular o conceito de foraclusão do Nome-do-Pai. 

Três eixos serviram de base para levarmos em consideração a proposta da tese; 

O primeiro eixo refere-se às primeiras incursões de Freud no campo da psicose, a 

começar pelo texto de 1895, o Projeto para uma psicologia científica, e a análise do 

caso Schreber com a proposta de interpretação da paranoia. São de Lacan as elaborações 

de que tratamos em nosso segundo eixo, e que marcam vários aspectos relevantes na 

psicose, partindo, em primeiro lugar, de sua própria tese: Da psicose paranoica em suas 

relações com a personalidade (1932), na qual pontuamos com maior esmero o Caso 

Aimée, visto que em sua narrativa Lacan trata das manifestações do delírio de 

reinvindicação, e da erotomania, e, ainda mais, o seu texto fundamental para esse fim: 

De uma questão preliminar a todo tratamento possível da psicose. 

O terceiro eixo nestas Considerações a respeito de um tratamento possível da 

psicose remete-nos à noção de foraclusão do Nome-do-Pai, que diz respeito à 

singularidade do sujeito, e à sua relação ao laço social, que implica o indivíduo na 

sociedade, e, além disso, as contribuições de Lacan a respeito de um tratamento possível 

da psicose. Nesse mesmo eixo analisamos os enfoques que fazem jus ao tratamento via 

da instituição ou na clínica particular. 
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A escolha do tema desta tese – psicose – é porque nossa práxis está há mais de 

uma década voltada para esse fim, e também damos ciência e destaque à condição de 

um tratamento possível da psicose. Por outro lado, constatamos outras modalidades de 

tratamento que não atendem às exigências conceituais e também a uma prática visando 

um tratamento.  

Assim, como nosso enfoque se direcionou à noção de um tratamento possível, 

já no primeiro eixo buscou-se em Freud um caminho, se não explícito, ao menos bem 

apontados, e que foram sendo construídos para uma compreensão da psicose. Os artigos 

em exposição são fruto de nossa experiência de estudo e prática em razão de levarmos 

em conta os meandros conceituais da normalidade e da anormalidade sob a ótica 

freudiana, e isso nos possibilita ter em vista a noção de um diagnóstico diferencial, ou 

seja, a nosografia psicanalítica, a qual Freud estabelece a partir dos conceitos 

metapsicológicos.  

As manifestações alucinatórias ou delirantes na nossa prática clínica servem de 

guia para as distinções entre a neurose e a psicose, e isso esclarece e sedimenta a relação 

do sujeito com o objeto de desejo, e também o conceito de foraclusão do Nome-do-Pai, 

proposto por Lacan e ainda incipiente em Freud. Esse conceito que nasce da proposta 

freudiana construída a partir de Schreber, de um saber que ele leu em Schreber, nos 

fornece um respaldo singular em nossa tentativa de interpretação do delírio persecutório 

da paranoia em nossa prática na clínica da psicose. Sem essa conceituação estaríamos 

longe de mirar um tratamento possível da psicose e dos impasses ao laço social.  

O caso Schreber, no qual Freud se debruça em leitura e faz suas amarrações 

interpretativas com relação ao delírio persecutório da paranoia, e da qual fizemos uma 

longa descrição e análise, marca de maneira indelével a nossa prática e dá a condição de 

abordar duas situações particulares. A primeira, a condição da estrutura singular do 

sujeito, isto é, seu sintoma; a segunda, a intervenção efetiva da psicanálise no social, 

que nos permite ver a diferença ao abordar um sintoma particular de um sujeito e um 

sintoma social. 

 Bem, a ênfase de que há sofrimento do sujeito, isso é seu sintoma e sua 

impotência de não poder alterar sua posição face ao Outro, e nesse aspecto, no segundo 

eixo buscamos uma leitura cuidadosa do conceito da foraclusão do Nome-do-Pai. 

Assim, se o sintoma social tem sua formação por sujeitos e seus lugares, ou melhor, 

suas posições distintas em sua estruturação, o sintoma particular e singular é, ele 

também, sustentado por sua fantasia. Um tratamento possível da psicose e a dificuldade 
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de incursão no laço social do sujeito da estrutura psicótica desafiam-nos, quando 

tentamos nos valer não só dos conceitos que nesta tese foram abordados, mas também 

nas intercorrências sociais distantes de levar em conta: o fato de que a loucura não é 

fora do contexto social, mas parte integrante deste. 

