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PRESOS DO LADO DE FORA 

 

Loucos, exilados, apátridas, excluídos: todos estão presos do lado de fora. Fora das 

fronteiras do seu país, fora dos laços da sua língua materna; fora, fora de casa. Teria 

havido uma casa, de onde foram expulsos? Haveria um vestígio visível, legível, dessa 

casa? O lugar do exílio tornou-se para eles exílio mais preciso e violento do que a 

partida que os levou até ali; desse exílio atual, ausentou-se a própria dor da fratura da 

partida; nesse exílio extinguiu-se a nostalgia daquele que poderia nomeá-lo, o Pai. 

Mas os verdadeiros presos do lado de fora são os loucos, para sempre exilados do seu 

inconsciente: não são apenas estrangeiros no seu exílio, mas também estranhos a si 

mesmos, estranhos à sua história, estranhos à língua da infância. Não é apenas de um 

país nem de uma língua que estão exilados; o nome, a voz e o pai também os 

abandonaram definitivamente. Uma ausência sem nome reina nesse "fora", que os tirou 

de uma terra e apagou do Livro. À exclusão corresponderá a reclusão, que localiza o 

estranho e fixa a sua errância. Temos que velar a cicatriz do exílio e localizar o estranho 

no exterior de nós, nos asilos (hospícios); essa necessidade contém o desejo não-sabido 

de construir um interior para o que está aberto aos quatro ventos. Porque os loucos são 

externados em seu confinamento fora, nós os internamos; é a nossa única maneira de 

reconhecer, no louco, o estranho ou o excluído que é o outro para cada um de nós, no 

clarão súbito de uma liberdade que nós lhe invejamos porque ela nos ofusca. 

 

SOLAL RABINOVICH  
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RESUMO 

O presente trabalho tem por objetivo a fundamentação teórica da psicose, 

apresentando, a partir disso, um caminho para seu manejo clínico e estabilização. Parte 

da prática clínica em um serviço da saúde mental. Desse modo, o campo da saúde mental 

é o ponto de origem, e será apresentado com o objetivo de demarcar o contexto em que 

se situa nossa experiência e a aposta que resultou em uma vinheta clínica, a ser 

apresentada neste trabalho. Para a fundamentação teórica, lançaremos mão das 

construções de Freud sobre a psicose, que partiram de sua tentativa de delimitar sua 

especificidade, entretanto, veremos que seus pressupostos permaneceram atravessados 

pelas descobertas clínicas das neuroses. Essa demarcação será empreendida por Lacan, 

que pela apropriação do conceito de Verwerfung e do caminho deixado por Freud, 

desenvolve a ideia da foraclusão como mecanismo operador das psicoses. Verificamos 

com Lacan que a foraclusão incidirá sobre o significante Nome-do-Pai, primordial e cuja 

inscrição se impõe como condição do acesso ao simbólico. O trabalho traz como suporte 

um estudo clínico do caso de Antoniel, atendido num serviço de saúde mental da cidade 

de Campos dos Goytacazes. O caso nos mostra os aspectos particulares da experiência da 

psicose e do manejo clínico num tratamento, que nos conduz à um delineamento do que 

consideramos estabilização a partir das postulações lacanianas sobre uma sustentação 

pela via imaginária.  

 

Palavras chave: psicose, estabilização, saúde mental e psicanálise.  
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INTRODUÇÃO 

O presente trabalho tem como principal objetivo a construção teórica sobre a 

psicose e sua estabilização, que serão articuladas a uma experiência clínica com um caso 

de psicose, atendido durante o cumprimento de um estágio no campo da saúde mental. O 

percurso que me levou até o estágio teve início na UFF, onde pude me debruçar sobre o 

estudo da psicanálise, teoria que orienta a presente investigação. 

Em 2014, iniciei uma trajetória de estudos a partir da inserção em um grupo 

de iniciação científica, conduzido pelo Prof. Dr. Rogério Robbe Quintella, a partir do 

qual, pude me aprofundar nos estudos sobre a psicanálise. Na pesquisa trilhamos um 

caminho desde as primeiras construções de Freud para tentar dar conta dos nossos temas 

de estudo, os projetos desse grupo foram: A evanescência dos ideais e a questão do 

excesso em psicanálise (2014- 2015); Moral e Supereu no pensamento moderno e 

contemporâneo (2015- 2016), projeto em que fui contemplada com uma bolsa de 

iniciação científica pela FAPERJ, e Freud na era do consumo: compulsão e desejo no 

discurso capitalista (2016- 2017). 

No início de 2016 fui passar seis meses em Portugal, pois havia conseguido a 

oportunidade de fazer uma mobilidade acadêmica. Lá continuei com os estudos em 

psicanálise, percorrendo por outros autores como Anna Freud, Melanie Klein e Winnicott, 

descobrindo suas contribuições a esse campo. Iniciei também a primeira experiência que 

me aproximou da psicose, que se deu na “Casa de Saúde do Bom Jesus”, um hospital 

psiquiátrico situado na cidade de Braga, onde atuei como voluntária durante quatro meses, 

período que pude vivenciar de perto a experiência do “tratamento” no manicômio. 

Em meu retorno ansiei por conhecer a saúde mental no meu país, onde, 

através do estudo e dos relatos de experiências dos meus professores, eu já tinha notícias 

da existência do tratamento nos dispositivos substitutivos. Em outubro desse mesmo ano, 
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quando já estava de volta ao Brasil, iniciei o estágio no Centro de Atenção Psicossocial 

(Estágio extracurricular oferecido pela prefeitura de Campos).  

Em março de 2017 iniciei, no serviço supracitado, o primeiro estágio 

curricular obrigatório da UFF, sob orientação e supervisão psicanalítica da Profa. Dra 

Bruna Brito. Dessa forma, foi possível agregar os dois vínculos de estágio no mesmo 

dispositivo, e foi nesse contexto que conheci Antoniel, grande inspiração para que esse 

trabalho fosse possível. 

Essas experiências de estudo e estágios foram norteadoras para o 

desenvolvimento da questão que aqui será desenvolvida, visto que, a partir delas pude 

questionar sobre a experiência da psicose, o que seria essa estrutura, e ainda qual seu 

tratamento possível. A essas questões que pretendemos responder no decorrer deste 

trabalho.  

O caso de Antoniel é atravessado por aspectos que estão relacionados à 

maneira como na saúde mental algumas situações são tratadas, portanto, também 

percorremos por um relato sobre esse contexto, muitas vezes, inóspito à presença da 

psicanálise, por aquilo que ela comporta de uma defesa da invenção própria do sujeito. O 

material colhido sobre o caso se deu a partir de um percurso de atendimentos semanais 

de aproximadamente dois anos, aliados ao estudo teórico, supervisão, e análise do 

prontuário institucional de Antoniel. 

No primeiro capítulo deste trabalho iremos contextualizar a área da saúde 

mental, introduzindo as dificuldades encontradas nesse campo no que se refere à 

sustentação da clínica. Partiremos dessas objeções para situar as contribuições da 

psicanálise. Depois, veremos como se dá a construção de um caso demarcando um ponto 

de partida para a efetivação da clínica.  
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O segundo capítulo abordará as teorias de Freud e Lacan sobre a estrutura 

psicótica, demarcando suas especificidades. Será abordada a trajetória teórica de Freud 

na tentativa de situar o mecanismo da psicose e as explicações para o “rompimento com 

a realidade” verificados nos casos de psicose. Freud nos contribui muito com esse estudo 

a partir de suas pontuações no texto “A negativa”, e a partir do Caso Schreber.  

 Com Lacan veremos de forma mais delimitada o mecanismo estruturante da 

psicose e seus efeitos, que serão relacionados a uma falta simbólica. Lacan interpreta que 

na psicose não existe a inscrição de um significante primordial para a elaboração da 

função simbólica do pai. O que essa falta acarreta? Diante dela o que seria possível ao 

psicótico? São questões que também pretendemos fundamentar.  

Percorreremos pela saída empreendida por Schreber para sua reconstrução 

como ponto de partida para o encontro de uma resposta sobre o que é possível ao psicótico 

para se sustentar.  Finalizaremos com a defesa da estabilização de Antoniel, que nos 

pareceu passar pelo que Lacan chama de compensação imaginária, atrelada a invenção de 

nomes relacionados a uma figura que ele pode “representar”.  Daremos, então, início pela 

apresentação do campo em que se deu o tratamento, apontando as dificuldades e 

potencialidades para a sustentação da clínica psicanalítica no contexto da saúde mental.  

 

 

 

 

 

 



15 
 

Capítulo 1: A clínica orientada pela psicanálise no campo da saúde 

mental 

1.1: Que campo é esse? 

O encontro com Antoniel se deu num Centro de Atenção Psicossocial 

(CAPS), um dispositivo da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) da cidade de Campos 

dos Goytacazes. A RAPS é constituída por vários equipamentos e serviços que são 

regidos pela Política Nacional de Saúde Mental que visa uma reorganização da assistência 

oferecida à população. Pautados na lei 10.216/20011, os dispositivos da RAPS se 

destinam a função de sustentar a criação de uma rede substitutiva ao modelo manicomial, 

através da implantação de serviços regidos pela proteção dos direitos dos pacientes e da 

promoção de sua integração social.  

Os CAPS são dispositivos com diferentes modalidades que foram 

posteriormente estabelecidas através da portaria 336/2002, que regulamenta o 

funcionamento dos serviços prestados e as equipes mínimas para cada tipo de CAPS. 

Esses serviços prestam um cuidado no território2, visando unir o tratamento à reabilitação 

social3, portanto com a responsabilidade de facilitar as trocas sociais através da tessitura 

de uma ponte que liga essas pessoas à vida para além do tratamento, entretanto, neste 

trabalho nos ateremos  à função clínica dos CAPS, que diz respeito a sua responsabilidade 

quanto ao tratamento, que por ventura pode contribuir também para a reabilitação social, 

mas, isso não se verifica em todos os casos.  

                                                           
1 Conhecida como a lei da Reforma Psiquiátrica, a lei Paulo Delgado “dispõe sobre a proteção e os direitos 

das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental”. Essa 

lei é a referência da atual Política Nacional de Saúde Mental. 
2 Território refere-se aos principais locais que o sujeito circula na comunidade e onde ele possui vínculos. 
3 Segundo a Organização Mundial de Saúde, a reabilitação social visa permitir ao paciente “alcançar seu 

nível ótimo de funcionamento independente da comunidade”, a melhoria da “competência individual”, “as 

habilidades sociais, individuais”, a “competência psicológica”, o “funcionamento ocupacional”, “a 

autonomia”, e “a possibilidade de auto-defesa” (OMS-AMRP 1997: 12 apud TENÓRIO, 2001). 
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Esse redirecionamento do cuidado se tratou como nos aponta Tenório (2001, 

p. 1) de “dar à loucura uma outra resposta social”, para além do modelo manicomial, 

subvertendo as lógicas do enclausuramento e a lógica biomédica4, possibilitando a 

invenção de outras maneiras de lidar com a loucura, tanto no âmbito comunitário quanto 

no âmbito das apostas clínicas. Como suporte para essa proposta, os dispositivos 

responsáveis pela articulação do tratamento são localizados no território do sujeito e 

compostos por equipes multidisciplinares, o que pode possibilitar um compartilhamento 

dos saberes e contribuições de diferentes profissionais nesse cuidado. 

