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RESUMO 

O presente trabalho tem como objetivo geral investigar o papel das amarrações no corpo 

como um modo de invenção na esquizofrenia, a partir dos impasses da prática em uma 

experiência de estágio em saúde mental. Para tal, nosso percurso se inicia no nascimento 

da concepção da esquizofrenia a partir de um breve histórico na psiquiatria clássica, 

utilizando os principais autores Kraepelin e Bleuler. Além disso, fizemos uma revisão 

bibliográfica, a fim de investigar a concepção freudiana de psicose, prosseguindo com o 

avançar de Lacan, com a finalidade de compreendermos a especificidade do processo de 

dissolução do Eu na esquizofrenia, lançando mão de textos essenciais, como: “Sobre o 

Narcisismo: uma introdução” (1914) e “O estádio do espelho como formador da função 

do eu tal como nos é revelada na experiência psicanalítica” (1949), com o propósito de 

chegarmos ao conceito de invenção definido por Jacques-Alain Miller, com intuito de 

delinearmos as relações possíveis entre as amarrações, frequentes na esquizofrenia, e a 

invenção. Constatamos que as questões na esquizofrenia passam pelo corpo fragmentado, 

por esse real do corpo que se presentifica, por isso, a necessidade de utilizar algum recurso 

possível para unificar o corpo. Para elucidar e trazer elementos que comprovem nossa 

investigação, trouxemos um caso clínico, onde Gracinha denuncia sua fragmentação 

corporal e nos ensina sobre as invenções no corpo. Assim, podemos concluir que a 

invenção na esquizofrenia ocorre de forma singular para cada um e possibilita uma 

estabilização necessária para que o falasser possa criar saídas para existir no mundo 

apaziguando esse despedaçamento corporal devastador.  

 

Palavras chaves: psicanálise, saúde mental, esquizofrenia, invenção, amarração.  
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INTRODUÇÃO 

 Este trabalho representa um pouco de todo meu percurso acadêmico, sendo fruto 

do meu interesse pela psicanálise através das trocas em aulas, leituras, estudos, e 

principalmente meu desejo, inquietação, e interesse pela clínica da psicose. Foi um longo 

processo de aprendizagem e descobertas.  

 No quinto período do curso de psicologia, tive a disciplina de psicopatologia 

especial coordenado pela professora Drª Bruna Brito, onde começou despertar meu desejo 

pelo campo da saúde mental, foi quando, nós da turma junto com a professora, 

organizamos uma viagem para Barbacena-Mg, para visitarmos o Hospital Colônia, o 

maior hospital psiquiátrico do Brasil, conhecido por seu extermínio dos loucos, 

contabilizando mais de 60 mil mortes. Diante tanta desumanidade, tortura e absurdos, o 

hospital Colônia ficou conhecido como “Holocausto Brasileiro”. 

 O Colônia tornou-se campo de extermínio para aqueles que não se adequavam aos 

padrões socialmente aceitos. A partir das afetações de conhecer de perto aquele campo 

de concentração, todos os debates vivenciados em Barbacena, tive a certeza que meu 

desejo estava totalmente voltado para o campo da saúde mental, e principalmente no que 

concerne as questões das psicoses. Foi quando, após uma roda de conversa no Centro de 

Convivência de Barbacena, uma integrante do Coletivo Antimanicomial e 

Antiproibicionista Estamira1 fez o convite para quem quisesse compor o coletivo, pois o 

mesmo, estava de portas abertas. Na mesma hora não cogitei e desde aquele momento 

iniciei meu caminho enquanto integrante do Coletivo Antimanicomial e 

Antiproibicionista Estamira. 

 A partir daquele momento comecei meu percurso pela saúde mental, além da 

inserção no Coletivo, iniciei no grupo de pesquisa-intervenção “Saúde Mental e Justiça”, 

coordenado pela professora Drª Luana da Silveira, em que tive o primeiro contato com o 

trabalho de Acompanhamento Terapêutico, como uma clínica antimanicomial, comecei a 

conhecer a Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) do município, e atuar de fato no campo 

da saúde mental por meio desta extensão.  

 Imersa nesse campo difícil e inquietante da saúde mental, através do coletivo e 

dos grupos de pesquisa, minha preferência pelo estágio não poderia ser diferente da 

escolhida, que foi estagiar na rede de saúde mental, compondo a equipe de 

 
1 O coletivo leva o nome de Estamira, pois reconhece em Estamira a luta antimanicomial. Ela é uma mulher 

que carrega em si todos os estigmas sociais; mulher negra, pobre, louca. Estamira ficou conhecida a partir 

de um documentário realizado em 2004. 
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Desinstitucionalização do município. Foi quando passei a acompanhar alguns sujeitos 

institucionalizados e também conheci a realidade de um manicômio, me horrorizei com 

tal desumanidade e desserviço e foi neste momento em que conheci Gracinha, passei 

acompanhá-la.  A partir de nossos encontros, cada vez mais surgiam questões, que me 

intrigavam. Encontrar com Gracinha foi essencial e foi o motivo desta escolha do tema 

de pesquisa, a saber, sobre as invenções na esquizofrenia, e como essas amarrações dão 

um contorno para esse corpo despedaçado? 

 Para a realização desta pesquisa nos debruçamos sobre a leitura e estudo de alguns 

textos e artigos que nos possibilitam maior elucidação sobre o tema. Sendo assim, 

separamos a presente pesquisa em dois capítulos. No primeiro capítulo, denominado: 

“Considerações sobre a esquizofrenia e suas questões corporais”, buscamos apresentar a 

esquizofrenia desde a evolução conceitual até chegar nas questões que concernem a 

psicanálise. A partir disso, investigaremos a contribuição freudiana acerca do tema da 

psicose, juntamente com o avançar de Lacan mapeando a constituição do “eu”, para 

conseguirmos compreender esse corpo despedaçado na psicose, e algumas contribuições 

de outros pesquisadores necessárias para esclarecer o tema escolhido, abordando a 

fragmentação do corpo esquizofrênico e qual seria a saída possível para amarrar e dar 

uma unidade para esse corpo despedaçado.   

 No segundo capítulo, denominado: “O que Gracinha nos ensina sobre as 

invenções no corpo?”, terá como finalidade defender a ideia das amarrações no corpo 

como uma forma de invenção a partir de um caso clínico acompanhado durante o estágio 

em saúde mental, esclarecer qual a necessidade de se apropriar desse recurso e como as 

amarrações dão um contorno para o corpo na esquizofrenia de uma forma única e singular. 

Para tal, faremos um recorte do caso, visto que, é impossível descrever o outro na sua 

totalidade, e porque esta pesquisa não se trata disso. Traremos alguns relatos biográficos 

necessários e em seguida, o que Gracinha nos ensina sobre sua fragmentação e quais 

saídas inventivas ela se utiliza. Um caso extremamente analisador, que vem denunciar 

esse despedaçamento corporal assolador e quais os recursos e invenções singulares 

podem ser utilizados para apaziguar esse sofrimento.  

Se faz relevante discutimos as questões em torno da psicose, ainda mais, nos dias 

atuais, coberto de retrocessos. O campo da saúde mental é repleto de estigmas e olhares 

negativos, é preciso como diz Silveira (2008) “fazer falar a loucura”, que é também, um 

dos objetivos deste presente trabalho. A partir das contribuições de Lacan se afastando da 
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ideia errônea que a psicose é inferior a neurose, ao marcar a psicose como uma estrutura 

clínica e não como sinônimo de patologia.  

Além disso, esta pesquisa procura apontar as amarrações no corpo como uma 

forma de invenção, conceito inaugurado por Jacques-Alain Miller em seu texto: “A 

invenção psicótica” (2003), demonstrando a invenção como uma forma de estabilização 

e saídas possíveis, elaboradas pelos sujeitos psicóticos, como elucidamos no caso relatado 

pela autora Samyra Assad (1997), e principalmente no caso da Gracinha. Nesse lugar da 

impossibilidade da linguagem, nesse despedaçamento corporal que habita o insuportável, 

alguns sujeitos encontram um modo de suportar esse real do corpo assolador, através de 

um inventar singular e muito específico de cada sujeito. 
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CAPÍTULO 1:  CONSIDERAÇÕES SOBRE A ESQUIZOFRENIA E SUAS 

QUESTÕES CORPORAIS 

Este primeiro capítulo divide-se em quatro pontos, tendo o objetivo geral de 

apresentar a esquizofrenia e mapear suas questões corporais. Primeiramente, faremos um 

breve percurso sobre a história conceitual do termo esquizofrenia, apresentaremos o 

surgimento do termo em questão, utilizando os psiquiatras clássicos, Emil Kreapelin e 

Paul Eugen Bleuler, autores primordiais dessa conceituação. Além disso, desvelaremos 

as influências psicanalíticas a partir de Freud. 

 Em seguida, mapearemos a constituição do “eu” utilizando teorias fundamentais 

que aparecem nos textos “Sobre o Narcisismo: uma introdução” (1914) e “O estádio do 

espelho como formador da função do eu tal como nos é revelada na experiência 

psicanalítica” (1949), textos indispensáveis para conseguirmos prosseguir e esclarecer 

alguns pontos para compreender esse corpo despedaçado na psicose e a relação 

problemática do corpo na esquizofrenia. A seguir, abordaremos os conceitos que Lacan 

avança e inaugura a respeito da psicose, ao tomar foraclusão do Nome-do-Pai como 

questão preliminar. Mostrando a foraclusão do Nome-do-Pai, como essencial na estrutura 

da psicose dando efeitos dessa fragmentação do corpo. 

  E, por último - não menos importante -, encerraremos este capítulo com um caso 

da autora Samyra Assad (1997) para elucidar essa fragmentação do corpo. Nesse sentido, 

investigaremos como isso pode ocorrer em sujeitos esquizofrênicos, lembrando que cada 

sujeito é um; logo, irá experimentar essa fragmentação de forma singular. Isso permitirá 

que elaboraremos uma analogia com o estágio do espelho em Lacan (1949), já que, para 

os esquizofrênicos essa imagem não se dá de uma forma única, e sim, despedaçada.  

 

 1.1 Da psiquiatria clássica a psicanálise: um breve histórico da esquizofrenia 

Apresentaremos um breve percurso a respeito da evolução do conceito de 

esquizofrenia através do ponto de vista dos autores primordiais e mais relevantes de sua 

época. O histórico conceitual da esquizofrenia começa no final do século XIX e início do 

século XX por Emil Kreapelin, conhecido como o pai da psiquiatria clássica, responsável 

pela primeira contribuição nosológica mais revolucionária do seu tempo, com a criação 

do termo dementia praecox – demência precoce -.  Foi o primeiro a desenvolver uma 

definição compreensiva do termo, durante sua longa trajetória de nove publicações, no 
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período entre 1883 e 1927. Mas, antes de passarmos ao termo propriamente dito, 

precisamos falar brevemente sobre o autor. 