 É possível aventar alguns problemas decantados nesta tese e que convém 

comentar: o primeiro é o fato de o próprio psicótico não se reconhecer na medida de 

suas alterações psíquicas, convicções ideativas, ideias megalomaníacas, bem como nas 

alucinações que se afirmam de maneira peremptória. Trata-se de uma condição 

refratária ao convencimento e, além disso, resistente aos argumentos de que, estando 

nela, ele pode estar em risco e causar algum dano a outrem. 

  O psicótico não reconhece que o isolamento ou a maneira excessiva de se 

comportar denota um estado que sobressai na sua inter-relação com os familiares e com 

as pessoas de maneira geral. Seu trabalho, estudo ou lazer pode emitir um sinal dessas 

alterações, agressividade ou passividade persecutória, indicando que todos querem seu 

mal. Por vezes, o psicótico tem seu corpo como signatário de anormalidades como uma 

doença contagiosa, ou outra patologia que os médicos não têm capacidade de 

diagnosticar. Seu corpo pode também exalar certo odor, e isso pode ser tomado como 

sinal ou denúncia de que padece de um grande mal. 

 O segundo problema que se destaca diz respeito à relação do psicótico com o 

Outro. Esse Outro não é qualquer um, visto que na paranoia há sempre um escolhido 

que o persegue ou que lhe quer mal. Isso pode se dar de forma figurada, mas o Outro, 

nesse caso, é um “saber” como a Ciência – os médicos não sabem nada, os psiquiatras 

só querem medicar e internar, sou perfeito não necessito de atendimento médico e de 

analista, sei tudo de tudo. O estado persecutório acaba de certa forma nomeando seu 

algoz, ou seja, elege um perseguidor e o delírio de influência o perpetua nessa relação.  

A família se vê desorganizada frente a essas manifestações, e hesita entre 

buscar um entendimento ou considerar que esse sujeito não é digno de crédito. O álcool 

e as drogas também fazem parte desse universo, o que dificulta a manutenção dos laços 

familiares e a interação com o paciente. Enfim, há um esfacelamento nos laços 

amorosos com o companheiro e também com a família e os amigos, comprometendo os 

laços sociais. 

Nesse cenário, é preciso conduzir o psicótico ao tratamento, visto que ele não 

possui a ciência de que necessita de ajuda. Contudo, isso não será regra para todos, ou 

seja, diante de um quadro paranoico grave ou de um surto esquizofrênico, o psicótico 
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será levado pela família ou será contido e encaminhado ao serviço de saúde mental. É 

claro que haverá um acolhimento – na instituição de saúde mental ou de maneira 

particular –, mas que se entenda que a história da doença do paciente a ser narrada se 

confunde com a doença do grupo familiar, o que nem sempre é fácil tratar; enfim, não é 

possível ficar de fora do apoio a um e a outro.  

Se a família é sustentada pelo beneficio da aposentadoria do paciente, sabe-se 

lá que tipo de história da doença é relatada, tem-se ciência nesses casos dos laços 

amorosos comprometidos e dos enlaces sociais também, evidenciando as condições 

sociais em que estamos inseridos. Em nosso caso, na condição de um regime capitalista, 

com sua estrutura discursiva foracluída, há dificuldade dispor de condições de um 

acolhimento em que o laço social só estaria na medida de uma relação de produção e 

consumo; ora, pela foraclusão do Nome-do-Pai, o psicótico está em sua condição 

estruturante fora dos laços, e portanto fora dessa forma de laço social. 

Quanto a isso, não há consenso. Se a foraclusão é singular, por outro lado, as 

relações do capital e do trabalho, também estão de certa maneira foracluídas no enlace 

social ou na tentativa de fazer estofo para os que ficam à margem dele. Seria o delírio, 

em seu trabalho rumo a estabelecer uma paranoização, uma tentativa de construir uma 

metáfora delirante que faça suplência à metáfora paterna, ausente na estrutura. E é isso 

que se pode verificar em nossa exposição do paradigmático Caso Schreber, que ao 

conseguir se localizar na construção significante de “mulher de Deus”, detém a 

produção incessante de sentido, amarra alguma significação possível, e assim sua 

missão se projeta em um futuro assintótico. Estabelecer um tratamento possível da 

psicose, o trabalho de secretariado feito pelo analista, que dá testemunho, exige dele o 

abandono de todo e qualquer preconceito ou “furor sanandis” (RIBEIRO, 2002). 