Ainda que composto por uma equipe multidisciplinar, e daquilo que se prevê 

em relação ao compartilhamento do cuidado, presenciamos com grande expressividade a 

influência do saber médico nos CAPS. Nota-se que esse saber ainda ocupa o lugar de um 

saber que supostamente detém as “respostas” sobre a loucura. Isso nos traz notícias do 

poder médico, que se exerce hoje de formas diferentes e por profissionais até mesmo de 

outras especialidades da equipe multidisciplinar, quando por exemplo, depositam na 

medicação, em muitos casos, a única aposta terapêutica, ainda que exista outras saídas e 

estratégias de cuidado e acolhimento.  

Apesar daquilo que é previsto enquanto política de trabalho, a realidade 

nesses dispositivos permanece ainda com grande influência do modelo manicomial. A 

saúde mental sempre foi muito habitada e influenciada pela psiquiatria, campo pioneiro 

no tratamento da psicose, que tem como aposta o tratamento medicamentoso, não existe 

um usuário 5do CAPS que não faça uso de medicações, uma realidade que nos diz de uma 

prática rotineira dos CAPS, onde todas as demandas recebidas são medicadas.  

                                                           
4 Lógica que considera os aspectos orgânicos e físicos em detrimento dos aspectos sociais e psíquicos 

envolvidos nos diferentes quadros clínicos. Diz respeito a primazia do saber médico no diagnóstico e 

tratamento.  
5 Usuário é o nome dado às pessoas que usam os serviços da RAPS.  
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Não desconsiderando que, de forma universal, inúmeras demandas não 

médicas e questões de variadas ordens vem sendo medicadas, fenômeno atual que 

nomeamos de medicalização da vida, porém, no contexto da saúde mental “ (…) podemos 

comparar o uso abusivo e irrestrito de remédios com as antigas camisas de força utilizadas 

nos hospícios” (Hanna, 2018, p. 33). Isso pois muitas vezes o que se busca com a 

medicação é um apaziguamento das questões, um silenciamento, uma solução rápida que 

não necessite de muito trabalho da equipe.  

Diante de todas as dificuldades de sustentação da clínica com as psicoses, 

principalmente nos períodos de crise, a equipe, na maioria das vezes, se questiona 

primeiramente quanto à medicação, que nem sempre é tomada com regularidade pelos 

usuários dos serviços, então, a primeira atitude tomada pela equipe diante da crise é 

verificar se a medicação está sendo tomada pelo usuário, caso esteja, solicitam ao médico 

que ele mude a medicação, na tentativa de que com essa mudança o sujeito consiga 

contornar o momento de sofrimento. Como nos aponta Hanna, “cabe observar que em 

muitos casos o tratamento da psicose passou a girar em torno da eficácia dos 

medicamentos, funcionando como o determinante principal do diagnóstico e do sucesso 

do tratamento” (2018, p. 33).  

Isso ainda se verifica quando, por exemplo, diante de uma dificuldade com 

algum caso, durante os momentos de discussão para a formulação de um plano 

terapêutico, as falas giram em torno da pergunta: “como podemos garantir que o sujeito 

seja medicado? ”. Entram em contato com a família para saber da medicação, fazem 

acolhimentos ao leito com a justificativa de que no CAPS a medicação será tomada 

corretamente, conversam sobre a possibilidade de uma mudança da prescrição, etc. Não 

que não existam efeitos terapêuticos que advenham da medicação, entretanto, essa não é 
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a única aposta clínica possível para o tratamento das psicoses, nem para ao acolhimento 

à crise.  

Além da presença marcante do saber médico, o contexto da saúde mental é 

muito marcado também por intervenções que visam a reabilitação social, definida acima, 

que prevê a recuperação ou o desenvolvimento do que podemos chamar de uma vida 

social e produtiva, com a inserção em atividades, trabalho, etc. Essa vertente da 

reabilitação assumida pelos profissionais da saúde mental como estratégia para o cuidado 

tem sua importância, e precisa fazer parte da assistência prestada a essa população, que 

muitas vezes, possuem um pertencimento precário ao social, mas, ela nem sempre se 

mostra enquanto uma vontade dos usuários.  

Observamos que na realidade desses serviços essa busca pela reabilitação 

pode ser tornar um ideal tirânico e universalizante quando não tomado segundo a lógica 

particular de cada sujeito, como nos adverte Tenório (2001) ao nos lembrar que em muitos 

casos essa busca parte do pressuposto de uma normalização, podendo se tornar, ao invés 

de estabilizadora, um motivo para mais sofrimento. 

Para que isso seja possível, o trabalho desses profissionais precisa estar 

pautado na consideração das particularidades de cada caso, para que a lógica do universal 

não ultrapasse o limite do sujeito. Para auxiliar nessa construção, existe nos CAPS uma 

ferramenta de trabalho denominada “Projeto Terapêutico Singular” (PTS), que como já 

sugere o nome, trata-se de uma ferramenta que auxilia a equipe no planejamento do 

tratamento de cada usuário de forma única, singular. E como relata Figueiredo, “o que se 

costuma chamar de projeto terapêutico deve ir na direção contrária à hierarquia dos 

saberes e funções que designam o que é melhor para o paciente e ir em busca de boas 

perguntas” (2004, p. 81). 
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Ressaltamos a importância dessa ferramenta de trabalho e de seu uso 

autêntico, pois a desconsideração das particularidades dos casos é outra dificuldade que 

se impõe a mudança do cuidado e de seu efetivo redirecionamento, visto que diante das 

inúmeras demandas, nem sempre a equipe se questiona quanto aquilo que de fato é o que 

sujeito quer em relação ao seu tratamento. Notamos que as equipes são muito atravessadas 

por considerações universais, como se nossas intervenções devessem partir do comum, o 

que pode ser percebido pelas seguintes afirmações: “o que fazemos com um, temos que 

fazer com todos” ou “não podemos fazer isso para fulano, se não, teremos que fazer para 

todos”. 

Esse tipo de discurso é recorrente e se impõe como uma grande dificuldade 

para a sustentação da clínica (a partir da qual, o profissional realiza o PTS em conjunto 

com o usuário) pois encerra a manutenção da diferença e impossibilita que façamos uma 

aposta bem direcionada a um caso em particular.  Esse discurso não condiz com aquilo 

que a clínica nos convoca, pois a todo momento o que presenciamos são as 

particularidades, tanto no sofrimento quanto nas saídas possíveis para ele.  

Partindo dessas observações, notamos que a saúde mental então se constitui 

enquanto um campo heterogêneo que visa atrelar a reivindicação da cidadania do louco 

ao tratamento e reabilitação social. Dentre as variadas áreas que se dedicam a construção 

de um trabalho na saúde mental, encontra-se a clínica orientada pela psicanálise, que vem 

sendo sustentada por alguns profissionais nos CAPS, e se mostra hoje como algo 

fundamental, pois justamente aposta numa construção singular do tratamento.  

O trabalho da psicanálise na saúde mental parte “ao encontro do sujeito 

perdido na instituição, que (...) desaparece no momento que é reconhecido apenas pelo 

que tem em comum com os outros e não pelo que tem de diferente e configura sua 

singularidade” (Veras, 2010, p.10). Sendo assim, encontramos a partir da orientação 
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psicanalítica uma forma de construir um trabalho que inclua o sujeito com suas 

particularidades, ainda que num campo atravessado por essas dificuldades mencionadas 

acima. Seguiremos com algumas considerações sobre a presença da psicanálise nesse 

contexto de trabalho.  

 

1.2: Não recuar diante da saúde mental: um convite à ousadia dos 

psicanalistas 

É nesse campo que a ética da psicanálise6 vem sendo sustentada por alguns 

profissionais que apostam na possibilidade de uma invenção do tratamento a cada caso, 

partindo da escuta e do acolhimento do discurso do sujeito como os orientadores para a 

direção do cuidado e das intervenções. A psicanálise nesses dispositivos se sustenta por 

aquilo que se colhe da clínica, por isso, ela não visa de antemão a reabilitação social. 

Tenório faz um importante trabalho sobre a clínica psicanalítica nos CAPS, e nos adverte 

quanto a esse ideal tirânico e universalizante que a reabilitação social pode encarnar, 

diferenciando as perspectivas da cidadania das perspectivas da clínica que é sustentada 

pela psicanálise: 

A psicanálise não visa nem a cidadania, nem ao cidadão. E está em desacordo 

com ambas, quando assumem as seguintes acepções: a cidadania tomada como 

universal a ser atingido por todos os sujeitos, como no paradigma da 

reabilitação; o cidadão como apenas aquele dos direitos que reivindica do 

Outro aquilo que o Outro lhe sonega. Para a psicanálise o lugar social do sujeito 

é um trabalho do sujeito, não um bem que ele reclama (TENÓRIO, 2001, p. 

153). 

 

Nesse sentido, o trabalho da psicanálise no CAPS visa a construção de um 

espaço para que algo do sujeito possa emergir e ser sustentado, para além daquilo que a 

equipe com seus saberes visa. Lacan (1977) faz um convite aos analistas para que não 

                                                           
6 A ética da psicanálise como orientadora da prática clínica diz respeito, como aponta Lacan [1986], a uma 

prática sustentada pela escuta do desejo pelo analista, escuta que parte da alteridade do inconsciente. 
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recuem diante da psicose e nos deixa importantes contribuições para o trabalho com essa 

clínica. Veras (2010), a partir de sua experiência clínica na saúde mental e do convívio 

com as dificuldades desse trabalho, afirma que “nada impede que nos dias de hoje 

possamos afirmar que o psicanalista não deve recuar diante da saúde mental, universo no 

qual a psicanálise se defronta com algo muito mais complexo que a doença mental” (2010, 

p. 7-8). A partir da experiência de trabalho que relato aqui, reitero a pontuação de Veras, 

pois o encontro com a psicose, seja em qualquer contexto, requer de nós trabalho, análise, 

estudo, entretanto, o encontro com a saúde mental requer de nós grande ousadia, portanto 

que não recuemos. 

Mais complexo que a doença mental é por exemplo conseguir fazer funcionar 

na instituição um trabalho verdadeiramente clínico, visto que, sustentar a clínica 

psicanalítica é garantir um trabalho que se dá sob transferência7, é legitimar a escuta do 

sujeito do inconsciente8 e abrir espaço, criando condições para que “ali em uma existência 

aniquilada pela psicose, possa se produzir um sujeito” (Tenório, 2001, p.13). Essa 

construção refere-se a uma invenção também única de uma maneira de estar na vida, o 

que também nos constrange a defender a particularidade nesse processo, que trata-se da 

invenção do sujeito, de uma produção que é possível a partir da clínica, onde operamos a 

partir de especificidades.  