 Kraepelin era um psiquiatra alemão e estabeleceu uma classificação de 

transtornos mentais que se baseava no modelo médico. O autor defendia a ideia de que as 

doenças psiquiátricas são principalmente causadas por alterações genéticas e biológicas. 

Por isso, seu objetivo era esboçar a existência de doenças em uma categorização da 

etiologia, levando em consideração somente aspectos biólogos internos. Desse modo, o 

autor propunha a ideia de que a loucura, a doença mental, tinha uma base puramente 

orgânica.  

 O autor nomeou de demência precoce porque para ele, começava no início da 

vida e quase regularmente levava a problemas psíquicos. Seus sintomas característicos 

incluíam alucinações, perturbações em atenção, compreensão e fluxo de pensamento, 

esvaziamento afetivo e sintomas catatônicos. A etiologia era endógena, ou seja, o 

transtorno surgia devido a causas internas.  

Ao publicar a 6.a edição (1899) do Tratado de Psiquiatria, Kraepelin descreve de 

forma detalhada a entidade nosológica que denominou Demência Precoce, segundo 

Bercherie (1980) nos ensina. Sobre esta entidade nosológica, expõe Quinet: “Dentre os 

sintomas secundários encontram-se alucinações, ideias delirantes, automatismo gestuais 

catatônicos e ataques depressivos ou de excitação” (QUINET, 2009, p.63).  Nesse 

compêndio, Kraepelin organizou a primeira sistematização da psiquiatria, criando as 

entidades clínicas. Efetivamente, para ele, o desenvolvimento e evolução da doença eram 

os critérios fundamentais para o diagnóstico dos grupos clínicos. Vale lembrar que a sua 

interpretação da etiologia era dominada pela visão com base orgânica, excluindo as 

dimensões sociais, culturais e psicológicas.  

Outro psiquiatra clássico, que contribui para o percurso histórico da 

Esquizofrenia, foi Paul Eugen Bleuler, um suíço notável pelas suas contribuições para o 

entendimento do termo e o surgimento da nomenclatura atual. O autor abandona a ideia 

de demência precoce, inaugurando o termo “esquizofrenia”. Este termo, em sua 

etimologia corresponde a “divisão da mente”, posto que esquizo = divisão e phrenia = 

mente.  

A partir de 1906, Bleuer empregou esse termo (no plural, aliás: o grupo das 

esquizofrenias) para designar a demência precoce de Kraepelin, 

particularmente mal nomeada na opinião dele, já que não se tratava de uma 

demência e que nem sempre era juvenil nem precoce no desenrolar do processo 

patológico. O termo esquizofrenia remetia, ao contrário, a uma concepção 
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patológica que ele expor longamente em sua monumental monografia de 1911, 

cuja redação data de 1908 (BERCHERIE, 1980, p. 229). 

Eugen Bleuler, comprovando que nem todos os sujeitos diagnosticados 

com demência precoce evoluíam de forma crónica conforme demonstrado por Kraepelin 

anteriormente, ou seja, o autor constatou que a demência precoce surgia, não apenas na 

infância, mas também em idades mais avançadas, consistindo em mais um elemento que 

indicava um certo equívoco no termo “demência precoce”. A partir disso, Bleuler propôs-

se a responsabilidade de redefinir a doença. Principalmente com sua enorme contribuição 

ao incluir aspectos psicológicos que outrora foi ignorado por Kraepelin. Bleuler 

estabeleceu uma significativa interseção da psiquiatria clássica com a psicanálise através 

da forte influência das ideias de Freud, como afirma Bercherie “O ponto de partida e a 

originalidade das concepções de Bleuler prendem-se a seu ponto de vista psicanalítico 

sobre os sintomas esquizofrênicos” (BERCHERIE, 1980, p. 230). 

Assim, Bleuler ao se apropriar das ideias psicanalíticas em seus estudos, contou 

também, com as ideias de Jung (1906). Os dois faziam parte da escola de Zurique, cuja 

origem foi caracterizada pela influência das teorias freudianas no meio psiquiátrico, a 

partir de 1904. Conforme Bercherie nos mostra: “O que Bleuer e Jung retiveram 

essencialmente dos primeiros trabalhos de Freud foi a importância da afetividade na 

regulação, na direção ou na perturbação da vida psíquica e do pensamento” 

(BERCHERIE, 1980, p. 226). 

Apesar de Bleuler ter se apropriado de algumas teorias psicanalíticas freudianas, 

como: “[...] noções de semelhança, contiguidade e contraste que regiam seu curso, surgiu 

todo o peso das associações afetivas, tal como elas operavam no sonhou no ato falho” 

(BERCHERIE, 1980, p. 226), ter incluído questões relevantes e avançado na etiologia da 

doença, sua concepção em torno da causa da esquizofrenia ainda continuou associada à 

ideia de uma base orgânica que atuava antes da formação do complexo afetivo, atribuindo 

a ela seu efeito patogênico. 

 Há aqui então, duas vertentes muito importantes, que marcam o percurso da 

demência precoce à esquizofrenia: a linha da psiquiatria e a linha da psicanálise. Freud 

começa com seus trabalhos, uma nova orientação, uma nova visão, novos dados, 

contrários às ideias nosológicas, categorizada no qual a psiquiatria clássica se pautava e, 

em sua grande maioria, se pauta até os dias atuais. Diante disso, a Psicanálise trouxe 

importantes contribuições para a busca da compreensão do que ocorre nas psicoses, e em 
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específico, na esquizofrenia. Agora que já entendemos brevemente, como o termo 

esquizofrenia surgiu, avançaremos a seguir dando início às investigações desta pesquisa.  

 

1.2 Aportes psicanalíticos para compreensão do corpo na esquizofrenia: a 

constituição do Eu 

 Para avançarmos na investigação acerca da esquizofrenia e a fragmentação do 

corpo, precisamos mapear a constituição do Eu utilizando os textos fundamentais: “Sobre 

o Narcisismo: uma introdução” (1914) e “O estádio do espelho como formador da função 

do eu tal como nos é revelada na experiência psicanalítica” (1949), a fim de conseguirmos 

prosseguir e esclarecer alguns pontos para compreendermos esse corpo despedaçado na 

psicose, e a relação problemática do corpo na esquizofrenia. Uma vez que, não tem como 

abordar a fragmentação do corpo sem esclarecer primeiro sua formação.  

 No texto “Introdução ao narcisismo” (1914), Freud afirma que o autoerotismo é 

um momento em que não há ainda a ideia de um “eu” construído, ou seja, o “eu” enquanto 

unidade é desenvolvido, não é algo que vem pronto. Com isso, o “eu” é uma construção 

que envolve o investimento libidinal da criança nela própria. Freud faz uma marcação 

dizendo que o autoerotismo, sendo o estado inicial da libido, antecede o narcisismo.   

Para o autor, a base da ideia do autoerotismo é encontrar o prazer no próprio corpo, 

sendo uma forma de repetir esse prazer primário obtido com a mãe, onde o bebê não 

entende seu corpo como uma unidade em separado, mas se entende enquanto extensão 

dos cuidados maternos. Portanto, a pulsão2 tem uma fonte no corpo que tem um alvo, e 

um objetivo que tange sempre a satisfação. É a forma de repetir o erotismo que a criança 

teve, no próprio corpo, tentando recuperar uma cena primeira com a própria mãe. Ou seja, 

é uma modalidade de funcionamento da pulsão. Lacan, por sua vez, se refere ao 

autoerotismo como “corpo despedaçado”, isso porque as zonas erógenas estão 

desorganizadas, espalhadas, não formam ainda um corpo unificado.  

 
2 "Por pulsão podemos entender, a princípio, apenas o representante psíquico de uma fonte endossomática 

de estimulação que flui continuamente, para diferenciá-la do estímulo, que é produzido por excitações 

isoladas vindas de fora. Pulsão, portanto, é um dos conceitos da delimitação entre o anímico e o físico. A 

hipótese mais simples e mais indicada sobre a natureza da pulsão seria que, em si mesma, ela não possui 

qualidade alguma, devendo apenas ser considerada como uma medida da exigência de trabalho feita à vida 

anímica. O que distingue as pulsões entre si e as dota de propriedades específicas é sua relação com suas 

fontes endossomáticas e seus alvos. A fonte da pulsão é um processo excitatório num órgão, e seu alvo 

imediato consiste na supressão desse estímulo orgânico" (Freud, 1905). 
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Logo, o autoerotismo tem fim quando as pulsões não estão mais desorganizadas, 

e passam a se organizar. Ao invés da pulsão ficar buscando satisfação no corpo, ela 

investe em outro objeto, investe em uma imagem. Imagens reúnem pulsões e dão uma 

representação.  

No Narcisismo, as pulsões se organizam e são investidas na imagem que a criança 

possui de si mesma. Esse conjunto de representações compõe a imagem do “eu”. Essa 

imagem é, segundo Lacan, fruto da alienação3 do olhar do Outro4. Com isso, o sujeito 

começa a se cristalizar e a se ver diante desses significantes. É importante pontuar que o 

Narcisismo para psicanálise não tem um peso pejorativo, diz respeito com a relação à 

imagem, com processo identificatório e de investimento. Ou seja, é uma forma de se 

apresentar e de se ver. 

Então, todos nós nos constituímos em relação ao narcisismo, produzindo certa 

dependência ao olhar e ao reconhecimento do Outro. Com isso, a criança constrói o “eu” 

com base no olhar dos pais, do lugar que ela tem no desejo dos pais. Para construir o “eu”, 

a criança precisa se espelhar no Outro. O “eu” recém-formado, ainda não comporta 

fissuras. O narcisismo é dividido em dois períodos: narcisismo primário e narcisismo 

secundário. 

 No narcisismo primário, é a ideia do “eu ideal”, sem quebra. Imagem formada no 

olhar dos pais pela revivescência de seu próprio narcisismo abandonado no decorrer de 

sua constituição sob ação das exigências da realidade. Um “eu” perfeito. Com isso, o que 

está em jogo é um “eu ideal”, pleno, sem furo, repercussão do narcisismo dos pais, que 

enxergam em seu bebê todos os atributos de perfeição e valor. Por isso o bebê se constitui 

alienado ao olhar do Outro. E no narcisismo secundário o “eu” maravilhoso deixa de ser 

um “eu” real e passa para o “ideal do eu”, em que a imagem da criança perfeita, sem furo, 

que algum dia existiu começa a ter que se desfazer por conta das exigências e correções 

que ela começa a receber da cultura e da educação. Contudo, esse “ideal do eu”, não morre 

completamente, ele será buscado agora não mais na imagem, mas nas aspirações e nas 

ideias.  