Sustentar essa condição do sujeito foracluído do Nome-do-Pai em análise estaria na 

aposta de sua singular construção significante, a fim de criar estofo frente às demandas 

no enodamento social e afetivo. 

No outro lado da moeda, isto é, na paranoia, constata-se que o sujeito possui 

um eu forte. Lacan vai dizer que o eu, em sua lógica implacável do “ou eu ou ele”, é 

paranoico – essas evidencias tomamos em sua tese Da psicose paranoica em suas 

relações com a personalidade, quando se dá conta de que a paranoia e a personalidade 

não tem relação. 

 Com isso se pode dizer que o paranoico identificado com o significante do 

Ideal materno não só faz laço social, mas fascina o neurótico com sua certeza de ideias 
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delirantes. Ora, na direção do tratamento possível da paranoia não se trata de construir 

uma suplência, ou metáfora delirante, que localize o sujeito na cadeia significante, o que 

se constata é que o paranoico está localizado nela; ele se encontra petrificado sob o 

significante do ideal do eu.  

Eis o desafio na clínica, no que se refere às pontuações necessárias e no valer-

se do beneficio da duvida, no sentido de introduzir a alteridade frente ao imperativo da 

certeza delirante. Eis aí o impasse. Se ele for a encarnação do significante, a dúvida não 

é possível, no entanto, o vazio que o Nome-do-Pai não sutura retorna na fala do 

paranoico em análise, de modo semelhante ao neurótico. Portanto, a condição e o 

manejo estariam em dar sustentação a suas associações livres, como, por exemplo, suas 

histórias infantis, traumas sexuais ou de morte, lembranças de conquistas e sonhos... 

Sim, seus sonhos. Mas o analista deve estar atento para resistir à tentação de interpretar, 

questionar ou mesmo cortar, uma vez que  isso pode por tudo por água abaixo. 

A ênfase dada no terceiro e ultimo eixo da tese diz respeito à incursão e ao 

impasse do psicótico no laço social, e à relevância de um tratamento possível da psicose 

em Lacan. Nesse contexto, faço algumas propostas de um tratamento possível da 

psicose, depuradas da tese e de minha práxis, com o objetivo de promover a incursão do 

psicótico no laço social e a indisponibilidade de uma socialização junto às formas 

discursivas, visto que a estrutura da psicose está foracluída do Nome-do-Pai. O analista 

engajado nesse processo, isto é, na clínica da psicose, deve estar sensível e atento ao 

fato de que pode haver um tratamento possível da psicose. Este, por sua vez, passa pela 

noção da transferência e de seu manejo na psicose, como relatamos no caso Aimée, em 

que a erotomania e a presunção do ato requerem que não se “vacile” nesse tratamento. 

A relevância de sustentar um tratamento que possa diferenciar ofertas mais diretivas ou 

pedagógicas é o que reafirmo, ou seja, a sustentação do psicótico na construção 

delirante e seu discurso frente a isso; que as queixas sobre a judiação do corpo, a dor e a 

percepção do despedaçamento possam contar com Outro que não seja visto como o que 

interpreta e conduz, implica outras normas e outras condições. Se houver um tratamento 

possível da psicose, este passa pela condição do desejo do analista em sustentar a 

condição estruturante do sujeito, seja na paranoia ou na esquizofrenia. 

A clínica da psicose que leva em conta as condições estruturantes do sujeito 

foracluído do Nome-do-Pai, e tem na transferência o destaque da erotomania – o manejo 

da transferência nos implica para manter sob controle o perigo da erotomania, em 

particular na paranoia –, da passagem ao ato e das formas delirantes e alucinatórias.  
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Posso agora apontar alguns itens relevantes para um tratamento possível da 

psicose: o acolhimento e a sustentação da demanda do psicótico em análise; se ele vem 

pela orientação da família ou por recomendação medica e tem condições de se pôr em 

continuidade. Aí está a sustentação que caberia ao analista detectar, a demanda em 

oferta. Por outro lado, caberia ao analista caucionar a possibilidade de construção 

delirante não só como secretário do alienado, mas também como testemunha de suas 

significações delirantes. 

Se o psicótico está fora do laço social e estruturalmente fora do discurso, isso 

não quer dizer que a sociedade deva avaliar essa posição e isolá-lo das instituições civis. 

Assim, acolher e fazer-se de secretário e testemunha do psicótico seria a condição de 

estofo para que possa enfrentar as agruras do enlace social e buscar nesse enfrentamento 

um tratamento possível da psicose. 