Para que isso aconteça se faz necessário dar ao sujeito o lugar de fala, ou seja, 

permitir que ele mesmo fale sobre suas questões. Essa prática não deixa de comportar 

complexidades, pois a clínica desenvolvida com as psicoses, como ocorre na saúde 

mental, inclui a consideração de falas desconexas, aparentemente sem sentido, dos 

                                                           
7 Conceito usado para nomear o direcionamento de um afeto ao analista, algo que estaria na base de todas 

as relações e que também se apresentaria na análise. A partir de seus desenvolvimentos, Freud pontua que 

a transferência é a condição para o tratamento em psicanálise. 
8 Para a psicanálise, sujeito é o ser humano submetido às leis da linguagem que o constituem e manifesta-

se de forma privilegiada nas formações do inconsciente. Lacan ao mostrar que o inconsciente está 

estruturado como uma linguagem, demonstra que só há, como sujeito, o sujeito do inconsciente. 
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delírios e notícias referidas a um outro registro, as vezes inacessível para nosso 

entendimento. Isso nem sempre tem bom acolhimento nos serviços, visto que, 

“constatamos que o campo da saúde mental está cada vez mais submetido a 

regulamentações e normatizações que mostram uma intolerância ao que é anormal, 

desviante e exceção” (Veras, 2010, p. 8).  

A psicanálise não visa a exclusão daquilo que é desviante no discurso e nos 

atos, que as vezes também expressam uma posição subjetiva, ela não visa tampouco ir ao 

encontro do sentido na psicose, o que lhe permite fazer algo com isso que é 

“inapreensível”, dando espaço para o sujeito na construção, ocupando um lugar de 

suporte. Além de dar lugar e considerar os desvios da linguagem e dos atos, “o uso da 

transferência e o processo inventivo exige muitas vezes a subversão da instituição em 

suas regras estabelecidas” (Abreu, 2008, p. 78), colocando a pratica clínica em conflito 

com as normas de funcionamento dos serviços. Um desafio para a clínica visto que essas 

negociações não se dão sem um desagaste, que por vezes dificulta a relação da equipe. 

Percebemos que nem sempre existe consenso nos direcionamentos e decisões dos 

mesmos, e um caminho possível de conciliação pode se dar justamente quando entende-

se que a clínica é indispensável para a organização do tratamento.  

Dessa maneira, a equipe, apesar de suas divergências, precisa trabalhar com 

o que colhe do discurso do sujeito, essa consideração é o que possibilita uma união da 

equipe em prol do trabalho, que está para muito além das regras instituídas, opiniões e 

linhas teóricas de cada profissional. Outra maneira pela qual isso torna-se possível, ocorre 

quando os profissionais conseguem ocupar nos casos a posição de “aprendizes da clínica” 

(FIGUEIREDO, 2004, p. 83 apud ZENONI, 2000). Posição que refere-se a sustentação 

de um lugar vazio de saberes a priori que possam antecipar a escuta, de maneira a evitar 
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“os julgamentos e avaliações precipitadas” (FIGUEIREDO, 2010, p. 4), e possibilite à 

equipe perceber os aspectos do caso em particular. 

Partindo desse ponto, chegamos a outra dificuldade, que se refere ao 

compartilhamento do caso, pois a escuta de um usuário geralmente é realizada por um 

profissional, e esse profissional é quem compartilha o material clínico nos momentos de 

reunião de equipe, que é o momento em que a equipe pensa sobre o caso e tira algumas 

direções. Sendo assim, o profissional que realiza a escuta, precisa conseguir transmitir 

alguns dados. Uma das contribuições da psicanalise nesse processo refere-se à construção 

do caso clínico de maneira que possa facilitar sua transmissão, essa ferramenta de trabalho 

que será aprofundada no próximo ponto. 

 

1.3: Construção do caso clínico: uma contribuição da psicanálise 

Segundo Figueiredo (2004), “A construção do caso clínico em psicanálise é 

o rearranjo dos elementos do discurso do sujeito que caem, se depositam em nossa 

inclinação para colhê-los (...)” ( p. 79). Incluímos no elemento discursivo os atos, as ações 

do sujeito, como também aponta, pois entendemos que essas ações são norteadas por uma 

posição no discurso, uma posição subjetiva, dessa forma, a construção do caso visa trazer 

a cena o sujeito do inconsciente e suas produções, para que usemos isso como suporte 

para nossa intervenção. Trata-se de um trabalho de organização do material clínico 

colhido sobre o caso, esquematizando de forma acessível a todos. Essa organização nos 

permite também observar quais intervenções e apostas já foram tentadas, para que a partir 

disso, outras saídas possam ser pensadas.  

Além de facilitar o trabalho em conjunto por ser uma ferramenta de maior 

alcance, a construção do caso é um importante instrumento para análise dos casos em que 

verificamos uma série de acolhimentos seguidos, sem que uma estabilização fosse 
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alcançada. Dessa forma, essa construção se apresenta enquanto uma possibilidade de 

promovermos uma ruptura e mudança na posição/intervenção da equipe em relação ao 

caso estudado, facilitando a construção de apostas clínicas diferentes. 

Figueiredo (2004) relata que a história ou relato clínico não é o caso, e aponta 

que “uma história deve se fazer caso para que se possa trabalhar em psicanálise” (80). O 

caso então “é o produto que se extrai das intervenções do analista na condução do 

tratamento, são as produções com base na elaboração em análise” (Ibid., p. 79-80). Sendo 

assim, a construção do caso diz respeito a “uma organização de elementos visando uma 

conduta” e nos auxilia no compartilhamento para o trabalho em conjunto como nos aponta 

Figueiredo (2004), algo muito precioso para o trabalho em equipe como ocorre nos CAPS. 

A construção do caso toca a verdade do sujeito e pode provocar situações de 

difícil manejo, mas não há como fugir disso, pois se o fizermos estaremos 

abrindo mão de nosso mandato clínico e mantendo a cronificação que tanto 

condenamos pela convivência com a inércia da doença que leva à 

desresponsabilização, e com a inércia da instituição que leva ao imobilismo 

(FIGUEIREDO, 2004, p. 85). 

 

E ainda como nos aponta Abreu (2008, p.79), a “construção do caso é a única 

garantia que uma intervenção na instituição tenha seus efeitos éticos na clínica”. Tendo 

em vista essas considerações, prosseguiremos da história ao caso para chegar no nosso 

objetivo. O trabalho da psicanálise com a psicose se dá através da aposta no sujeito como 

já referido, pois é do sujeito que colhemos as pistas para nossa própria intervenção, o 

caminho nos é dado por ele como nos mostrará Antoniel. 

 

1.4: O encontro com Antoniel e o caso impossível 

Minha entrada no CAPS se deu em 19 de outubro de 2016, quando de pouco 

a pouco fui conhecendo os usuários, tomando ciência dos casos e de como o trabalho era 

conduzido. As dificuldades e questões da equipe em relação aos casos eram abordadas 
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nas reuniões semanais, e foi através desses momentos de reunião que escutei palavras 

muito marcantes em relação a Antoniel, ainda sem de fato conhece-lo.  

Antoniel está no dispositivo em questão desde 2011, tem 43 anos e foi 

adotado por sua família quando era bebê. Ele mora há algum tempo numa Residência 

Terapêutica (RT)9, apesar de ainda possuir família. Foi retirado de casa, pois não tinha 

uma boa convivência com a mãe, a agredia muito e como aponta a equipe, chegou a dizer 

que ia “matá-la e picar o corpo dela em pedacinhos para enviar de presente ao CAPS”. 

Ele também teve alguns desentendimentos com a comunidade. Segundo a equipe, 

Antoniel agrediu uma mulher grávida, no momento em que fingia ser guarda de trânsito 

e ela não obedeceu a um pedido dele, após essa situação, algumas pessoas da comunidade 

queriam agredi-lo, e ameaçaram matá-lo.  

Nos relatos da equipe, Antoniel era considerado um paciente muito agressivo 

e que não se responsabilizava por suas atitudes, a equipe apontava que ele transmitia para 

os outros aquilo que era de sua responsabilidade e não admitia suas condutas. Há relatos 

que ele pintava e rasgava as roupas dos outros moradores da Residência Terapêutica, 

jogava as roupas no telhado, entupia o vaso sanitário com objetos, quebrava chuveiro e 

quando ainda morava com a mãe também quebrava muitos utensílios da casa.  

A equipe relatava ainda que ele teve um relacionamento com uma moradora 

da RT e que num determinado momento a obrigou a fazer fez sexo anal com ele, o que 

depois ocasionou o rompimento da relação e uma internação. Falavam que ele tinha um 

interesse sexual por crianças, em especial por meninos, e que “não podia ouvir a voz de 

criança que já ficava enlouquecido”. Existem relatos de que Antoniel abusou sexualmente 

também de uma criança. 

                                                           
9 Os Serviços Residenciais Terapêuticos, também conhecidos como Residências Terapêuticas, são casas, 

locais de moradia, destinadas aos usuários da RAPS que permaneceram em longas internações psiquiátricas 

e impossibilitadas de retornar às suas famílias de origem. 
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Através das falas pode-se perceber que o acolhimento da equipe em relação a 

esse caso foi bastante difícil e a princípio com apostas clínicas voltadas para a 

internação/medicação. Nota-se que após situações problemáticas, como a que foi vivida 

após essa agressão a mulher grávida, o encaminhamento dado era a internação, o que se 

verificou também em outros momentos nos registros.  

Além dessa questão das agressões, existem relatos de que ele roubava dos 

varais dos moradores as fardas de trabalho da polícia, corpo de bombeiro e outros 

uniformes, saía na rua vestido com essas roupas, o que também causava revolta. 

Entretanto, não há relato da equipe com algum questionamento em torno do interesse de 

Antoniel por essas fardas, tampouco quanto as outras situações ocorridas. Ele passou por 

inúmeras internações em hospital psiquiátrico, acolhimentos ao leito do CAPS com 

justificativa da “tomada correta das medicações”, como registrado em prontuário, mesmo 

tratando-se de um acolhimento psicossocial10. 

Existe também o registro de que a equipe fez articulação com a Unidade 

Básica de Saúde11 do território para que fizessem o transporte de Antoniel de sua casa ao 

CAPS, para que frequentasse o serviço, mas não constava em seu prontuário um Projeto 

Terapêutico Singular, apenas o registro de quais dias ele iria, sem maiores detalhes sobre 

o que ele faria nesses dias. 

Outro fator importante verificado a partir desse estudo do prontuário, foi que 

a maioria dos atendimentos registrados por profissionais da psicologia e da assistência 

social, antes da minha entrada no caso, eram de atendimentos feitos à mãe de Antoniel, 

pouquíssimos são os registros dos atendimentos individuais desses profissionais dirigidos 

                                                           
10 Refere-se a um acolhimento que cuida de forma ampla do sujeito, considerando questões psíquicas e 

sociais.  
11 Serviço que compõe a rede de Atenção Básica, distribuídas nos bairros da cidade.  
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a escuta de Antoniel, ele era atendido individualmente com frequência apenas pelo 

médico.  

Nesse período em que tomei conhecimento do caso, Antoniel estava 

internado, não existe registro no prontuário de qual data se deu essa internação, nem o 

motivo. A equipe de desinstitucionalização12 empenhada na realização das altas do 

hospital, iniciou um trabalho de articulação da sua saída da internação, demandando das 

equipes do CAPS e da Residência Terapêutica alguma resposta, a partir disso, as equipes 

iniciaram uma série de discussões na tentativa de definir o que poderia ser feito, processo 

que pude acompanhar.  

Nos momentos de reunião, o que ficava em evidência em relação ao caso era 

toda história anterior de Antoniel, e muitas ressalvas quanto a sua saída do hospital, o que 

nos gerou grande impasse. Foi nesse momento, que em reunião de equipe, pude expressar 

que vinha realizando a escuta de Antoniel e que acreditava que um trabalho ainda seria 

possível, apostando em sua saída. Isso, pois anteriormente, havia recebido de Antoniel 

uma convocação que eu considerei ser de “trabalho”.  