 
3 Entendemos aqui a alienação, a partir do ensino de Lacan, como a operação pela qual a criança está sujeita 

ao Outro. 
4 Esse Outro é “uma referência genérica que remete a partir de suas figurações (Deus, o Estado, a cidade 

etc.) a um lugar de determinação, de introdução da Lei, em resumo, a uma ordem simbólica anterior e 

exterior ao sujeito” (GASPARD, 2007, p.244). 
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Posto isto, essa nova fase do narcisismo secundário remete-nos ao estádio do 

espelho, proposto por Lacan em 1949, pois é nessa fase que, a partir da relação com o 

outro especular, se dará uma unificação da imagem e a formação do eu. 

O estádio do espelho é um drama cujo impulso interno precipita-se da 

insuficiência para a antecipação - e que fabrica para o sujeito, apanhado no 

engodo da identificação espacial, as fantasias que se sucedem desde uma 

imagem despedaçada do corpo até uma forma de sua totalidade que 

chamaremos de ortopédica – e para a armadura enfim assumida de uma 

identidade alienante que marcará com sua estrutura rígida todo o seu 

desenvolvimento mental (LACAN, 1949, p.97). 

Para embasar sua teoria do estádio do espelho (1949), Lacan parte de um fator 

fundamental. Diante do encontro da criança, entre os seis e dezoito meses, com sua 

imagem no espelho, ela apresenta uma mímica acompanhada de um gesto de jubilação 

demonstrando, com isso, um sentimento de triunfo. Esse sentimento de triunfo, 

manifestado pela criança, é entendido por Lacan como sinal da ocorrência de um processo 

psíquico primordial. Este acontecimento produz uma identificação primária e uma 

transformação do sujeito, justamente, porque ela efetua uma modificação na relação da 

criança com o seu outro5 semelhante. Se antes do estádio do espelho, a criança vivia a 

experiência de um corpo despedaçado, a partir desse processo de identificação com a sua 

imagem refletida no espelho, tornando possível a estruturação do “eu” na criança, ela 

agora está sob efeito de uma antecipação da unidade pondo fim à experiência devastadora 

de se relacionar com um corpo absolutamente despedaçado, dando assim, condições para 

possuir unificação. 

É o outro que te coloca na frente do espelho, pelo olhar do outro que o sujeito 

pode se reconhecer no espelho, ou seja, sem o aparato do outro não tem espelho. Precisa 

que o outro interceda pela via da palavra dando simbolização a esse sujeito que nasce 

prematuro na sua constituição. O espelho é, portanto, o lugar do simbólico, esse Outro 

que vai permitir a montagem do “eu” no plano do imaginário. Portando, o estádio do 

espelho não deve ser considerado como um momento do desenvolvimento infantil no 

sentido orgânico, da maturação, e sim, como uma função única, tendo uma significação 

simbólica revelando certas relações do sujeito à sua imagem.  

 
5 Lacan faz uma diferenciação na própria escrita para ilustrar “Outro” (com O maiúsculo), de “outro” (com 

o minúsculo), no qual o “outro” representa as pessoas que nos relacionamos, nos identificamos.  
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Sendo assim, após apresentarmos como é o processo de formação do “eu” para a 

psicanálise, partiremos para questão preliminar mostrando seus efeitos, consequências, e 

como se constitui esse corpo na psicose.  

  

1.3 A questão preliminar e seus efeitos de despedaçamento sobre o corpo 

Freud não avança seus estudos em relação a psicose, porém, mesmo sem avançar, 

o pai da psicanálise inicia contribuições importantes sobre as quais Lacan se apropria para 

poder desenvolver e se aprofundar a respeito da clínica das psicoses. Começando pela 

retomada termo Verwerfung que Lacan traduz como foraclusão, Lacan realiza uma clara 

distinção a partir da tradução do termo, posto que até então envolvia a ideia de recusa. 

Como esclarece Lacan no seminário III: “De que se trata quando falo de Verwerfung? 

Trata-se da rejeição de um significante primordial em trevas exteriores, significante que 

faltará desde então nesse nível” (LACAN, 1955/1956, p.178). Marcando a foraclusão 

como mecanismo fundamental da psicose, assim como o recalque está para a neurose e a 

recusa para a perversão. Desse modo, Lacan entende e inaugura a possibilidade de um 

tratamento psicanalítico da psicose, ao tomar foraclusão do Nome-do-Pai como questão 

preliminar. 

É num acidente desse registro [simbólico] e do que nele se realiza, a saber, a 

forclusão do Nome-do-Pai no lugar do Outro, e no fracasso da metáfora 

paterna, que apontamos a falha que confere à psicose sua condição essencial, 

com a estrutura que a separa da neurose. Essa formulação, que trazemos aqui 

como uma questão preliminar a todo tratamento possível da psicose [...] 

(LACAN, 1955-1956, p.582). 

Essa não inscrição do Nome-do-Pai na psicose coloca o sujeito como um 

inconsistente no campo simbólico tendo complicações para fazer alguma amarração. 

Como elucida Vidal e Pinheiro: “Diante do real, da primazia do significante, o sujeito 

busca construir saídas para possibilitar uma amarração entre o significante e o 

significado” (VIDAL; PINHEIRO, 2015, p. 271). 

Lacan ao elaborar os três registros e defini-los como organizadores e constitutivos 

aos sujeitos, retoma algumas colaborações da linguística de Ferdinand de Saussure e ao 

antropólogo Claude Lévi-Strauss. Como nos esclarece Maleval: 

O imaginário encontra sua origem na função psíquica das imagos descobertas 

na ocasião das pesquisas consagradas ao estádio do espelho. O simbólico é o 

portador da ordem da linguagem no qual Levi-Strauss mostrou o rigor dos 

determinismos inconscientes. Quanto ao real, neste momento, ele se refere a 

substância bruta, prévia, estruturada pelo simbólico que o atrapalha em seus 

fios (MALEVAL, 2001, p. 35). 
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É importante marcar que os três registros operam em todas as estruturas: neurose, 

perversão e até mesmo na psicose. Contudo, o que ocorre na psicose é um certo 

afrouxamento e o predomínio do real. Logo, há uma impossibilidade de um enodamento 

dos três registros – simbólico, real e imaginário – pela via do Nome- do-Pai, como aponta 

Lacan em seu seminário XXIII.  

Lacan avança ainda na elaboração de conceitos importantes sobre os mecanismos 

da psicose, como: Metáfora Paterna, Nome-do-Pai e a Foraclusão. Ele formula que é a 

foraclusão do Nome-do-Pai no lugar do Outro da linguagem sendo o que confere à psicose 

sua condição primordial. No texto “De uma questão preliminar a todo tratamento possível 

da psicose” o autor faz referência ao Nome-do-Pai como um significante fundamental que 

tem valor de “metáfora que coloca esse Nome em substituição ao lugar primeiramente 

simbolizado pela operação de ausência da mãe” (LACAN, 1955/1956, p.563), vindo 

assim barrar o desejo da mãe, produzindo uma nova significação, nomeada de 

significação fálica, que será orientada pela lei do pai simbólico, regulando a relação entre 

mãe e criança. 

À medida que a metáfora paterna opera como uma ruptura, ela vem barrar o desejo 

da mãe, fazendo com que a criança saia desse lugar de objeto. Porém, conforme o nome 

do pai é foracluído, não há esse corte com o desejo da mãe, o sujeito fica à mercê de uma 

lei sem limites e sem pontos de basta, sendo incapaz de deslizar na cadeia significante, ao 

passo que o primeiro significante foi abortado. 

 Os significantes foracluídos, ou seja, que estão ausentes6, que não se elaboraram 

no simbólico, retornam no real. Dessa forma, podemos dizer que o sujeito psicótico é 

remetido ao real, pois os significantes que estão foracluídos retornam como algo que 

invade o sujeito, por não serem simbolizados, como nos casos da neurose. Conforme está 

posto no começo do seminário III: “Na relação do sujeito com o símbolo, há a 

possibilidade de uma Verwerfung primitiva, ou seja, que alguma coisa não seja 

simbolizada, que vai se manifestar no real” (LACAN, 1956, p. 98). Dito isto, é o 

mecanismo da foraclusão que vai nos dar efeitos da fragmentação do corpo, desse corpo 

despedaçado e toda sua relação problemática conforme abordaremos no próximo item. 

 

 
6 Foraclusão é um termo retirado do vocabulário jurídico francês e se refere a “confiscar um direito não 

exercido nos prazos prescritos” (MALEVAL, 2001, p. 66). Assim, na psicose, trata-se de uma ausência, no 

lugar de um processo de recusa. É isso que Lacan procura evidenciar ao traduzir Verwerfung como 

foraclusão.  
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1.4 A esquizofrenia e a fragmentação do corpo 

 Tendo em vista que conseguimos elucidar algumas considerações importantes 

acerca da noção de corpo para a psicanálise, começaremos neste item esclarecendo a ideia 

desse corpo fragmentado na esquizofrenia. Para tal, utilizaremos primeiramente um caso 

descrito pela autora Samyra Assad (1997) que nos ajuda a compreender esse corpo 

despedaçado. Contudo, o objetivo não é discutir amplamente sobre o caso, mas apresentá-

lo à medida que o caso é rico de contribuições acerca do corpo despedaçado.  

 A autora inicia o texto a partir da concepção da esquizofrenia e sua fixação no 

autoerotismo que faz com que esse corpo esquizofrênico não ingresse no narcisismo. 

Partiremos para explicar essa não unidade corporal, que abordamos no item 1.2 quando 

mencionamos o estágio do espelho em Lacan (1949). Diante dessa não unidade corporal, 

podemos dizer que na esquizofrenia tem algo que se “quebra” nesse espelho, justamente 

porque a relação com o Outro é diferente da neurose. Logo, isso é denunciado pelo 

despedaçamento, por essa ideia de um corpo cindido. Portanto, nesse lugar autoerótico 

não ocorreu a condição de se formar uma imagem corporal unificada remetendo a imagem 

de um corpo fragmentado. A esse respeito, Assad nos ensina que: 

A questão, no entanto, que parte da linguagem para fazermos uma articulação 

com o gozo, no intuito de trabalharmos dessa forma a esquizofrenia, seria a de 

verificar as consequências do estado do primeiro significante nessa estrutura 

clínica e sua relação com o gozo não localizado, não fixado, que de uma certa 

maneira, está ligado à imagem de um corpo fragmentado. Isso implica em dizer 

que, no momento em que o sujeito foi habitar a linguagem, o gozo não se 

separou do corpo e, assim, configurou-se um não emparelhamento entre corpo 

e significante, restando apenas o órgão tomado na linguagem (1997, p.2). 