A constatação testemunhal de que haveria outras formas de tratamento da 

psicose, seja ela humanista pedagógica ou de correntes psicológicas, e mesmo as que 

são direcionadas exclusivamente a políticas públicas que têm por objetivo moldar o 

sujeito ao “bem estar” social, além da farmacologia em seus excessos que podem 

mesmo levar ao asilamento pela via medicamentosa. Diante disso, nada mais coerente 

do que supor que a Psicanálise lacaniana reúne as condições fundamentais e relevantes, 

não em detrimento de outras abordagens, mas como a que melhor se adequa a nossa 

compreensão e entendimento clínico e análise social que possa oferecer um tratamento 

possível.  

Não seria demais dizer que: se o neurótico está implicado na repetição, ou seja, 

em seu sintoma, uma pergunta sobre o desejo que se apresenta como desejo do Outro; 

na psicose, melhor dizendo, no psicótico, a resposta se coloca antes da questão.  E essa 

resposta constitui uma significação, ou seja, haveria uma multiplicação de significações. 

Ele vem pedir ao analista a significação derradeira que possa fazer cessar o sem-fim do 

significante e a perplexidade que se abate sobre ele; ora, esse sem-fim do significante 

denota aquilo que Freud apontava como a particularidade de o psicótico trair o que o 

neurótico conserva em segredo, ou seja, a própria estrutura de significantes do 

inconsciente. Na psicose, a cadeia de significantes não tem o lastro da significação 

fálica devido à foraclusão do Nome-do-Pai, cuja função de ponto de basta está ausente. 

(QUINET, 1997, p 127).  

A demanda de análise do psicótico pode ser uma solicitação ao analista de 

fazer barreira ao gozo do Outro; esse outro que persegue, e que fala em sua cabeça e que 
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lhe ordena, e que tudo vê. No fundo, é um pedido de asilamento para exilar-se do Outro, 

e uma sustentação nesse sentido pode dar ao psicótico a possibilidade de fazer laço, 

mesmo que seja temporário. O analista pode assuntar na figura de Outro a percepção de 

um gozo mortificante. 

A relevância de um tratamento possível da psicose em Lacan finaliza a tese e 

dá testemunho de que nosso estudo, pesquisa e construção até aqui segue as propostas 

de Lacan, busca os fundamentos teóricos estabelecidos por Jacques Lacan para o 

entendimento da psicose, tendo como limite superior o ano de 1958 em que foi escrito o 

artigo “De uma questão preliminar a todo tratamento possível da psicose”. A partir 

desses fundamentos, procura-se demonstrar que é a ausência do significante do Nome-

do-Pai no lugar do Outro que confere ao psicótico a especificidade de sua 

sintomatologia e a particularidade das condições (e dificuldades) de suas relações com o 

Outro e com a realidade. 

A tese em si não se desalinhou – indo de Freud ao ensino de Lacan – do que foi 

estabelecido, e pude dar ênfase não só ao que fundamenta o entendimento da psicose em 

sua estrutura, mas também ao que é necessário para se posicionar frente à clínica da 

psicose, de forma a dimensionar um tratamento possível e a tomar a singularidade do 

sujeito psicótico quanto à manifestação transferencial.  

Haveria muito mais a ser dito, e esta tese não finda, tampouco esgota algum 

tema ou sugere um tratamento da psicose, mas recolhe pistas que podem ser úteis aos 

que já fazem da clínica da psicose seu estofo de trabalho e aos que por vez primeira 

possam dar os primeiros passos nessa direção. O lugar do analista nessa condição pode 

ser antes de qualquer coisa, o desejo que implica a quem possa se autorizar a fazer desse 

impossível que é a psicanálise a direção de um tratamento possível da psicose. 

O que se transcreve nesta tese é o fruto de um percurso no qual estou engajado 

e faço desse desejo implicador a tentativa de construir um ato analítico possível a um 

tratamento da psicose. Levar em conta as formulações teóricas de Freud, Lacan e outros 

estudiosos, não bastaria se não pudesse reconhecer as contingências estruturais do 

analisando, e no caso da psicose a foraclusão do Nome-do-Pai. Isso será fator relevante 

para uma direção do tratamento, tornando possível sustentar a condição delirante em 

detrimento das inúmeras dificuldades do psicótico. Não há um receituário do como, mas 

sim um ato, seja impossível ou não, mas um ato analítico que não recue diante da 

psicose. 
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