Após muitas tentativas esgotadas pela equipe técnica, iniciei uma escuta e 

direcionamento clínico a partir da orientação da psicanálise, iniciamos a construção de 

um vínculo e de uma aposta diferente das que haviam sido tentadas. Como nos mostra 

Veras (2010, p.86), “algo precisa fracassar para que haja um lugar para a psicanálise na 

instituição”, ou seja, quando a prática clínica na instituição tropeça e esbarra no 

impossível, a prática psicanalítica tem sua abertura, sua convocação, seu lugar e foi a 

partir dessa abertura que o caso teve seu avanço. 

                                                           
12 A equipe de desinstitucionalização é parte integrante da RAPS, e objetiva, segundo a portaria 2.840/2014, 

“apoiar e desenvolver ações de desinstitucionalização de pessoas com sofrimento ou transtorno mental e 

com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas em situação de internação de longa 

permanência em hospitais psiquiátricos no âmbito do SUS”.   



28 
 

Nosso primeiro encontro no serviço foi marcante, e como apontei acima, 

quem me convocou ao trabalho foi o próprio Antoniel. Havia terminado um atendimento 

individual e estava na porta da sala me despedindo de um usuário quando ele chega me 

informando que “um paciente havia fugido da ambulância”, percebi que a equipe estava 

mobilizada, e somente acolhi o que ele falou, imediatamente depois ele me faz uma 

pergunta: “Hein, você pode pintar essa camisa aqui pra mim?”. Eu respondi que “sim” e 

entramos na sala para procurar pincel e tinta, concretizando nosso primeiro encontro de 

trabalho. 

A partir desse dia, passamos a nos encontrar semanalmente para o 

atendimento e com o tempo tornou-se evidente algumas mudanças no posicionamento de 

Antoniel. A construção de um vínculo de confiança entre nós foi fundamental para esse 

trabalho, além do suporte de demais pessoas da Rede de Atenção Psicossocial. 

Consideramos que essa aposta clínica possibilitou à Antoniel uma (re) construção de sua 

maneira de existir e de se relacionar.  

Essa aposta realizada com Antoniel, nos remete ao que Tenório (2001) define 

como clínica da reforma psiquiátrica, que parte inicialmente de uma crítica ao modelo 

hospitalocêntrico e manicomial, como questionamos no início desse trabalho, e em 

seguida, desloca o olhar da psicose enquanto doença para dar lugar ao sujeito e sua forma 

particular de compor na vida.  

A partir da escuta analítica, encontramos a possibilidade de fazer contornos 

ao que se apresentava anteriormente como “um caso impossível”, dando lugar às palavras 

de Antoniel e de sua maneira de se inventar enquanto sujeito. O capítulo que se segue, 

nos traz as referências teóricas que fundamentaram a aposta clínica e as intervenções 

feitas nesse caso, no qual, a psicose e seus fenômenos foram considerados uma questão 

de existência e não um sintoma ou doença visando a uma cura.  
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Capítulo 2: A clínica das psicoses: o que pode a psicanálise diante do 

impossível? 

 

2.1: As contribuições da psicanálise à clínica das psicoses de Freud a 

Lacan 

Seguiremos no presente capítulo com as elaborações psicanalíticas 

construídas sobre a psicose, que nos dará a base para a discussão do material clínico que 

será apresentado no final do capítulo. Percorreremos principalmente pelas teorias de 

Freud e Lacan com ênfase naquilo que poderá contribuir para a análise do caso.  

O nome dado pela equipe ao caso de Antoniel foi “um caso impossível”, o 

impossível é um dos nomes usados na teoria psicanalítica como tentativa de nomeação 

do real. Partiremos, então do pressuposto de que o “impossível” foi o nome usado pela 

equipe para expressar seu encontro com a incidência do real no caso. Mas o que seria o 

real? Por que o caso remete ao impossível?  

A construção da psicanálise, desde seu fundamento, se deu através de uma 

longa jornada trilhada por Freud no que diz respeito à experiência clínica, pela qual, lhe 

foi possível construir uma base teórica e o próprio método psicanalítico. Através da 

escuta, dispositivo terapêutico do seu método, Freud fundou a psicanálise. Ao longo desse 

processo de construção, algumas retificações foram necessárias, de forma a lapidar uma 

teoria condizente com aquilo que ele escutava na clínica. Não pretendemos aqui percorrer 

sobre todos os detalhes a respeito da fundação da psicanálise e do caminho percorrido por 

Freud para isso, portanto, abordaremos apenas algumas conclusões que nos permitam 

chegar ao nosso objetivo. 

O início de seu trabalho foi marcado, de forma mais expressiva, pelo 

atendimento a pacientes que sofriam de conversões corporais, sem que houvessem 

motivos físicos ou biológicos para tais sintomas. A partir da escuta, Freud pode perceber 

que as questões motivadoras das conversões tinham origem psíquica. Marcando, de saída, 



30 
 

a existência de uma conexão entre o corpo e mente13, explicada, a princípio, pela 

influência do sofrimento psíquico em sintomas que se expressavam no corpo.  

Constata que a origem do sofrimento psíquico, na maioria dos casos, tinha 

relação com ideias ou pensamentos de conteúdo sexual, que estavam ligados a desejos 

conflituosos. Além disso, nota que esses desejos nem sempre eram “conhecidos” por suas 

pacientes, e por isso pressupõe a existência de uma divisão da consciência. Freud relata 

que pode confirmar a existência de “grupos psíquicos separados” (1894, p. 53), 

evidenciada pela divisão subjetiva de suas pacientes que apresentavam pensamentos 

conscientes e inconscientes.  

Ele percebe, pelos indícios da clínica, a existência de algo que produzia 

efeitos na vida do sujeito sem que este pudesse se dar conta, e por isso postula a existência 

do inconsciente, explicado inicialmente, pela presença de desejos ou atitudes cuja 

motivação ultrapassava o campo da consciência, sem que o sujeito tivesse controle. 

Pontua, no mesmo texto que recebeu pacientes que 

 

(...)gozaram de boa saúde mental até o momento em que houve uma ocorrência 

de incompatibilidade em sua vida representativa- isto é, até que seu eu se 

confrontou com uma experiência, uma representação ou um sentimento que 

suscitaram um afeto tão aflitivo que o sujeito decidiu esquecê-lo (FREUD, 

1894 p.55).  

 

Essa incompatibilidade, segundo Freud, geralmente tinha como origem a vida 

sexual, “Ademais, é fácil verificar que é precisamente a vida sexual que traz em si as mais 

numerosas oportunidades para o surgimento de representações incompatíveis” (ibid., 

p.59). Ele situa, a partir desses primeiros indícios clínicos, o campo das neuroses, 

apontando que o conteúdo gerador de conflito possui uma representação na vida psíquica 

                                                           
13 O momento histórico dessa época era marcado pela crença na separação entre mente e corpo, movimento 

filosófico conhecido como cartesiano. Freud, posteriormente irá desenvolver o conceito de pulsão, um pilar 

de sua teoria que virá a confirmar a ligação existente entre os processos psíquicos e corporais.  
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e um afeto ligado a ela. Um mecanismo de defesa do eu14, operaria nesse caso produzindo 

uma divisão entre a representação (ideia) e afeto, recalcando15 a representação. O afeto 

ligado à representação recalcada, na histeria, teria como destino a conversão no corpo em 

forma de sintoma, e na obsessão ou fobia, permaneceria no psiquismo ligando-se a outras 

representações, formando as representações obsessivas.  

No mesmo trabalho de 1894, Freud nos traz questionamentos quanto ao 

mecanismo que operaria na psicose, declarando já, que se tratava de uma defesa muito 

mais forte do que a defesa formadora das neuroses, visto que, na psicose existia uma certa 

“recusa da realidade”, como ele cita no exemplo da mãe que “adoeceu pela perda do seu 

bebê e passou a embalar incessantemente um pedaço de madeira nos braços” (p. 65). Ele 

então esclarece:  

Há, entretanto, uma espécie de defesa muito mais poderosa e bem-sucedida. 

Nela o eu rejeita a representação incompatível juntamente com seu afeto e se 

comporta como se a representação jamais lhe tivesse ocorrido. Mas a partir do 

momento que isso é conseguido, o sujeito fica numa psicose que só pode ser 

qualificada como “confusão alucinatória” (FREUD, 1894, p. 64).  

 

Nesse sentido, o que viria a seguir como substituto da realidade seria uma 

confusão alucinatória. Freud complementa nos dizendo que: 

 

o eu rompe com a representação incompatível; esta, porém, fica 

inseparavelmente ligada a um fragmento da realidade de modo que, à medida 

que o eu obtém esse resultado, também ele se desliga total e parcialmente da 

realidade (FREUD, 1894, p. 65).  

 

 

Sendo assim, o mecanismo que opera na psicose causaria uma ruptura do eu 

com a realidade, por isso, Freud acreditava que tratava-se de um mecanismo especial. Em 

                                                           
14 Neste momento de sua obra o ‘eu’ refere-se ainda à consciência. Freud caminhava em relação a 

construção de sua primeira tópica do aparelho psíquico, proposta em 1897, dividia-se em: consciente, 

pré-consciente e inconsciente.  
15 Freud nomeou de recalque o mecanismo que opera nas neuroses, e desenvolve que o conteúdo do 

recalcado na neurose é uma parte da pulsão. 
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1896, ele relata um caso que denominou como de “Paranoia Crônica”, afirmando referir-

se a uma psicose de defesa16.Trata-se do caso de uma mulher que ele chamou de “Sra. P”.  

Ela acreditava estar sendo vigiada por seus vizinhos e que seus pensamentos 

eram conhecidos por todos, dizia que as pessoas sabiam de tudo que ocorria na sua casa. 

Ela também escutava vozes e não sabia de onde vinham. A partir desse caso, Freud faz 

outras pontuações com o objetivo de delinear o que seria próprio da psicose, porém, nesse 

momento ele ainda explica certos detalhes baseado no que ocorreria nas neuroses. Ele 

pontua que acreditava que, assim como nas neuroses, havia na paranoia a existência de 

um conteúdo inconsciente recalcado e lembranças que também poderiam se tornar 

conscientes17, e que justamente eram essas lembranças inconscientes que vinham à tona 

em forma de uma voz “desconhecida”, como as vozes escutadas por essa paciente.  

Para ele, esses pensamentos inconscientes recalcados eram ouvidos 

interiormente, como pensamentos “falados”, fazendo uma relação do retorno do 

recalcado18 da neurose com os fenômenos vividos na psicose, apontando que as vozes 

eram sintomas do retorno do recalcado, e que “as auto-acusações recalcadas retornam sob 

a forma de pensamentos ditos em voz alta” (FREUD, 1896, p. 182-183). Sendo assim, até 

o presente momento de seus estudos e desenvolvimento clínico, Freud acreditava que a 

etiologia da psicose era a vivência de uma representação incompatível, inaceitável para o 

eu. E que o eu ao se defender dessa representação acabaria se separando da realidade.  