 

 Em seguida dessa breve introdução e pequeno mapeamento sobre a esquizofrenia, 

a autora inicia o relato do caso. A analista recebe esse paciente dois anos antes da 

publicação do texto, um homem de 34 anos, que chegou até ela da seguinte forma: 

apresentou-se com as calças dobradas até os joelhos, óculos escuros envolvidos numa 

goma, bolinhas de papel em seus ouvidos, sacolas e mais sacolas barulhentas, de plástico, 

em suas mãos. Além de se apresentar dessa forma, o dito esquizofrênico chega com uma 

questão: “é bom ou não ter cabelos? Isto diz de um homem? ” 

Por conseguinte, ao decorrer do caso, o sujeito vai apontando e apresentando uma 

série de questões e incômodos com seu corpo, ora são os pelos, ora uma dor intensa no 

tórax, ora o suor. Aparatos que já marcam a dificuldade de identificar esse corpo como 

sendo algo do próprio sujeito.  
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 É importante sublinhar a forma com que o sujeito se apresentou, pois, já denuncia 

a priori uma certa fragmentação do corpo e uma necessidade de utilizar recursos para 

poder dar uma certa unidade para esse corpo despedaçado. O sujeito então, precisa 

inventar algo que de uma certa forma venha dar uma unidade e uma sustentação para seu 

corpo. Neste momento de nosso trabalho, não iremos nos ater a essas invenções que serão 

discutidas, de modo aprofundado, no próximo capítulo. 

 A partir das questões que o sujeito vinha trazendo a respeito de suas angústias 

frente a esse despedaçamento - muitas vezes - assolador, algumas intervenções foram 

propostas enquanto recursos para minimizar essa devastação que uma fragmentação pode 

causar, como: um pano sobre o tórax para aliviar a dor e deixar de ficar percebendo 

somente o seu corpo; depois, uma tira envolvendo a cabeça para poder senti-la e aliviá-lo 

do desespero de não percebê-la; anéis nos dedos para poder se sentir as mãos; o ruído do 

rádio, como estação preferencial, para não mais escutar o silêncio ensurdecedor; ingestão 

de líquidos escuros em detrimento da bebida água que o faz perceber um clarão dentro do 

corpo. Esses foram alguns dos exemplos de recursos utilizados para amenizar seu mal-

estar com o corpo. Ilustrando bem como o simbólico torna-se real, incidindo no real do 

corpo. E por isso, as soluções de uma possível amarração também passam pelo corpo. 

Importante marcar que essas foram as intervenções possíveis para esse sujeito em 

específico, pois, cada sujeito esquizofrênico é um, e irá sentir sua fragmentação de uma 

forma única. Todo o tratamento é direcionado diante o que cada sujeito traz na sua 

singularidade, sempre pautando a prática psicanalítica através da clínica do caso a caso.  

 Nesse caso, exposto por Samyra Assad, assim como tantos outros casos, inclusive 

alguns vivenciados na minha prática em saúde mental ao longo do curso de graduação, 

em especial o caso de Gracinha que abordaremos no capítulo 2, podemos elencar a 

questão problemática da esquizofrenia com o corpo e como isso pode ser totalmente 

devastador para o sujeito. Isso se dá uma vez que no esquizofrênico há uma complexidade 

e inconsistência no nível do imaginário que o impossibilita de se sustentar, havendo uma 

fragmentação e despedaçamento do corpo.  Esse corpo, que padeceu da forclusão de uma 

marca que organizaria a sua imagem totalizante, teria a sua fragmentação sido, a grosso 

modo, proveniente de um desejo anônimo ou até mesmo da exclusão de um Outro 

primordial (ASSAD, 1997, p.3). 

 Dito isto, podemos elaborar uma analogia com o estágio do espelho em Lacan, 

fazendo refletir que certamente há na esquizofrenia algo que se quebra nesse espelho, 

constituindo com que cada parte do espelho despedaçado represente uma pedaço do corpo 
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desse sujeito dito esquizofrênico, onde sem um cuidado e sendo recolhido de qualquer 

maneira, esses “cacos” espalhados, podem ferir o sujeito e causar uma destruição maior 

ainda.  

Uma vez que esse espelho -constitutivo do sujeito- é quebrado, se torna impossível 

uni-lo novamente, por outro lado, podemos possibilitar junto com o sujeito, formas de 

apanhar esses “cacos” espalhados sem ferir, com muito cuidado e manejo na 

transferência, de uma forma que possa permitir uma amarração e um contorno. 

Amenizando e diminuindo essa devastação de uma fragmentação corporal. O 

esquizofrênico não recorre a um discurso típico e, por isso, tem que inventar um modo de 

reunificar e sustentar seu corpo (MILLER, 2003). 

Cabe ao analista esse papel, de auxiliar nessa junção dos “cacos” colocando o 

sujeito como protagonista, buscando maneiras de inventar uma saída possível para essa 

devastação. No seminário III, Lacan vai propor o lugar do analista na psicose como 

“secretário do alienado” (1955/1956), entendendo que o saber e toda construção vem do 

sujeito e compete ao analista oferecer uma escuta, sendo testemunha daquilo que foi 

endereçado. Estando como um parceiro nessa re-construção de um espelho próprio, um 

tanto diferente, mas que de uma certa forma, oferece alguma unidade e sustentação para 

todo esse despedaçamento.  

Vamos aparentemente nos contentar em passar por secretários do alienado. 

Empregam habitualmente essa expressão para censurar a impotência dos seus 

alienistas. Pois bem, não só nos passaremos por seus secretários, mas 

tomaremos ao pé da letra o que ele nos conta – o que até aqui foi considerado 

como coisa a ser evitada. Não é por ter estado longe o bastante na sua escuta 

do alienado que os grandes observadores que fizeram as primeiras 

classificações tornaram sem vigor o material que lhes era oferecido? ( p. 236) 

Cabe destacar que o papel do analista diante da psicose vai além somente do 

“secretário do alienado”, assumindo uma postura e manejo diferente de cada uma, porém, 

como esta pesquisa se restringe às questões da esquizofrenia, não vamos entrar em 

detalhes de outras psicoses. Dito isto, o analista deve também, como função, intervir 

dando limite para esse gozo7 disperso na esquizofrenia pela sua fragmentação, buscando 

apaziguar esse real. Com isso, compete ao analista uma postura ética como nos convoca 

Lacan, na qual não devemos recuar frente ao manejo das psicoses.  

 
7 Conceito lacaniano que podemos trazer bruscamente como uma satisfação inconsciente que aparece como 

uma insatisfação; ou seja, é uma satisfação que não pôde ser sentida como tal (LACAN, 1992). 
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Portanto, foi preciso abordamos teorizações importantes neste capítulo com 

intuito de avançarmos para o segundo capítulo seguindo uma ordem lógica e cronológica 

para entrarmos na questão das amarrações como uma forma de invenção através de um 

caso clínico.  
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CAPÍTULO 2: O QUE GRACINHA NOS ENSINA SOBRE AS INVENÇÕES NO 

CORPO? 

Como é esse caso que nos abre para a questão do papel das amarrações, vamos 

trazer primeiramente alguns elementos biográficos e posteriormente o que ele nos ensina 

sobre as amarrações. É importante deixar claro que faremos um recorte do caso, sendo 

impossível dar conta de toda sua complexidade, reconhecendo nossa impotência em poder 

descrever o outro. Como certifica Ana Cristina Figueiredo: “Nunca é demasiado lembrar 

que o caso não é o sujeito, é uma construção com base nos elementos que recolhemos de 

seu discurso, que também nos permitem inferir sua posição subjetiva ” (FIGUEIREDO, 

2004, p.79). 

O caso a ser apresentado nesse capítulo é de uma senhora diagnosticada com 

esquizofrenia. Ela tem 60 anos, cujo o nome é Graça8, mas todos a conhecem e a chamam 

de Gracinha9. Gracinha vivia com seus pais e irmãos em um bairro da cidade de Campos 

dos Goytacazes/RJ. Sua primeira internação ocorreu em 1978, com apenas 19 anos, e o 

decorrer dos anos seguintes foram seguidos de diversas internações.  Em 2007, Gracinha 

se tornou moradora definitiva do Hospital Psiquiátrico João Viana até setembro de 2018. 

Ao me deparar com Gracinha, conhecê-la, e após participar de inúmeras reuniões, 

ler as “pilhas” de prontuários, conversar com a equipe do hospital e alguns familiares, 

percebi tamanha discrepância quando eles diziam da paciente Gracinha e quando eu dizia 

de uma mulher institucionalizada10. Assim como a esquizofrenia se caracteriza por uma 

divisão, temos a seguir uma divisão de definições sobre Gracinha. Então, eu me 

questiono. 

 
8 Nome fictício; escolhido de acordo com uma característica dela de fazer graça e gargalhar. 
9 Usado no diminutivo, pois, todos conhecem e chamam seu nome no diminutivo, sendo um apelido 

carinhoso.  
10 Entende-se aqui como institucionalizada uma pessoa que viveu por anos internada, em uma instituição 

total, que por conta disso, perdeu suas características de autonomia e subjetividade, sendo tratada como 

objeto. Enquanto estagiária da equipe de Desinstitucionalização meu trabalho era o de Acompanhante 

terapêutica, estando ao lado de Gracinha e estimulando a retomada de sua autonomia, possibilitando que 

ela tivesse direito de escolha, pudesse prestar suas vontades, mediando também, seu retorno com o mundo 

externo. Como Goffman define instituição total: “Seu "fechamento" ou seu caráter total é simbolizado pela 

barreira à relação social com o mundo externo e por proibições à saída que muitas vezes estão incluídas no 

esquema físico - por exemplo, portas fechadas, paredes altas, arame farpado, fossos, água, florestas ou 

pântanos. A tais estabelecimentos dou o nome de instituições totais” (GOFFMAN, 1974, p.16). 
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Quem era Gracinha? Pelos relatos dos prontuários e dos familiares era uma mulher 

agitada; desorientada; chorosa; comportamento bizarro; ausência de senso crítico; 

acumuladora de lixo; rasga lençóis para amarrar no corpo; mania compulsória de 

introduzir lixo em todo ou qualquer buraco de seu próprio corpo; dificuldade de se 

comunicar; dificuldade com a linguagem; paciente considerada caso grave; caso 

impossível.  Esses são os ditos e olhares sobre Gracinha, tratada com um objeto 

institucionalizado. 