Seguindo o caminho trilhado por Freud, encontramos importantes dados 

clínicos sobre a psicose no Caso Schreber19, um caso clínico de paranoia escrito por ele a 

                                                           
16 Psicose de defesa foi o nome dado por Freud para a estrutura clínica da psicose nesse momento de sua 

teoria.  
17 Freud acreditava nesse momento de seu trabalho que a ‘cura’ para a neurose ocorreria pela rememoração 

daquilo que se pretendeu esquecer, ou seja, ele postula que o tratamento da neurose teria o objetivo de trazer 

para a consciência o conteúdo recalcado, inconsciente.  
18 Freud chega à conclusão que o conteúdo incompatível que o neurótico recalcava tinha por algumas vias 

um retorno para a consciência.  
19 A análise do caso Schreber foi publicada por Freud em 1911, momento de sua obra em que denominamos 

1ª Tópica, na qual, o aparelho psíquico dividia-se em: consciente, pré-consciente e inconsciente. A dinâmica 
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partir do livro: “Memórias de um doente dos nervos” (1903), livro em que o próprio 

Schreber escreve sobre sua história de adoecimento e estabilização. Freud pontua que 

esse trabalho só foi possível pois os paranóicos apenas dizem o que querem dizer, não 

tem segredos como os neuróticos (1911, p. 14). 

Segundo os relatos, Schreber adoecera duas vezes, momentos que afirmava 

ter adoecido por excesso de trabalho: “Estive doente dos nervos duas vezes, ambas em 

consequência de uma excessiva fadiga intelectual (...)” (Freud, 1911, p.16). O primeiro 

adoecimento de Schreber se deu em 1884, momento em que procurou a clínica de 

Flechsig para ser internado, e onde ficou por seis meses. O segundo momento de 

internação aconteceu em 1893 quando Schreber teve uma “piora considerável” (p.18). 

 No intervalo de 1885 e 1893, Freud relata que Schreber passou bem, mas 

queixava-se de não ter podido ter filhos, teve alguns sonhos de que sua doença voltaria e 

um pensamento que, segundo ele, lhe ocorreu entre o sono e a vigília ao amanhecer, no 

qual, passou pela sua cabeça a ideia que “deveria ser realmente bom ser uma mulher se 

submetendo ao coito” (p.18). Nesse mesmo ano, em 1893, Schreber foi nomeado 

presidente do Tribunal de Apelação, o mais alto cargo da Corte de Apelação, o qual 

assumiu em outubro do mesmo ano. 

 Após assumir o cargo, Schreber afirmara ter tido muita insônia e 

novamente procurou a clínica, quando se deu sua segunda internação. Na altura, ele 

queixava-se de ideias hipocondríacas e de sofrer de um amolecimento cerebral. Passou a 

ter ideias de perseguição, alucinações auditivas e acústicas. Ele se considerava morto e 

apodrecido, acreditava que seu corpo era objeto de horríveis manipulações, sentia ser 

perseguido por várias pessoas e pelo seu médico Flechsig (Freud, 1911, p. 18-19). 

                                                           
psíquica na altura era explicada pela ocorrência de forças opostas, ou seja, o psiquismo se organizava em 

torno das exigências de satisfação da pulsão e da censura eu, formado pelo consciente e pré-consciente.  
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É importante destacar que nesse momento de sua obra, Freud considerava, 

assim como nos textos de 1894 e 1896, que existia a presença de uma ideia conflituosa 

como cerne da paranoia, assim como o cerne nas neuroses, e nomeia a ideia causadora de 

conflito como desejo, e considera que poderia tratar-se de um desejo ou fantasia20 que 

não coincidiam com a moral do sujeito. 

 Quanto a isso ele relata: “É tão mais significativo, então que a experiência 

nos leve a atribuir justamente à fantasia de desejo homossexual uma íntima relação, e 

talvez constante, com o quadro clínico da doença” (1911, p. 79). Além da repressão da 

fantasia de desejo homossexual, Freud esclarece que supunha também a existência de 

uma fixação em uma das fases do desenvolvimento libidinal como as bases da paranoia. 

 Pontua que existiria uma fase entre o autoerotismo e o amor objetal21, fase 

conceituada como narcisismo22, em que algumas pessoas ficariam presas, e que o seu 

prosseguimento levaria o sujeito a uma escolha objetal de um outro semelhante. Nos diz 

Freud: “Nesse Eu-mesmo tomado como objeto de amor, os genitais, podem já ser a coisa 

principal. O prosseguimento desse caminho leva à escolha de um objeto com genitais 

semelhantes; ou seja, através da escolha objetal homossexual até à heterossexualidade” 

(1911, p. 81). 

 Essa fase mediadora nomeada de narcisismo, para Freud, seria a fase em 

que o paranoico ficaria preso, o que justificaria o desejo homossexual. Quanto ao delírio 

de perseguição de Schreber, ele explica que se deu pela transformação de um afeto, 

quando “o que deveria ser sentido internamente como amor é percebido como ódio (...)” 

                                                           
20 O salto dado por Freud da Teoria do Trauma (até 1897) para a 1ª Tópica (1897-1923) se deu pela 

consideração da existência da fantasia, definida inicialmente por Freud como a realidade psíquica. Esse 

conceito passará por mudanças conceituais e deslocamentos ao longo da obra de Freud e Lacan. 
21 Autoerotismo, narcisismo e o amor objetal são as fases da organização da libido para Freud, libido diz 

respeito à energia sexual presente no sujeito, que pode ser empregada em direção a algum objeto ou em 

direção ao próprio eu.   
22 O texto no qual Freud postula sua teoria mais completa sobre o Narcisismo foi publicado 

posteriormente em 1914.  
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(Freud, 1911, p. 88) e justamente por não poder expressar o sentimento de amor que esse 

afeto se converteria em ódio. 

 O ódio, como sentimento resultante do recalcamento do amor, seria então 

sentindo como se viesse de fora, pois nesse momento Freud acredita que o retorno do 

recalcado na psicose não retornaria de dentro, mas a partir de fora (1911, p. 95). O ódio 

vindo de fora explicaria a crença de Schreber de que sofria de perseguições. Como já 

mencionado, Freud explica o mecanismo da psicose com base no que ocorre nas neuroses, 

por isso, ele menciona em retorno do recalcado na psicose.  

 Freud então conclui até aqui, a partir do caso Schreber, que na paranoia o 

afeto causador do rompimento com a realidade é um desejo homossexual que não pôde 

ser vivido como tal. Formula, também a partir do caso, que existiriam três fases 

envolvidas na formação da paranoia: a fixação em alguma fase do desenvolvimento 

libidinal, a repressão de um desejo e por último o retorno do reprimido a partir de fora 

(Freud, 1911, p. 95). 

Os próximos trabalhos de Freud sobre a psicose se situam em um outro 

momento histórico de sua obra, que são datados a partir do ano de 1923, no qual, Freud 

havia dado um salto no que diz respeito às suas formulações sobre a constituição do 

aparelho psíquico.  Inicialmente Freud partiu do pressuposto da existência de um ‘eu’ 

consistente, formado pela união das instâncias psíquicas consciente e pré-consciente, que 

atuaria como uma defesa, motivo pelo qual, existia o recalcamento de uma parte dos 

desejos. O inconsciente seria então composto pelos desejos e fantasias inaceitáveis para 

o eu. O que presumia a existência de um conflito.  

Seguindo então suas elaborações sobre a psicose chegamos aos textos de 

1924, nos quais Freud aprofunda a questão dessa estrutura pela sua diferença em relação 

a neurose. Ele relata sob outros termos, que “a neurose seria o resultado de um conflito 
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entre o Eu e o Isso23, enquanto a psicose seria o análogo desfecho de uma tal perturbação 

entre o Eu e o mundo exterior” (p.177). Esclarece que na neurose o Eu defende-se do Isso 

através do mecanismo do recalque, de maneira que o conteúdo incompatível com o Eu é 

recalcado, entretanto, ocorre que 

o que é reprimido se revolta contra esse destino, criando por vias sobre as quais 

o Eu não tem poder, um substituto que o representa que se impõe ao Eu pela 

via do compromisso, o sintoma; o Eu vê ameaçada e prejudicada por esse 

intruso a sua unidade, dá prosseguimento à luta contra o sintoma, tal como se 

defenderia originalmente do impulso instintual (da pulsão presente no 

conteúdo incompatível) e tudo isso resulta no quadro na neurose (1924, p.178). 

 

Dessa forma, ainda que por um caminho substitutivo, a satisfação pulsional é 

alcançada através dessa solução de compromisso que é o sintoma neurótico, sem que para 

isso o neurótico precise romper com a realidade externa.  As manifestações do 

inconsciente, ou os caminhos percorridos pela pulsão, irão, portanto, acontecer ainda que 

haja a incidência do recalque.  

Freud nota, também a partir da experiência na clínica, que uma das formas do 

conteúdo inconsciente aceder à consciência é através de sua negação, na qual, um 

conteúdo pode ser falado desde que seja negado, o que não implica em uma aceitação do 

conteúdo recalcado, como nos diz Freud, mas apenas permite que ele seja acessado. A 

negação do conteúdo é o que permite que ele passe “despercebido” e chegue a ser 

discursado.  

Ele nos mostra que a possibilidade da negação é desenvolvida pela função do 

juízo, e que “negar algo num juízo é dizer, no fundo: isso é algo que eu gostaria de 

reprimir (recalcar) ” (Freud, 1925, p. 278). Entretanto, essa função não está dada desde o 

início, e parte de uma experiência mais primitiva que diz respeito a duas capacidades de 

                                                           
23 Instância formulada a partir da mudança na constituição do aparelho psíquico para Freud, que refere-se 

a sua 2ª Tópica (1923), dividida em Isso, Eu e Supereu.  
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distinção. A primeira trata-se de distinguir aquilo que é bom e mau através da experiência 

inicial de introjeção do que é bom e exclusão do que é mau, condição referida ao “Eu-de-

prazer” (p. 278). Porém, também nos aponta Freud que “Para o Eu, o que é mau e o que 

é forasteiro, que se acha de fora, são idênticos inicialmente” (Ibid., p. 278). 

Freud, então, chega a uma outra função do juízo, que ele relaciona com o Eu-

realidade, que trata-se da decisão sobre a existência real de uma coisa representada. “A 

questão já não é se algo percebido deve ou não ser acolhido no Eu, mas se algo que se 

acha no Eu como representação pode ser reencontrado também na (percepção) realidade 

(ibid, p. 279). 

Essa capacidade de distinção, implica na possibilidade de separação do que é 

uma representação e do que existe na realidade. Freud esclarece que através dessa 

distinção, o eu também demarcaria o que seria eu e o que seria externo, podendo 

representar interiormente aquilo que estaria fora.  Após esse processo de distinguir e 

representar interiormente algo exterior, o sujeito passaria a não ter a necessidade de 

recorrer a algo da realidade para ter acesso ao que fora representado, dessa forma, o 

pensamento teria “(...) a capacidade de mais uma vez tornar presente algo percebido (na 

realidade), reproduzindo-o na imaginação, sem que o objeto necessite mais existir no 

exterior” (FREUD, 1925, p. 279-280). 

 Acrescenta que uma “precondição para que se instaure o exame de 

realidade é a perda de objetos que um dia proporcionaram real satisfação” (ibid., p. 280), 

e coloca que é preciso que se abra mão de objetos reais para que possam ser representados, 

para que assim exista a possibilidade da busca pelo reencontro, dessa forma, para que haja 

alguma representação interna do que foi a “satisfação real”, é preciso que se abra mão do 

objeto. Como nos aponta Rudge:  
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o juízo de existência opera na busca de reencontrar um objeto de satisfação que 

foi perdido e que é presentificado no pensamento. A perda do objeto é condição 

para o advento de um sujeito, pois para que surja a delimitação de fronteiras 

de um espaço tomado como subjetivo é indispensável que se possa haver uma 

distinção entre o que é apenas representado e o que realmente existe (1998, p. 

45).  

 

Num texto anterior, Freud esclarece que na psicose, ocorre uma rejeição do 

acolhimento de novas percepções, e que é retirado o investimento do mundo interior, ou 

seja, das representações, existindo então a necessidade de criação de um novo mundo 

interior e exterior. A criação do psicótico seria então como uma tentativa de reconstruir 

essa ligação com a realidade, como nos diz Freud “(...) o delírio é como um remendo 

colocado onde originalmente surgira uma fissura na relação do Eu com o mundo 

exterior”, se manifestando como uma “tentativa de cura”. (1924, p. 180).  

O motivo para esse rompimento seria uma “frustração do desejo por parte da 

realidade” (ibid., p. 180), que Freud esclarece se dar pela “não realização daqueles desejos 

infantis nunca sujeitados” (ibid., p. 179-181). Percebemos então, como já colocado, que 

no processo de formação da estrutura neurótica também está implicada uma 

impossibilidade da realização de certos desejos, nos quais incidiria o recalque. Entretanto, 

Freud já alcança nesse nível que o mecanismo operador da psicose não se trata do 

recalque.  

Na tentativa de demarcar essa diferença, Freud, usa os conceitos de negação 

(Verneinung) e também de rejeição (Verwerfung), colocando que o que ocorreria na 

psicose estaria mais relacionado com a ocorrência desses mecanismos, visto que,  

 

o novo mundo exterior fantástico da psicose pretende se pôr no lugar da 

realidade externa, enquanto o da neurose, tal como o jogo das crianças, apoia-

se de bom grado numa porção da realidade –uma diferente daquela de que foi 

preciso defender-se –, dá- lhe uma importância especial e uma sentido oculto, 

que, de maneira nem sempre correta, chamamos de simbólico (FREUD, 1924, 

p. 221).  
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Isso pois, já estava claro que a ocorrência do mecanismo da psicose deixaria 

de lançar mão de algum aspecto dessa capacidade de simbolização, que prejudicaria, por 

exemplo, a distinção entre a representação e a coisa, como já demonstrado, além de 

impossibilitar a vivência de um “faz de conta”, tal como existe nas brincadeiras de 

crianças.  

Freud ao utilizar o conceito de Verneinung nos dirá que “A neurose não nega 

a realidade, apenas não quer saber dela; a psicose nega e busca substitui-la” (Freud, 1924, 

p. 218). Desde 1894 ele utiliza o conceito de Verwerfung, justamente tentando delimitar 

o campo da psicose. Em seu caso conhecido como “O Homem dos Lobos”, ele pontuará 

que “Uma repressão (um recalque) é algo diferente de uma rejeição” (1914, p. 107).  

O que seria negado ou rejeitado estaria, para Freud, ligado àqueles desejos 

infantis, que ocuparam grande parte de sua teorização no que se refere à teoria do 

complexo de Édipo, a partir da qual, Freud pode descrever que o recalque seria a marca 

de uma renúncia.  Essa renúncia, portanto, trata-se de uma aceitação da impossibilidade 

de concretização dos desejos infantis incestuosos, marcando o que Freud nomeou de 

inscrição da castração.  

“A rejeição da castração implica para Freud, numa falha do julgamento de 

existência (da função do juízo) (...)” (Rudge, 1998, p. 46), o que nos remete ao que ele já 

havia mencionado quando situa que a “defesa” da psicose é muito mais forte que a da 

neurose. A castração na psicose, será, portanto, aquilo que não deixa nem vestígios de 

existência, e que não se inscreve para o sujeito, visto que, nela o Eu rejeita a representação 

incompatível junto ao seu afeto e se comporta como se a representação jamais tivesse 

existido (Freud, 1894).  

Rudge nos esclarece que Lacan irá tratar essa questão sob a consideração da 

ocorrência de uma “abolição simbólica” (Rudge, 1988).  Voltando a um ponto importante, 
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precisamos ressaltar que tanto para o neurótico quanto para o psicótico está dado algum 

ponto que não pode ser simbolizado, que não encontra palavras, isso demarcaria para o 

sujeito o campo do real. Como nos indica Rudge, o primeiro momento situado por Freud 

em relação à distinção do interior (eu) e exterior (coisa, realidade), processo primitivo 

fundado pela introjeção e expulsão, pode ser compreendido o ponto de origem do real, 

formado por aquilo que nesse processo ficou expulso. O mecanismo de instauração do 

real seria então a Ausstosung (expulsão).  

Rudge relata que “A Verwerfung constituirá, portanto, o real como aquilo que 

se mantém fora da simbolização e inacessível à palavra” (1998, p. 47), e que a expulsão 

mítica constitutiva do real não é a mesma coisa que ocorre na rejeição que dá conta da 

psicose, justamente, porque nela o que fica expulso da simbolização é um significante 

primordial, o Nome-do-Pai. A autora ainda acrescenta que o real, sem possibilidade de 

ligar-se às palavras, pode irromper no mundo externo, correspondendo àquilo que Freud 

também mencionara sobre a ocorrência de um retorno a partir de fora. Lacan (1955) 

também dirá que tudo aquilo que é recusado na ordem simbólica, no sentido da 

Verwerfung, retorna no real. 

Retomando a questão posta por Freud em 1925, que refere-se ao julgamento 

da existência, Lacan pontua que  

trata-se (...) de um pôr a prova do exterior pelo interior, da constituição da 

realidade do sujeito na redescoberta do objeto. O objeto é reencontrado numa 

busca, aliás não se encontra jamais o mesmo objeto. Essa constituição da 

realidade, tão essencial para a explicação de todos os mecanismos da repetição, 

inscreve-se na base de uma primeira bipartição, a qual recobre curiosamente 

certos mitos primitivos, que evocam alguma coisa de primordialmente manco 

que foi introduzido no acesso do sujeito à realidade humana (1956, p. 179). 

 

Dessa forma, existiria na psicose algo que primitivamente esteve “manco”, e 

que viria a influenciar de forma decisiva no julgamento da existência. Aprofundando essa 

questão, ele também nos relata que “o desejo sexual é com efeito o que serve ao homem 
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para se historicizar, na medida em que é nesse nível que se introduz pela primeira vez a 

Lei” (1956, p. 185). Colocando então a questão, já pontuada por Freud, para outro campo, 

Lacan sinaliza que o desejo sexual é justamente o primeiro âmbito em que o sujeito 

precisa lidar com a impossibilidade, com a interdição. 

Freud há muito já havia mencionado sobre essa interdição, quando escreve 

sobre a relação entre a mãe e a criança no complexo de Édipo. Ele pontua que o pai 

enquanto terceiro é aquele que faz existir um limite nessa relação, limite que se opera pela 

lei de interdição do incesto. Lacan considera essa operação como fundação de uma lei 

simbólica, e devido a importância do pai nesse processo ele lhe confere um estatuto de 

significante, criando o que mencionamos como Nome-do-Pai.  

Com efeito o que autoriza o texto da lei, se basta por estar ele mesmo no nível 

do significante. Trata-se do que chamo de Nome-do-Pai, isto é, o pai 

simbólico. Esse é um termo que subsiste no nível do significante (...). É o 

significante que dá esteio à lei, que promulga essa lei (...). É precisamente isso 

que é expresso por esse mito necessário ao pensamento de Freud que é o mito 

de Édipo (LACAN, 1958, p. 152).  

 

O significante Nome-do-Pai, primordial para Lacan, instaura a lei e o acesso 

ao simbólico. O simbólico é o campo através do qual o sujeito pode produzir uma 

significação para suas experiências, sofrimentos e questões, sustentando o sujeito na 

construção de um sentido para isso. O psicótico, estando fora dessa possibilidade, tem o 

sentimento de que chegou à beira do buraco, como nos mostra Lacan, 

Isso deve ser tomado ao pé da letra. Não se trata de compreender o que se passa 

ali onde não estamos. Não se trata de fenomenologia. Trata-se de conceber, 

não de imaginar, o que se passa para um sujeito quando a questão lhe vem dali 

onde não há significante, quando é o buraco, a falta que se faz sentir como tal 

(1956, p. 237). 

 

Entendemos a partir das construções de Lacan que o sujeito psicótico 

precisaria então construir algo que pudesse dar contorno a esse buraco, a essa falta de 

significantes, vivida as vezes como uma experiência avassaladora de um vazio vindo de 
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onde esperava-se a construção de um sentido. O psicótico então lança mão de alguma 

construção para dar contorno a esse buraco. 

 Um exemplo dessa construção pode ser verificado no caso Schreber, no 

qual, notamos a elaboração de um sentido para uma experiência cheia de enigmas, cujo 

vazio de respostas ele preencheu como uma complexa formação delirante. Seguiremos 

então com um breve relato sobre as construções feitas por Schreber. 

 

2.2: O que Schreber nos ensina sobre a estabilização? 

 

 Schreber nos ensina que existe um tratamento possível para a psicose 

através daquilo que relatou de sua própria estabilização. Como já mencionado aqui, Freud 

atribui o desencadeamento de sua psicose ao acesso a uma libido homossexual. 

Entretanto, trazendo para a discussão as reformulações teóricas propostas por Lacan 

podemos relacionar o desencadeamento de sua crise com sua promoção ao cargo de 

presidente do Tribunal de Apelação. 

 Lacan pontua que Schreber era relativamente novo, e estaria acima, 

hierarquicamente, de pessoas mais velhas e mais experientes, além das exigências do 

cargo, que o demandaria grande responsabilidade. A esse respeito, o autor aponta que 

 

Essa função, que tem o caráter de uma eminência, confere a ele dizem, uma 

autoridade que o alça a uma responsabilidade, não inteiramente total, mas pelo 

menos, mais plena e mais pesada que todas as que teria podido esperar, o que 

nos dá o sentimento de que há uma relação entre essa promoção e o 

desencadear da crise (Lacan, 1955, p. 41). 

 

 Podemos supor que o sentido do desencadear da crise possa ser encontrado 

na semelhança existente entre ocupar essa função e ocupar um lugar simbólico de pai. 

Pois, ocupar esse lugar de forma simbólica não lhe foi possível. Schreber não encontra 
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simbolicamente insígnias que pudessem ajudá-lo a dar conta dessa função de autoridade. 

E a partir desse desencadeamento ele inicia uma série de construções delirantes.  

O delírio estaria no lugar de uma reconciliação com a realidade, como nos 

mostra Freud, “o paranoico reconstrói o mundo de maneira a nele poder viver. Ele o 

constrói mediante o trabalho de seu delírio. O que consideramos o produto da doença, a 

formação delirante, é na realidade tentativa de cura, reconstrução” (Freud, 1911, p. 94).  