Quem é Gracinha? Gracinha interage bem com as pessoas; adora conversar, 

mesmo com toda sua dificuldade com a linguagem verbal - com certeza muito afetada por 

anos de institucionalização-; muito animada e divertida; vive gargalhando; adora cantar; 

adora dançar; ama revista; é apaixonada por bolsas; com certeza tem um ótimo senso 

crítico.  

Não nos propomos responder essa pergunta, pois reconhecemos ser impossível 

descrever um sujeito, posto que há sempre algo que escapa a uma definição em palavras. 

Por isso, essa resposta não pode ser formulada, mas o que queremos demonstrar é a 

existência de um sujeito para além desse diagnóstico. Evidenciar a discrepante diferença 

entre ser tratamento como um objeto -institucionalizado- para um sujeito.  

Gracinha já vinha sendo acompanhada por outras estagiárias, e eu entro para dar 

sequência nesse acompanhamento. Meu encontro com ela se deu a partir do estágio 

obrigatório em saúde mental coordenado pela professora Dr. Bruna Brito, no qual eu era 

estagiária da equipe de Desinstitucionalização da rede de atenção psicossocial (RAPS) do 

município de Campos dos Goytacazes/RJ. A partir deste estágio, tive a oportunidade de 

conhecer Gracinha e poder dar continuidade a um possível acompanhamento que durou 

todo período de 2018. Acompanhamento no qual é dividido em dois momentos: primeiro, 

de uma paciente de longa permanência em um hospital psiquiátrico; segundo, as 

possibilidades de aparecer como sujeito.  

Meu primeiro contato com Gracinha, nesse primeiro momento, até então, ainda 

moradora do Hospital Psiquiátrico Dr. João Viana, aconteciam encontros todas às quintas 

feiras no horário de visita do hospital, às sextas feiras a acompanhava ao CAPS III (Centro 

de Atenção Psicossocial) do município junto com a equipe de Desins, e algumas consultas 

médicas, passeios, ou qualquer demanda que pudesse surgir. Importante ressaltar que a 

Desins se caracteriza por não ser um trabalho de dias e horários fixos, vai de acordo com 

as demandas do sujeito acompanhado. 
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Diante alguns relatos das estagiárias que já acompanharam Gracinha, todo 

trabalho que já vinha sendo construído, e um movimento da paciente de introduzir lixo 

em todos os buracos de seu corpo, surgiu o questionamento se talvez Gracinha poderia 

ter sofrido algum abuso na infância. Além de introduzir lixo ou qualquer objeto em seus 

buracos, incluindo nas partes genitais, Gracinha se utilizava do recurso dos desenhos e 

enquanto desenhava sempre falava das partes íntimas masculinas e femininas.  

Até que, em uma das minhas visitas de quinta feira, Gracinha consegue verbalizar 

claramente enquanto desenhava, que transou com seu pai, mas logo em seguida muda de 

assunto. A partir desse momento tivemos a confirmação dessa suspeita e conseguimos 

entender o porquê dela se utilizar do lixo, e o que o lixo representava para ela. O lixo era 

a representação no real, visto que não há um discurso que a separa do corpo.  

Eventualmente, em algumas visitas sua irmã Lena11 aparecia e pude conversar um 

pouco com ela e colher alguns relatos e desabafos de Lena sobre seu contexto familiar e 

toda sua dificuldade. Lena cuida dos pais e de um irmão também com questões psíquicas, 

morando na mesma casa em que Gracinha morava antes de se tornar morada do hospital. 

Entendendo toda complexidade dessa história familiar, com um histórico no qual envolve 

um pai abusador que reside na casa ainda hoje, entendemos a delicadeza da situação e 

resolvemos em supervisão não insistir com essa retomada para antiga casa, 

compreendendo que o melhor para Gracinha nesse momento seja a moradia numa 

Residência Terapêutica (RT). 

No segundo momento, após todo um longo trabalho realizado pela equipe de 

Desinstitucionalização, conseguimos viabilizar a abertura de uma nova Residência 

Terapêutica (RT) no município, com o objetivo de acolher esses pacientes de longa 

permanência que por algum motivo que seja não foi possível essa reinserção familiar.  A 

RT inaugurou dia 20 de setembro de 2018, e no mesmo dia da inauguração Gracinha já 

foi para sua moradia, onde seria e ainda é sua casa até os dias atuais. Após apresentarmos 

alguns dados biográficos relevantes, entraremos nas questões das amarrações, utilizando 

o caso de Gracinha para tentarmos elucidar um trabalho possível na tentativa de dar conta 

dessa fragmentação corporal. 

Desde quando estava no hospital psiquiátrico, Gracinha já se apropriava do 

recurso das amarrações. Como não tinha nenhum olhar atento por parte do hospital para 

essa questão e toda sua importância, Gracinha arruma seu próprio modo, que 

 
11 Nome fictício. 
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frequentemente, era rasgar parte de suas roupas ou dos lençóis para amarrar em seu corpo, 

e isso causava muito transtorno no hospital, as enfermeiras e toda equipe técnica se 

incomoda e não deixavam a interna utilizar-se desse recurso tão importante. Por inúmeras 

vezes conversei com os enfermeiros, na tentativa de fazer com que eles entendam como 

as amarrações eram necessárias para Gracinha, e que talvez se eles conseguissem 

disponibilizar alguns tecidos, barbantes, ou algo que desse para ela amarrar, poderia ser 

uma saída para ela não rasgar suas próprias roupas ou a roupa de cama do hospital. 

 Contudo, à medida em que eu ia prosseguindo nas visitas pude perceber que esse 

não era o maior problema, a questão não passava por aí. O incômodo era simplesmente o 

fato de Gracinha estar amarrada utilizando algo diferente, fugindo de toda aquela estética 

manicomial uniformizada. Como aponta Goffman: “No entanto, ao ser admitido numa 

instituição total é muito provável que o indivíduo seja despido de sua aparência usual, 

bem como dos equipamentos e serviços com os quais a mantém, o que provoca 

desfiguração pessoal” (GOFFMAN, 1974, p.28). 

 O hospital psiquiátrico é uma instituição total, manicomial, regida por uma 

burocracia, baseando seu trabalho na dureza da técnica, falta de atenção e cuidado, 

anulando toda e qualquer subjetividade, fazendo os sujeitos de seus objetos, sem nenhuma 

escuta ou um trabalho fundamentado pelo caso a caso. Como muito bem nos adverte 

Goffman: 

Uma instituição total pode ser definida como um local de residência e trabalho 

onde um grande número de indivíduos com situação semelhante, separados da 

sociedade mais ampla por considerável período de tempo, levam uma vida 

fechada e formalmente administrada (GOFFMAN, 1974, p.11). 

Entretanto, com a saída de Gracinha desse ambiente aprisionante, pudemos dar 

lugar as amarrações e construir todo um trabalho em conjunto, como abordaremos a 

seguir.  

 

2.1 Tentativas de dar um contorno para o corpo 

Como mencionei brevemente anteriormente, não sou a primeira estagiária que 

acompanha o caso da Gracinha. Então, como esse caso já fazia parte da nossa equipe de 

estágio, quando eu chego na equipe são passadas pela supervisora Bruna Brito e as antigas 

estagiárias algumas notícias, um breve mapeamento sobre as questões da paciente, e 

consequentemente, comentam as informações necessárias para eu começar esse novo 

acompanhamento.  
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Com isso, uma das grandes questões que eu já precisava saber, justamente para 

dar sequência em um trabalho que já havia sido iniciado, é a complexa questão que 

Gracinha tem com o lixo. Então, assim como a esquizofrenia se caracteriza pelo corpo 

fragmentado, vamos neste trabalho dividir os fragmentos do caso de Gracinha, visto que, 

é um caso extremamente complexo e rico, que nos leva anos debruçarmos em inúmeras 

questões, contudo, vamos privilegiar aquelas que nos ensinam e ilustram sobre esse corpo 

fragmentado e as tentativas de possíveis contornos.  

A partir do meu encontro com Gracinha, iniciamos um trabalho juntas, de uma 

parceria que se fez a partir do dispositivo do Acompanhamento Terapêutico (AT), sendo 

este caracterizado por uma atuação clínica que foge totalmente da clínica tradicional 

assegurada pelo consultório que é respaldada por um setting terapêutico “organizado”.  

No acompanhamento terapêutico, as intervenções surgem na cena, no território, seu 

setting é ambulante. O AT é uma potente ferramenta clínica, que visa a promoção de 

autonomia, reinserção social, construindo junto com o sujeito novas formas de estar no 

mundo. Então, o lugar que deve ocupar o acompanhante terapêutico é daquele que exerce 

a prática, tendo o propósito de estar junto. Como aponta Maurício Castejón Hermann em 

sua tese:  

Estar ao lado de um paciente psicótico, não no sentido de compartilhar o seu 

mundo, mas na tentativa de oferecer estratégias para que o paciente reconstrua 

o próprio mundo. Isso evoca a figura do amigo como aquele que não se importa 

com as excentricidades do parceiro (2008, p.18). 

 

Assim que encontro Gracinha para iniciar meu trabalho de AT, rapidamente pude 

observar todo movimento dela em relação ao lixo, buscando estar sempre próxima de 

lixeiras, pegando todos lixos e acumulando dentro de suas roupas, lembro dela dizendo 

que aqueles lixos “eram suas coisas”. E a partir de todo relato das supervisões e o que 

logo pude observar, já se tornou muito claro que o lixo tinha uma importância e um lugar 

para Gracinha e que de alguma forma nosso trabalho deveria girar também em torno desse 

lixo, não no sentido de excluí-lo, mas em procurarmos alguma forma de trabalharmos 

com ele.  

É importante ressaltar que não vamos e nem podemos tentar fazer qualquer tipo 

de interpretação do que o lixo significa, ou representa na vida dela, estamos no campo da 

psicose por isso não interpretamos, já está dado, ali no real. Na psicose não há 

inconsciente oculto, traduzível, não está regido pelo mecanismo do recalque como é para 

neurose. Na psicose, por sua vez, o inconsciente está a céu aberto, como afirma Lacan:  
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Era um caso clínico que eu certamente não tinha escolhido, mas que de algum 

modo fazia o inconsciente funcionar a descoberto, em sua dificuldade de entrar 

no discurso analítico. Ele o fazia funcionar a descoberto, porque, em virtude 

de circunstâncias excepcionais, tudo o que em outro sujeito haveria entrado no 

recalque, encontrava-se nele suportado por uma outra linguagem, essa 

linguagem de alcance bastante reduzido chamada dialeto (LACAN, 

1955/1956, p.73). 