Schreber, em sua alta da segunda internação, apresentou aos médicos sua 

própria justificativa para voltar para casa, expressando sua melhora. Isso foi possível após 

um processo que envolveu a formação de “engenhoso sistema delirante” (Freud, 1911, p. 

20), do qual, Schreber chega à conclusão havia sido escolhido por Deus para repovoar a 

terra e devolver à humanidade sua ‘beatitude perdida’, e que para isso, precisaria ser 

transformado em mulher.  

Dizendo por suas palavras, “ (...) a Ordem do Mundo exigia imperiosamente 

de mim a emasculação, quer isso me agradasse pessoalmente ou não e, portanto, por 

motivos racionais, nada mais me restava senão me reconciliar com a ideia de ser 

transformado em mulher” (Schreber, 1903, p. 177 citado por Freud, 1911, p. 28). 

Após essa transformação e de sua conclusão final sobre sua missão ele teve 

condições de reatar alguns laços e de voltar para a vida fora do hospital. Segundo os 

relatos de Freud, o diretor desse hospício, relatou sobre a conquista de Schreber em 

relação a uma “conciliação da existência do delírio com assuntos diversos”, afirmando 

que ele não parecia “nem confuso, nem psiquicamente inibido” (1911, p. 20). 

Esse caso de Freud nos ensina, portanto, que pode existir, como uma saída do 

próprio sujeito, alguma construção para dar conta das vivências e questões que não 

tiveram respostas através do simbólico. Isso nos revela quanto a importância de 
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considerarmos na condução clínica essa possibilidade do surgimento de alguma invenção 

própria do sujeito no trilhar de seu tratamento. 

Veremos a partir de agora como esse processo de reconstrução se deu com 

Antoniel durante o período em que pude acompanha-lo. Seu trabalho passou por uma 

invenção singular que se deu através da construção de nomes, que eram escritos em sua 

camisa, o que acreditamos ocupar alguma função norteadora.  

 

2.3: A aposta na estabilização de Antoniel 

 

Primeiro Momento 

 O início do tratamento se deu a princípio com uma demanda de Antoniel 

para que eu fizesse para ele um nome em sua camisa. Ele solicitava que fosse feito com 

tinta de tecido e questionava se poderia estar seguro de que, após lavada a camisa, o nome 

continuaria nela. A inauguração do tratamento se deu então, pelo ato da pintura e pela 

oferta da escuta que acompanhava o momento de produção. 

 Além disso, nos atendimentos, geralmente, Antoniel escrevia algumas 

cartas. Algumas vezes ele solicitava que eu lesse ou lia para mim, e por isso, pude 

identificar o conteúdo delas, que eram, na maioria das vezes, pedidos que ele tinha a fazer 

a algumas pessoas da equipe, geralmente aos coordenadores. Chegou a fazer uma carta 

solicitando a internação de um morador da Residência Terapêutica (RT), afirmando que 

ele incomodava muito a casa. 

 No início do tratamento solicitava sua alta do hospital, após a alta passou 

a solicitar sua transferência para outro CAPS, pois segundo ele não gostava de estar no 

mesmo ambiente que alguns usuários do CAPS onde realizava tratamento. Em Uma de 

suas últimas cartas, realiza uma solicitação para que parassem de lhe “furar”, ele dizia 

que não gostava de levar furada e que doía muito. Quando falava sobre essa “furada” ele 
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dizia sobre as injeções. Escrevia também cartas para uma mulher que namorou e que dizia 

gostar. 

 Além disso, muitas vezes iniciávamos os atendimentos com a leitura das 

cartas que ele havia feito para mim durante a semana antes do nosso encontro. Para mim, 

ele também escrevia alguns pedidos, referentes a uns nomes que ele gostaria que fossem 

pintados. Solicitava também salgadinhos, refrigerante, apitos, roupas, entre outras coisas, 

eu lhe dizia que minha função não me permitia comprar para ele salgadinhos, nem 

refrigerantes, etc., e sempre pontuava que estávamos ali por um trabalho. 

 Foi quanto à escrita dessas cartas que se deu minha primeira intervenção, 

pois Antoniel fizera algumas delas assinadas com meu nome. Quando questionado ele 

dizia que se fosse com o nome dele as solicitações não seriam atendidas. Notava nesses 

momentos que talvez para ele o seu nome “não era suficiente”, e percebi que justamente 

o que estávamos fazendo em todo encontro era escrever um nome, um nome que ele 

vestia. 

 Conversamos algumas vezes sobre o uso do meu nome, eu pontuava que 

ele poderia usar o dele e que poderia dizer para as pessoas o que ele queria. Dizia que eu 

estaria com ele, mas não podia usar meu nome para dizer as coisas da maneira que vinha 

fazendo. Depois de um tempo ele passou a assinar com seu próprio nome. E continuamos 

com a escrita na camisa. 

 A oferta da escuta e desse lugar em que ele poderia levar suas questões, 

pedidos e declarações por si só teve seus efeitos, Antoniel passou a ter um lugar para 

direcionar o que gostaria e o que precisava, e a partir daí algumas intervenções foram 

possíveis. Como menciona Gonçalves (2008), a oferta da escuta funciona como um 

“princípio organizador”, pois possibilita ao sujeito o acesso à palavra, construindo com 

isso uma “báscula” da “posição de objeto à palavra”. 
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 Antoniel passa a ser escutado, passa a poder falar e também demandar, 

notamos que isso teve uma importância e de alguma maneira o deixou mais calmo diante 

de algumas questões.  Demos continuidade a escrita na camisa, passados alguns meses 

após sua alta, as equipes diziam de uma melhora de Antoniel, de fato, após o início do 

tratamento tivemos alguns meses estáveis, sem reclamações quando a sua conduta na 

Residência Terapêutica.  

Num determinado momento algumas coisas começaram a mudar nos 

atendimentos, percebi que Antoniel estava estressado, agindo com certa arrogância, mas 

a princípio não dei muita importância a isso. No período que percebi essas mudanças, 

durante um atendimento, ele me relata que um morador da RT lhe fez um pedido, que 

referia-se a “tocar uma pra ele ver”. Antoniel explicou que esse morador queria que ele 

masturbasse, falou com certa revolta sobre isso, entretanto, disse que havia feito. 

Perguntei se ele queria, ele disse: “não queria, mas ele me pediu”. Pontuei que ele não 

precisava fazer o que não queria porque alguém pediu. Sugeri que numa situação assim 

ele pedisse ajuda de alguém na RT. 

Em contato com a equipe da RT pude ter notícias sobre o que aconteceu, uma 

técnica menciona que viram Antoniel se masturbando, sentando na cama, ao lado do 

morador que ele disse que havia feito o pedido. Porém ela menciona, que quem estava 

conduzindo a situação era o Antoniel, por sua própria vontade.  

Supus que de fato pudesse ter acontecido ao contrário do que ele relatou, visto 

que, Antoniel dizia que o outro havia feito com ele aquilo que, na verdade, ele havia feito 

com o outro. Nesses momentos minhas intervenções levavam em consideração as coisas 

da maneira que ele havia relatado, ou ao pé da letra, para esclarecer coloco a seguir uma 

situação ocorrida num atendimento: 
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Estávamos ainda no começo do tratamento quando em um dia de atendimento 

eu me retirei da sala para ir ao banheiro, pedi licença e disse que já voltava, geralmente 

passávamos a tarde toda em atendimento, então, as vezes acabávamos saindo para 

algumas coisas. Nesse dia nós estávamos numa sala que a porta não abria, pois estava 

com algum problema na maçaneta, então entravamos pela sala do lado, por onde sai. 

Aconteceu que no meu retorno a sala, o jaleco que estávamos usando para a pintura estava 

rasgado dentro de uma lixeira e molhado. 

 Perguntei: “Ué o que houve? ”, ele disse: “Fulano entrou aqui (apontando 

para a porta que não abria) rasgou meu jaleco e ainda mijou em cima! ”, eu respondi: 

“Nossa, ele não poderia ter feito isso com sua roupa”, e perguntei porque ele havia 

deixado isso acontecer, ele disse que “ele já foi entrando...”. Pontuei que como nós dois 

estávamos usando a sala de atendimento, nós teríamos que nos responsabilizar e lavar a 

lixeira, ele levantou e me ajudou a limpar, fomos jogar o jaleco molhado noutro lixo e 

lavar a lixeira no tanque ao lado de fora. 

Naquele momento, devido a situação da porta e do que havia contado me dei 

conta que havia sido ele, mas para ele havia sido fulano, entretanto, não funcionaria 

confrontá-lo com o fato de que o que me dizia não tinha como acontecer, além disso, 

partimos da consideração, em psicanálise, que a realidade decisiva para o sujeito é a 

realidade psíquica.  Pude, então, apenas responsabilizá-lo e fazer junto com ele algo 

diante daquela situação. 

 Assim como nesse dia, algumas situações ocorreram de forma semelhante, 

ele relatava vivências de momentos de violência, de abuso, na posição de vítima deles. 

Algumas histórias eu havia ouvido pela equipe, entretanto, nelas Antoniel ocupava o lugar 

do abusador, e quando essas histórias eram faladas por ele, sua posição mudava de lugar.  
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Voltando para o relato, passadas algumas semanas após ele ter dito que foi 

solicitado a “tocar uma” para um morador, ele continuou diferente na relação comigo. 

Além disso, passou a solicitar mais camisas para pintar em um só dia, pintávamos uma, 

ele pedia outra e depois outra.  E seguiu assim por algumas semanas, como se a pintura 

não estivesse sendo suficiente, como se não estivesse funcionando. Após essas mudanças, 

recebemos a notícia de que Antoniel havia estuprado o morador que ele havia dito que 

pediu “tocar uma” pra ele. 

 Em atendimento após a situação do estupro, ele chegou contando que havia 

ido à delegacia, e mencionou que ia “matar esse morador se ele fosse preso”, pois ele não 

era culpado, eu perguntei o que havia acontecido, ele explicou que estava tomando banho, 

e que a porta do banheiro não estava trancada, e esse morador entrou para mijar. Relata 

que o morador foi mijar e ficou com o “pau duro na frente dele e que ele não teve como 

fazer nada”. Depois acrescenta que o morador pediu que ele “virasse a bunda” e abusou 

dele. 

Perguntei porque ele não pediu ajuda, e pontuei que ele poderia ter gritado, 

pedido socorro. Nesse dia, fizemos um acordo para que ele trancasse sempre a porta do 

banheiro ao usá-lo, assim não seria importunado por ninguém. Questionei porque ele 

precisou ir à delegacia se não era culpado, ele disse que as pessoas acreditavam que ele 

era culpado, mas que havia sido fulano que entrou no banheiro quando ele estava. 

 Na semana que tivemos a notícia, falamos do caso em reunião de equipe 

na presença do supervisor clínico-institucional. Ele me perguntou como andavam os 

atendimentos, eu relatei os últimos momentos, quando percebemos uma mudança nítida 

na transferência. Foi mencionado também que Antoniel havia ido à delegacia, como parte 

dos procedimentos necessários em caso de um abuso, e lá perguntaram para ele sobre a 
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camisa que estava usando, disseram que ele mencionou aos funcionários da delegacia que 

quem pintava era eu e quem mandava era minha coordenadora. 