 

Advertidos dessa questão, apesar de não se tratar de uma interpretação, fica nítido 

que o lixo tem um lugar privilegiado na vida de Gracinha, e por isso, trabalhamos com 

isto que ela traz de importante. Uma das maiores questões que nos preocupava não era o 

fato de Gracinha se utilizar do lixo, ou ser o lixo o objeto privilegiado dela, mas como e 

o que ela fazia com esse lixo. Gracinha não só “guardava” o lixo dentro de suas roupas, 

ela os introjetava em seu corpo, introjetava no nariz, ouvido, e também, ou 

principalmente, nas genitálias. Recordo de uma das cenas mais impactantes e difíceis que 

presenciei com Gracinha por conta do lixo. No decorrer no meu acompanhamento uma 

de minhas funções neste acompanhamento eram as companhias nas consultas médicas. 

Então, através desse contato percebi a necessidade de agendarmos uma consulta no 

médico otorrino, pois Gracinha estava com um corrimento estranho no nariz e um mau 

cheiro muito desconfortante, e principalmente porque a mesma se queixava de dores no 

ouvido, incômodo no nariz, e muita dificuldade de respiração.  

E assim foi feito, entramos em contato com o Hospital Dr. João Viana, conversei 

com alguns enfermeiros de lá, anteriormente discutimos essa necessidade supervisão da 

equipe do estágio e com a preceptora da equipe de Desins vinculada ao Centro de Atenção 

Psicossocial (CAPS III), Jéssica Pereira, e antes de acordar com qualquer instituição ou 

“responsável”, conversei e perguntei se Gracinha achava necessário essa consulta. Diante 

da confirmação dessa necessidade, rapidamente agendamos a consulta que foi feita em 

um Hospital Geral da cidade.  

Ao entrar na sala, a médica começou a examinar, e com suas técnicas e aparelhos 

necessários começa a retirar inúmeros objetos de dentro do ouvido e nariz de Gracinha. 

Certamente aquela cena me chocou e, a partir daquele dia, pude compreender como 

aquele lixo, que era utilizado numa tentativa de dar um contorno para esse corpo, era 

empregado de uma forma prejudicial. Era uma tentativa sem acompanhamento, sem 

direção, maneira desesperadora que ela encontrou naquele primeiro momento de um 

possível contorno, um mecanismo muito próprio de tentar lidar com esse 

despedaçamento, preenchendo seus orifícios com esse movimento de introduzir lixo. 
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Diante disto, o que percebi na minha experiência de estágio é que, quando 

Gracinha estava mais agitada, desestabilizada, ela compensava introduzindo mais objetos 

no corpo. O sujeito compensa e descompensa, e introjetar lixo no corpo era muito mais 

de uma descompensação do que uma compensação, era como se ela estivesse protegendo 

de algo que está descompensado. Essa cena no otorrino ilustra bem essa desestabilização 

e uma tentativa dela de fazer algo com isso. Como afirma Lacan:   

 
É assim que a situação pode se sustentar durante muito tempo, que certos 

psicóticos vivem compensados, tem aparentemente os comportamentos 

comuns considerados como normalmente viris, e de uma só vez, 

misteriosamente, Deus sabe para que, se descompensam (1955/1956, p.233). 

 

Esse é o cenário que eu a encontro, totalmente descompensada, introduzindo lixos 

em seus orifícios, contudo, sem abrir mão do lixo, sustentando um trabalho com ele, eu 

continuo uma aposta certeira que funcionou, onde a antiga estagiária após perceber a 

paixão de Gracinha pelas bolsas, propõe trocas, trocas construídas junto com Gracinha, 

apostando outros modos de poder “guardar” isso que é de suma importância pra ela, de 

uma forma que não prejudique sua saúde, mas mostrando que pode guardar “suas coisas” 

como ela mesmo menciona, mas de outra forma. A troca possível foi de não introduzir os 

lixos em si, mas guardá-los dentro de uma bolsa ou sacola. Do lixo no corpo para o lixo 

na sacola, sustentando essa tentativa e essa aposta diária.  

Pela via da transferência, foi possível continuar esse trabalho de troca, em que 

incluímos o lixo, em uma tentativa de organizar essa descompensação, apostando 

também, nas invenções, a saber, outras formas possíveis de tentativas de dar um contorno 

para esse corpo, dando lugar para as amarrações, tal como abordaremos mais à frente.  

 

2.2 Invenção na Esquizofrenia  

Jacques-Alain Miller em seu texto: “A invenção psicótica” (2003), denominou o 

termo “invenção” apresentando sua importância quando se trata da psicose. Embora, a 

ideia fundamental da invenção sempre esteve presente nos ensinos de Freud quando o 

autor percebeu que o delírio era uma tentativa de cura, e em Lacan que avança 

efetivamente na psicose, apontando saídas possíveis elaboradas pelos sujeitos psicóticos. 

Contudo, Miller que inaugura e se debruça sobre esse termo, afirmando ser um meio 

muito próprio e singular em que o sujeito se caracteriza e apropria para tentar dar conta e 

dizer algo que é impossível de expressar através da linguagem.  
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O autor inicia o texto supracitado com a diferença entre criação e invenção, 

afirmando que os termos não possuem o mesmo significado, embora tenham algo em 

comum. Miller coloca que este termo ‘invenção’ se encontra mais próximo da criação do 

que da descoberta, visto que, surge a partir de materiais existentes, por isso em seu texto, 

o autor atribuiu a invenção ao valor de bricolagem do sujeito (MILLER, 2003). Miller 

remete a bricolagem pelo significado do seu termo se referir à execução de trabalhos sem 

a ajuda de um profissional, sendo o próprio sujeito responsável pelo trabalho realizado.  

Embora este trabalho enfoque nas questões da invenção na esquizofrenia, é 

necessário esclarecer que a invenção pode ser um recurso utilizado tanto para 

esquizofrenia, quanto para a paranoia. Porém, é importante fazer uma distinção entre elas 

e como esse recurso vai operar e seguir caminhos diferentes. Na esquizofrenia, a invenção 

se caracteriza pela relação com o corpo e na paranoia se caracteriza pela relação com laço 

social, como esclarece Miller:  

Mas as invenções paranoicas não são do mesmo registro que as invenções 

esquizofrênicas. Elas incidem basicamente no laço social. Para o paranoico, 

não se trata do problema da relação com o corpo que não está preso a um 

discurso estabelecido, mas do problema da relação com o Outro. Ele é então 

levado a inventar uma relação com o Outro (20013, p.11). 

Miller aborda, em seu texto, o caso da analista Samyra Assad que já apresentamos 

no primeiro capítulo, para tentar exemplificar essa relação do sujeito esquizofrênico com 

seu corpo, e como aquele sujeito inventa recursos para conectar esse corpo fragmentado, 

inventando meios simbólicos de unificar e sustentar. O corpo e seus órgãos constituem 

um problema para o dito esquizofrênico. A partir de toda essa perturbação assoladora que 

a fragmentação corporal causa, como apaziguar esse real no corpo? 

O sujeito esquizofrênico é aquele que não pode evitar o real. Para ele, o simbólico 

incide no real, ou melhor, o discurso é real, está em uma relação direta com o significante 

puro, o significante que não encadeia, como esclarece Quinet: “A ausência de S1 como 

suporte das representações-meta do pensamento consciente/inconsciente na esquizofrenia 

tem como resultado a dispersão dos significantes” (QUINET, 2009, p.70). Por outro lado, 

se todos os discursos não passariam de defesas contra o real, como afirma Miller, 

podemos assim entender melhor o motivo do esquizofrênico ser considerado fora-do-

discurso e, portanto, de qualquer laço social. 

Miller aponta para o que Lacan chama de ‘ex-sistência’ para dizer da linguagem 

como um órgão fora do corpo, - o órgão foracluído -, contudo, nem por isso deixa de estar 

ligado a ele, desse modo, é o que condiciona o sujeito a encontrar uma função para a 
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linguagem em que o psicótico a recebe ou a inventa. Com isso, mesmo com a ausência 

simbólica do significante primordial, ou justamente por isso, o sujeito psicótico é capaz 

de inventar uma solução própria para lidar com a falta que rodeia todo ser falante. Talvez 

devêssemos nos estranhar mais ou nos questionar mais em relação a função do nosso 

corpo, como o autor diz: “Somos todos esquizofrênicos porque o corpo e os órgãos do 

corpo constituem problemas para nós, salvo que nós adotamos soluções típicas, soluções 

pobres (MILLER, 2003, p.7). 

A esquizofrenia, para Lacan se apresenta a partir da característica que ela tem de 

tornar enigmático o ser no corpo. Há algo de estranho e incompreensível no corpo para o 

sujeito. É um corpo que se encontra literalmente fragmentado, no sentido em que seus 

órgãos passam fora do corpo e ganham vida própria. Assim, o ser falante é assombrado 

por um problema fora do corpo. Isso não quer dizer que o órgão pode estar em qualquer 

lugar a qualquer distância, pois, apesar dessa fragmentação, corpo e órgão continuam 

ligados. Poderíamos, segundo as ideias de Lacan, dizer então: os órgãos ex-sistem ao 

corpo.  

Esta posição de estar fora permanecendo ligado é o que Lacan chama de ex-

sistência, ou seja, estar colocado, “sistir” em algum lugar fora de alguma coisa, 

portanto  em relação, em referência a esse fora, em referência ao termo em 

relação ao qual é ex. Ex-sistere, é ser colocado de fora de,  ex alguma coisa. 

(MILLER, 2003, p.8).  

A invenção representa a forma que cada sujeito encontra para lidar com a ausência 

do Nome-do-Pai, ou seja, a falta desse significante primordial faz com que o sujeito 

recorra à outras alternativas. Diante disto, é importante ressaltar que o movimento de 

inventar não se caracteriza por um ato voluntário, mas, como um dever que não cansa de 

se inscrever, o sujeito é obrigado a inventar algo que dê conta desse gozo que o aniquila. 

Certamente, cada esquizofrênico inventa uma maneira muito subjetiva de lidar com a 

realidade sem o recurso do significante primordial. Então, a invenção, seja ela qual for, é 

a possibilidade e solução que o sujeito encontrou para apaziguar esse gozo que o 

atormenta, principalmente para aqueles que não tem o recurso da linguagem.   

O caso do paciente da Samyra Assad exemplifica bem o que é esse órgão que 

obtém vida própria na esquizofrenia e causa desordem. Gracinha também usa recursos 

para se ligar ao corpo, é nessa tentativa de reintegrar o órgão ao corpo que ela busca algo 

que faça nó, como anéis, faixas, barbante, entre outros. São esses, recursos simbólicos 

para amarrar o corpo, buscando uma unificação. 



31 
 

A invenção trata-se de fazer caminho entre o real e o simbólico. Portanto, a 

invenção é uma nova maneira encontrada pelo sujeito para lidar com a desordem sem o 

recurso do significante primordial. Então, o surgimento das amarrações no caso de 

Gracinha, inventa um novo modo singular de enlaçamento dos três registros. Podemos 

supor que a invenção de uma ferramenta própria opera como nó, sendo capaz de evitar o 

desenodamento dos três registros, no papel de um organizador. Gracinha se utiliza das 

amarrações no seu corpo como apaziguador do tormento da fragmentação, como veremos 

neste momento.  

2.3 As amarrações no corpo como uma forma de invenção e as amarrações como 

uma estabilização possível 

Esse corpo que na esquizofrenia é fragmentado, despedaçado, denuncia a falência 

da unificação imaginária. As vivências corporais são prevalentes em relação ao 

pensamento, pois por não haver um significante primordial, mestre que represente o 

sujeito, os significantes sem lei se disseminam pelo corpo. Levando ao gozo excessivo, 

sem conformação, sem limite que devasta o sujeito, é consequência da ausência do 

significante do Nome-do-Pai, sendo esse significante que regula e delimita o gozo.  

Por isso, a psicose seria uma saída mais inventiva no sentido de constatar a 

falência do simbólico e ainda assim criar uma solução singular para tratar dessa 

carência, comum a todo ser falante. As soluções encontradas pelo psicótico 

não se resumiriam tão somente a consequências negativas da falta do Nome-

do-Pai, mas seriam soluções positivas, invenções por parte do sujeito para lidar 

com o que retorna no real sem significação (GUERRA, 2006, p.69). 

É importante ressaltar que não compreendemos a invenção como uma 

particularidade da clínica, há casos em que o ato de inventar parte do próprio sujeito, 

como ocorreu no caso de Gracinha, ela já tinha esse recurso, contudo, ele não tinha o 

estatuto de um trabalho inventado por ela, e obviamente não sendo reconhecido, não havia 

algum respeito por parte do Hospital Psiquiátrico. Esta instituição não compreendia a 

importância da utilização das amarrações, considerando as amarrações apenas como 

bizarrices a serem anuladas. Entendemos que se tratando de uma instituição total, o 

hospital estava cumprindo exatamente o seu papel, executando um total desserviço, 

cumprindo com o objetivo de um lugar de exclusão, mortificação de qualquer 

subjetividade e diferença, transformando os sujeitos em objetos sem valor, um lugar que, 

segundo Goffman (1974),  proporciona o processo de mortificação do eu, não fornecendo 

nenhum cuidado, ou um tratamento, posto que suas ações são pautadas pelo controle dos 

corpos, através da contenção química, física e psicológica. Diante de todo horror, é 
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preciso se incomodar, estranhar e não achar essa prática normal, como aponta Silveira: 

“nada como adentrar os muros do manicômio para ter a certeza inabalável de que ele deve 

ser destruído” (SILVEIRA, 2008, p.25). 

Apostamos nas amarrações de Gracinha como uma invenção e novas tentativas 

para além do delírio que consistem em dar conta desse fenômeno angustiante que 

atormenta o corpo do esquizofrênico. Conforme garante as autoras Adeodato e Fontenele 

(2015): “Ao atentar para a criação pelo sujeito psicótico de saídas singulares para os 

momentos de instabilidade e desorganização, Lacan nos permite reinventar a clínica 

psicanalítica para com eles abrindo, com isso, suas possibilidades de reinvenção” (p.86). 

Devemos acolher e apostar nessas amarrações, dando espaço para essa invenção, 

permitindo que o sujeito continue inventando saídas e formas de elaboração para barrar 

aquilo que a invade. São essas invenções, como a amarração no caso de Gracinha, que 

possibilitam um modo mais apaziguador de estar no mundo, barrando esse gozo 

excessivo. Acompanhar essas soluções nos permitirá a construção do percurso que 

alimenta a ideia de que, longe de ser um sujeito deficitário e precário, o psicótico inventa 

saídas e encontra soluções aos embaraços que sua posição particular na linguagem 

provoca (GUERRA, 2006, p.41). 

As formas de invenção são soluções autoconstruídas, elaboradas espontaneamente 

pelo sujeito e dizem respeito à sua subjetividade. O acompanhamento favorece ou cria 

condições para que essas invenções tenham lugar. Assim, o sujeito esquizofrênico pode 

se estabilizar utilizando-se dos três registros: imaginário, simbólico e real. Na ausência 

do significante primordial, que fornece acesso fácil ao simbólico, o sujeito esquizofrênico 

pode utilizar o imaginário para mediar o encontro com o real, procurando compensar com 

identificações imaginárias. Como aponta Andrea Guerra (2006): “Essas articulações entre 

os três registros – real, simbólico e imaginário – podem se realizar prescindindo-se do 

Nome-do-Pai, desde que o sujeito suplencie ou invente outro recurso que sustente esse 

enlaçamento” (GUERRA, 2006, p.60).  

Por isso, não tem como refletir sobre a esquizofrenia somente no ensino de Lacan 

dos primeiros anos, marcado pela supremacia do simbólico. Um desses exemplos é o 

conceito de ponto de basta. No Seminário III, lição XXI, Lacan considera o “ponto de 

basta” como significante. A partir desta relação do ponto de basta, podemos supor que na 

esquizofrenia as amarrações não podem ser um ponto de basta, por não se tratar de ser 

um significante. As amarrações remetem a um trabalho do próprio corpo, no real do 
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corpo. Esse significante “ponto de basta” pode fornecer um contorno para aqueles que 

são foracluídos, porém, Lacan deixa claro que ponto de basta só se faz no discurso,  

O ponto de basta e a palavra temor, com todas essas conotações trans-

significativas. Em torno desse significante, tudo se irradia e tudo se organiza, 

como nessas linhazinhas de força formadas à superfície de uma trama pelo 

ponto de basta. É o ponto de convergência que permite situar retroativa e 

prospectivamente tudo a que se passa nesse discurso (1956/1957, p.303). 

Nesse sentido, caminhamos em outra direção quando supomos que a amarração é 

algo que incide diretamente no real do corpo. Logo, é preciso avançar para investigarmos 

o papel das amarrações, e por isso, acreditamos que as amarrações estão mais próximas 

do conceito de invenção. Mesmo não sendo considerada como ponto de basta, as 

amarrações conseguem dar um “basta”, cessando esse gozo excessivo.  Para Gracinha, o 

ponto de basta não consegue respaldo para entender a amarração dela, pois trata-se de um 

significante, do discurso, e Gracinha uma fala precária, e sendo precária, não apostamos 

só na palavra falada, continuamos a apostar na linguagem, mas também em outros 

elementos. Isso é possível porque a psicanálise aposta na linguagem, mas entendendo 

linguagem para além do que pode ser dito. Como afirma Guerra (2006): “A pulsão escreve 

seus caminhos pelo corpo, não sendo completamente redutível à palavra” (p.60). 

Desse modo, faz se necessário avançar a partir do Lacan do segundo ensino, 

incluindo o corpo, enquanto tocado pelos três registros, a saber, o real, o simbólico e o 

imaginário. Não tem como supor a esquizofrenia sem o corpo, sem esse real que se 

presentifica no corpo, como abordamos no primeiro capítulo desta monografia. Com isso, 

entendemos que se fosse só pela linguagem não ia ter algo que daria conta de unificar 

esse corpo, ou seja, se não tiver algo no real, não vai cessar o gozo. 

 Quando Lacan rompe com essa supremacia do simbólico, ele se afasta da ideia 

errônea que a neurose é superior que a psicose, compreendendo as duas estruturas com 

suas especificidades e sem hierarquização.  Lacan então, passa a supor a psicose a partir 

da conceituação do Falasser, como nos esclarece Miller (1998): 

Essa perspectiva comporta colocar em questão o próprio termo sujeito, porque 

o sujeito é sempre um elemento mortificado; aliás, Lacan o definiu como 

faltaa-ser, e é por isso que ele faz entrar o corpo vivo na psicanálise. Ele 

substitui o termo sujeito por falasser, que é o contrário de falta-a-ser, é o sujeito 

mais o corpo, é o sujeito mais a substância gozante (p.101). 

No caso de Gracinha, as suas amarrações no real do corpo, são invenções que ela 

encontrou para se separar do gozo avassalador e desse Outro perseguidor e absoluto. O 

ato de amarrar tecidos ao redor da cabeça, nos punhos e tornozelos são formas de barrar 

esse Outro. Gracinha faz um trabalho de amarração, onde, ela literalmente amarra tecidos, 
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barbantes, elásticos, entre outros objetos que conseguir em seu corpo, as partes do corpo 

privilegiadas são: cabeça, tornozelo e punhos.  É um esforço de um inventar psíquico 

produzido para dar contorno ao corpo fragmentado, característico da esquizofrenia. Como 

ressalta Guerra (2006): “Acompanhar essas soluções nos permitirá a construção do 

percurso que alimenta a ideia de que, longe de ser um sujeito deficitário e precário, o 

psicótico inventa saídas e encontra soluções aos embaraços que sua posição particular na 

linguagem provoca” (p.41). 

Quando apostamos nas amarrações, é porque de algum modo apostamos em um 

caminho que possa auxiliar a estabilização dela. Talvez, ainda não possamos afirmar que 

amarração é estabilização, mas, certamente, a amarração é uma invenção. A amarração é 

uma invenção que a ajuda de algum modo poder dar algum contorno para o corpo. 

Gracinha denuncia muito nitidamente e literalmente essa fragmentação corporal. Em todo 

meu percurso de estágio, no qual acompanhei Gracinha em dois momentos diferentes, 

pude perceber que à medida que ela estava mais agitada, mais desestabilizada, eram os 

momentos que ela se utilizava em maior quantidade das amarrações. É como se de alguma 

forma aqueles lençóis rasgados, fitas, entre outros, proporcionam uma estabilização para 

ela.  

É necessário marcar que todo esse esforço do trabalho das invenções sobre as 

psicoses, não se trata de um processo de estabilização que consiste em “curar” o delírio, 

ou transformar o psicótico em neurótico. Sendo isso impossível, pois se trata de estruturas 

clínicas, como o nome “estrutura” já denuncia, estrutura não se move, não muda. Nosso 

objetivo então, é trabalhar com cada um, respeitando as especificidades própria à cada 

estrutura, seguindo o manejo transferencial e, a partir desses elementos, sustentar uma 

clínica marcada pela diferença, buscando um melhor modo de estar no mundo.  

Gracinha já falou muitas coisas em nossos encontros, mas não ao ponto dela se 

organizar pela via da fala para poder dar conta do corpo despedaçado. Na esquizofrenia 

por ter essa fragmentação do corpo, só a linguagem pela via da fala não basta, é preciso 

de algo no real do corpo. 

 É preciso lembrar ainda que Lacan se debruça sobre o tema da psicose pela via 

da paranoia, que nestes casos, o ponto de basta pode dar conta, mas em alguns casos, em 

especial na esquizofrenia, o ponto de basta não é possível. A paranoia incide no 

pensamento, no campo do simbólico, incidindo diretamente na linguagem onde o ponto 

de basta funciona, de acordo com o que Lacan aponta na Lição XXI do Seminário 3. No 

caso da Gracinha que não tem o significante como ponto de basta não tem o que fazer 
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com ela? Isso não é suficiente para casos em que vemos outras saídas que não pela escolha 

de um significante norteador, conforme as amarrações no corpo para Gracinha. Por isso, 

a invenção no corpo pode ser uma saída possível. Segundo Adeodato e Fontenele:  

Ao atentar para a criação pelo sujeito psicótico de saídas singulares para os 

momentos de instabilidade e desorganização, Lacan nos permite reinventar a 

clínica psicanalítica para com eles abrindo, com isso, suas possibilidades de 

reinvenção. (2015, p.86). 

Para Gracinha o despedaçamento corporal, é denunciado através das amarrações 

que permitem um contorno com auxílio de utensílios utilizados na tentativa de unificar 

esse corpo. Ela descobre, inventa, transforma, desvela, alcança pontos de apoio, suportes 

para amenizar a fragmentação a que é exposta, inventando o tratamento do real pelo real, 

nas amarrações no corpo, assim como adverte Guerra (2006): 

Acompanhar essas soluções nos permitirá a construção do percurso que 

alimenta a ideia de que, longe de ser um sujeito deficitário e precário, o 

psicótico inventa saídas e encontra soluções aos embaraços que sua posição 

particular na linguagem provoca (p.41). 

Gracinha deixa evidente suas tentativas de apaziguamento, recurso muito próprio 

de invenção que foi essencial para elucidar e trazer na prática todo aprendizado teórico e 

distante, exemplificados pelas experiências diárias vivenciadas ao lado dela.   
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Este trabalho monográfico vai para além de uma conclusão, ou em algo que se 

possa propor como um fechamento, por isso escolhi o termo “considerações finais”, 

deixando claro desde o título que essa é uma pesquisa que se abre, não pretendendo 

concluir por aqui. Durante esse caminho de pesquisa, estudo, e inquietações em torno da 

psicose, tivemos a intenção de estudar o papel das amarrações como uma possível 

estabilização para a esquizofrenia.  

 A produção desta pesquisa, foi pretendida em dois momentos, demonstrados na 

divisão de dois capítulos. No primeiro capítulo optamos por abordar um conteúdo mais 

teórico da esquizofrenia, apresentando o conceito do termo e aportes psicanalíticos para 

compreendermos as questões corporais, visto que, já entendemos que não tem como falar 

de esquizofrenia sem a noção de corpo. E pra isso, se fez necessário todo esse 

mapeamento desde a história conceitual do termo “esquizofrenia”, partindo para 

constituição do “eu” para compreendermos esse corpo despedaçado na psicose e a relação 

problemática do corpo na esquizofrenia. 

 Lacan avança e abre possibilidades para o tratamento das psicoses, a partir de uma 

questão preliminar, indispensável, mencionando a foraclusão do Nome-do-Pai, que 

ocorre a partir da ausência do significante primordial que opera a lei, a partir da retomada 

de Lacan do termo “Verwerfung” de Freud, traduzindo-o por foraclusão. Então, após 

elucidarmos teorias importantes acerca da constituição do corpo para psicanálise, 

chegamos ao ponto em que de fato me fez escolher esse tema de pesquisa e me fez refletir 

sobre a esquizofrenia e seu corpo, a saber, o papel das amarrações no corpo. 

 A esquizofrenia e a fragmentação corporal me intrigaram muito durante todo 

percurso de estágio, principalmente, muito afetada pelos encontros com Gracinha, que 

me permitiu a experiência da prática com os esquizofrênicos de uma forma muito própria 

e singular, e como ela se utilizava de recursos para amenizar esse tormento de um corpo 

despedaçado. Para exemplificar a dificuldade que o esquizofrênico tem de compreender 

seu corpo, utilizamos o caso da analista Samyra Assad e o texto sobre o estágio do espelho 

de Lacan, que  nos permitiram chegar à conclusão que na esquizofrenia tem algo que se 

“quebra” nesse espelho, impossibilitando a unidade corporal que ocorre na neurose, por 

exemplo.  

 Com isso, diante toda essa fragmentação e despedaçamento corporal, nossa maior 

pergunta era: “o que é possível fazer, para amenizar o tormento de um corpo 



37 
 

despedaçado?”. Quando Gracinha apareceu no meu caminho e me ensinou que existem 

possibilidades de um trabalho inventivo, no caso muito próprio dela, em específico, com 

as amarrações na construção de um contorno apaziguador freando esse gozo excessivo 

destruidor.  

 No segundo capítulo, com a intenção de elucidar aquilo que a teoria nos ensina, 

que abordamos no primeiro capítulo, trouxe um recorte de um caso clínico da minha 

experiência de estágio em saúde mental, através do acompanhamento terapêutico. Esse 

capítulo teve a finalidade de apresentar o caso defendendo a ideia das amarrações como 

uma forma de invenção, conceito esse, formulado por Miller, para embasar e esclarecer 

qual a necessidade de se apropriar desse recurso e como as amarrações dão um contorno 

para o corpo na esquizofrenia de uma forma única e singular.  

 Um caso repleto de implicação, afetação e muitas reflexões. A maneira que 

Gracinha consegue sobreviver em meio seu despedaçamento desse corpo enigmático, 

merece respeito. Lidar com esse real que retorna no corpo, pelo inventar das amarrações 

em seu corpo é um trabalho indispensável para ela. O inventar é um compromisso com 

tais amarrações para poder fazer laço, apaziguar e organizar todo mal-estar. Apostamos 

na invenção como uma possível saída elaborada pelos sujeitos psicóticos, sendo uma 

maneira encontrada para lidar com a desordem da não inscrição do significante 

primordial. Além disso, podemos destacar a importância da formulação do falasser, 

conceito necessário de Lacan para contemplar as questões da esquizofrenia que incluem 

o corpo, o real do corpo. Conceito esse, que entendemos não caber em um trabalho 

monográfico, deixando como abertura para um avanço da presente pesquisa.  

 Todo período ao longo de um ano de estágio foi repleto de muita parceria, 

aprendizado, excessiva implicação e várias afetações, sentimentos esses, que em certos 

momentos foi difícil escrever, o desejo pelo tema e a responsabilidade de trazer 

fragmentos sobre Gracinha me causaram medo e muita angústia. Mesmo reconhecendo 

toda minha impotência em descrever o outro, e por justamente, não se tratar disso, mas 

diante de toda implicação que essa clínica ambulante, do acompanhamento terapêutico 

proporciona. Gracinha é uma parceira de vida, construímos caminhos juntas através dos 

recursos próprios e únicos que ela encontrou para sobreviver ao caos. Gracinha representa 

toda luta antimanicomial, toda resistência e toda força. 

 Para aprofundarmos e avançarmos ainda mais sobre a questão que norteia este 

trabalho é preciso avançar para o último ensino de Lacan. Por isso, todo embaraço para 

conseguirmos entender a esquizofrenia a partir de seu primeiro ensino, marcado pela 
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supremacia do simbólico, no qual, tudo se resolvia pelo significante. Por isso, Lacan 

centra-se  no conceito de sujeito do significante, ficando as voltas com a linguagem e o 

privilégio pelo simbólico em relação aos demais registros. Tudo seria regido pelo 

simbólico neste momento. Contudo, ao longo do seu percurso, estudos e clínica, Lacan 

reformula sua teorização, em seu último ensino, incluindo o corpo neste sujeito.com a 

proposição do conceito de falasser (ser falante)...Em razão disso, avancei com o tema da 

invenção de Miller. 

 Sendo assim, Lacan rompe com a supremacia do simbólico, construindo o 

encadeamento dos três registros: real, simbólico e imaginário, compondo o chamado “nó 

borromeano” abordado em seu seminário XXIII. Antes Lacan apostava que pelo 

simbólico seria única via possível para tratar o real e o imaginário, mas pelo avançar dos 

estudos, ele mesmo percebe que mesmo na linguagem, tem algo que afeta o corpo, no seu 

real e no seu imaginário que escapa ao simbólico. Supomos ser importante esse avanço 

na teorização de Lacan para podermos compreende melhor a esquizofrenia. Se não 

refletirmos dessa forma não é possível ir além, principalmente no caso de Gracinha que 

ilustra bem essa insuficiência da linguagem e desvela a possibilidade de tratamento do 

real do corpo por amarrações que dão contorno a este corpo. 

 Muitos não tiveram boa vontade, ou interesse de continuar as leituras lacanianas 

e ficaram “estacionados” no Lacan do primeiro ensino, e continuam se embasando 

afirmando a supremacia do simbólico, colocando a neurose como estrutura superior a 

psicose. É importante esclarecer que os primeiros anos do ensino de Lacan são ainda 

muito atuais e nos auxiliam na clínica. Porém, o próprio Lacan, ao romper com uma certa 

hierarquização das estruturas, com a ideia de que o nó borromeano, feito com o nome do 

pai é só um modo de enodamento dentre tantos outros possíveis, colocando a neurose e a 

psicose em um mesmo patamar.  Talvez, por isso também, esse tema de pesquisa seja tão 

difícil, e por isso, é preciso continuar trabalhando, avançando.  

 O campo da saúde mental é duro, difícil, angustiante e, muitas das vezes, 

frustrante, mas, a cada avanço, por menor que seja, nos concede forças para continuar. 

Acredito neste trabalho, e nas recompensas que temos a partir do encontro com os 

sujeitos. A potência dessa experiência, destrói qualquer contrato que tente barrar nosso 

esforço na construção de outros caminhos possíveis para esses sujeitos encarcerados. 

Saúde Mental é luta, luta pela retomada de direitos, autonomia e liberdade. Temos muito 

para avançar sobre psicose, sobre esquizofrenia, e sobre o caso de Gracinha posto que, 

devemos estar advertidos de que mesmo fora dos muros manicomiais, a lógica persiste.  
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 Dessa forma, para prosseguirmos neste trabalho em uma pesquisa futura, faz se 

necessário avançar a partir do Lacan do segundo ensino, incluindo o corpo. Visto que, 

não tem como supor a esquizofrenia sem o corpo, sem esse real que se presentifica no 

corpo. 
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