O supervisor, a partir desse ocorrido e do discurso de desimplicação de 

Antoniel em relação a produção do nome, pontuou que eu deveria mudar a condução 

dessa pintura, e implica-lo de forma ativa nela. A partir dessa intervenção do supervisor, 

eu não pintei mais os nomes para ele, e lhe convoquei a pintar. Inauguramos assim, um 

segundo momento desse trabalho. 

 

Segundo Momento 

A partir dessas intervenções, demos início a uma mudança no momento da 

pintura. Eu expliquei a Antoniel que eu estava “cansada” e que já havia pintado muito e 

que chegara o momento dele fazer as próprias pinturas e se apropriar de sua construção. 

Disse que estaria com ele, mas não ia pintar. Ele questionou porque, eu disse, que achava 

importante que ele fizesse o nome “do jeito dele”. Ainda assim, toda semana ele solicitava 

que eu fizesse, entretanto, não cedi. Ele passou a fazer as pinturas e demos continuidade. 

 Antoniel escrevia nomes que estavam relacionados as autoridades, órgãos 

e a profissionais que fazem as leis serem cumpridas na vida, entre outros. Considero que 

esses nomes seriam seus significantes, significantes que ele precisava vestir. Esses 

significantes eram: Justiça Federal, Defesa Civil, Fiscal de Trânsito, Ibama Fiscalização, 

Polícia Florestal, Vigilância, P2, Ibama Civil, Fiscalização Federal, CFTS (Centro Federal 

de Trabalho Social), Emergência em casa 192, Corpo de Bombeiro, Polícia Federal 

Rodoviária, Canil, Fiscalização de CONDENCA, Fiscal de Postura, etc. 

 Interrogava-me qual a função esses nomes ocupavam para Antoniel, pois 

ele sempre me questionava se com essa camisa ele “poderia prender”, ou seja, se essa 

camisa lhe conferia algum poder sobre o outro. Também orientada pelo supervisor clínico 
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institucional, perguntei a ele em quais situações ele julgava que isso fosse preciso, ele 

menciona que seria preciso caso alguém roubasse, estuprasse, etc. Contava das inúmeras 

vezes que a ambulância da emergia psiquiátrica havia ido em sua casa buscá-lo. Me 

parecia que dessa maneira era ele estaria mais seguro, com algum poder também sobre o 

outro, esse outro que se apresentava como invasor, que aparecia para pega-lo e o prendia 

nos hospícios.  

Um dia de atendimento após o nome escrito, a camisa estava ainda em cima 

da mesa quando ele me perguntou: “Esse nome tem respeito? ”.  Eu afirmei: “sim! Tem 

respeito”. Fiquei surpresa no momento dessa fala, e só pude confirmar sua pergunta, 

acreditando em alguma função do nome que ele vestia. Como nos aponta Tenório (2001), 

na psicose “o sujeito deve ser buscado justamente em sua produção psicótica, e não em 

sua correção em prol de uma percepção correta da realidade” (p. 82), pois como citava 

Freud, “a cura não está na correção da loucura pela razão ou pela realidade, mas na própria 

construção delirante (p. 82). Nesse dia pude confirmar sua invenção, seu significante, ser 

testemunha da sua construção, pois “o analista buscar sim, testemunhar, sustentar 

significantes do sujeito psicótico capazes de dar contorno ao real” (Herrmann, 2014, p.8).  

 Em outra situação, passado um tempo em que vínhamos dando 

continuidade à sua produção própria, estávamos na sala de atendimento e ele havia 

terminado uma pintura. A camisa estava estendida secando e nós dois conversávamos. 

Nesse momento, uma pessoa da equipe veio até a sala me pedir ajuda com um usuário 

que havia chegado e estava muito nervoso, precisando conversar, eu disse que já iria lá. 

 Após ouvir isso, Antoniel disse: “Ele está agressivo, e se ele te der um soco 

na cara? ”, eu respondi: “Não sei se isso aconteceria, mas não precisa se preocupar”, ele 

diz a seguir: “Ah bom, porque como vou te defender se a camisa ainda não secou? ”. 

Percebemos, através de seu discurso, que a camisa com o nome era sua garantia, era o 
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que lhe conferia uma “firmeza fálica” para inclusive me defender se fosse preciso. 

Ressalto a importância da invenção e do uso desses nomes como um suporte para uma 

posição que ele acreditava ocupar, essa posição lhe retira do lugar de vulnerabilidade 

diante do outro.  

Sustentamos, a partir das colocações, que o trabalho de Antoniel funcionou 

para ele como uma sustentação estabilizadora.  A estabilização é diferente daquilo que 

Freud dizia sobre uma cura a partir da construção delirante, visto que, trata-se de uma 

organização que não é definitiva. Defendemos aqui por estabilização a invenção dos 

nomes da lei feitos por Antoniel, esses nomes que lhe conferiam “respeito”. 

Voltando as elaborações de Lacan, acompanhamos até aqui que a estruturação 

psicótica se dá pelo mecanismo da Verwerfung, traduzida por Lacan como foraclusão para 

delimitar a especificidade dessa rejeição na psicose. A foraclusão incide sobre o 

significante Nome-do-Pai, ou seja, sobre o pai em seu lugar simbólico.  

Lacan questiona o que restaria após essa incidência, nos apontando que 

subsistiria o pai num lugar imaginário, ou seja, o sujeito teria acesso apenas a função 

imaginária do pai. O pai num lugar imaginário existe então antes do simbólico, e seria em 

Lacan um ponto pelo qual o sujeito precisaria atravessar. Como nos aponta Dör, “ a 

prescrição simbólica desta lei (lei de proibição do incesto) supõe uma negociação 

imaginária prévia” (2011, p. 14). Para compreender tais questões, é preciso retomar o 

registro do Imaginário, proposto por Lacan. 

O imaginário em Lacan é um dos registros da constituição do sujeito que está 

relacionado com a identificação constitutiva do eu. O eu inicialmente é um eu corporal, 

como nos afirma Freud em “Introdução ao Narcisismo” (1914), apontando para essa 

primeira identificação que se dá pela imagem do outro, suporte para a edificação do 

sujeito. Lacan pontua que na psicose essa imagem não se inscreve em nenhuma “dialética 



52 
 

triangular” (1956, p. 239), mas sua função ainda assim, confere ao sujeito “um ponto de 

enganchamento que lhe permite prender-se no plano imaginário” (ibid.).  

Preso no plano imaginário, o acesso ao pai também se daria por esse plano, 

desprovido dos significantes, Lacan pontua que restaria na psicose a possibilidade de 

então construir compensações a essa falta de significante, justamente pela via imaginária 

através de “uma série de identificações puramente conformistas a personagens que lhe 

darão o sentimento do que é preciso fazer para ser um homem” (ibid.).  

Pelas invenções de Antoniel podemos supor que a obtenção de atributos de 

virilidade (força), e do “respeito” se fazem através da identificação aos que para ele 

representam leis, cujo nomes ele escreve na sua camisa e veste, numa atitude imaginária 

de fazer uma cobertura do corpo com o nome e incorporando esses personagens. Lacan 

nomeia essa construção de compensação imaginária e nos mostra que através dela  

 

que a situação pode se sustentar durante muito tempo, que certos psicóticos 

vivem compensados (...), Deus sabe porque se descompensam. O que será que 

torna subitamente insuficientes as muletas imaginárias que permitiam ao 

sujeito compensar a ausência do significante? (LACAN, 1956, p. 240). 

 

Quanto a isso, não pretendemos responder. Mas, as funções que Antoniel 

inventa parece nos ilustrar sobre a compensação imaginária. Em muitos momentos de 

escuta Antoniel relatava das situações em que ele precisou “agir”, intervindo como um 

limite, chamando a atenção de alguém, e nesse lugar propriamente que ele vem 

encontrando seu ponto de estabilização: “organizando os carros na rua”, “atuando como 

bombeiro no serviço”, “ocupando o lugar de segurança nos eventos”, “fiscalizando a 

conduta das crianças”, dos outros moradores da RT e também dos usuários do CAPS. 

Dessa forma, Antoniel segue trilhando sua trajetória de uma forma singular.  

A construção de um vínculo de confiança com Antoniel foi um dos pontos 

mais importantes para esse acompanhamento, e para possiblidade de fazer intervenções 
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sem que estas rompessem com nossa relação. Consideramos, portanto, que essa condução 

se deu sob suporte da transferência, ponto não desenvolvido neste trabalho, que será 

deixado como uma direção para próximas elaborações.  

Além da transferência, o avanço do caso se deu por um trabalho suportado 

por muitos, um dos aspectos da clínica que é possível nos serviços de saúde mental. 

Ressalto a importância do suporte recebido nas supervisões do estágio curricular24, que 

permitiram delimitar meu lugar de escuta e intervenção, ser acolhida nas angústias 

surgidas ao longo dessa condução e que sobretudo me ajudou a arcar com essa aposta 

clínica e com seus desdobramentos, tanto na relação com Antoniel, quanto em relação às 

questões institucionais.  

Ressaltamos também a relevância das participações institucionais no caso, 

conferindo destaque à coordenação do serviço25 em que se deu o trabalho, por afirmar sua 

importância e garantir no âmbito de sua competência que a pintura fosse mantida 

enquanto uma aposta legítima, e por acolher Antoniel em suas demandas e considera-las. 

Destaco a fundamental participação da coordenação da equipe de 

desinstitucionalização26, pelo trabalho desenvolvido visando a alta de Antoniel do 

hospital psiquiátrico, concretizado pelo seu retorno à Residência Terapêutica, e ainda por 

oferecer uma escuta lá aonde eu não estava, e por acreditar na possibilidade de uma 

reconstrução de sua forma de estar na vida.    

Enfatizamos ainda a importância da coordenação da Residência 

Terapêutica27, por validar perante sua equipe o retorno de Antoniel acreditando nos efeitos 

de um trabalho que ainda poderia se dar, pela comunicação sempre possível a respeito de 

Antoniel, e por seu comprometimento com as articulações necessárias na viabilização 

                                                           
24 O estágio curricular em saúde mental foi supervisionado pela Profa. Dra. Bruna Brito.  
25 Coordenação direcionada pela psicóloga Natália Gonçalves da Costa Franco.  
26 Coordenação direcionada pela psicóloga Enara Vieira. 
27 Coordenação direcionada pela psicóloga Valeska Oliveira Selem. 
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deste trabalho. Além da já mencionada contribuição do supervisor clínico institucional28, 

que através de sua intervenção, me mostrou a possiblidade de mudança no lugar que 

ocupava, uma mudança que resultou no concreto avanço do caso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
28 Realizada na altura por Pedro Beranger.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Este trabalho advém do encontro com a saúde mental, um campo em 

transformação que comporta muitas potencialidades e também delicadezas. Ela nos 

confronta, muitas vezes, com uma realidade complexa.  

A saúde mental é ainda constantemente atravessada pelos paradigmas de 

exclusão que fundaram a necessidade da existência dos manicômios. Antoniel percorreu 

por eles, e trouxe inicialmente a sua história de aprisionamento, incansáveis eram seus 

pedidos para que tirássemos ele do hospital. Na altura questionava-me de qual forma 

poderíamos garantir que ele saísse desse ciclo cronificante de reinternações. Vislumbrava 

a partir do meu percurso de estudos que isso seria possível através de um trabalho clínico 

bem fundamentado, e a partir daí cheguei a outra pergunta, que referia-se a como fazer 

um trabalho clínico com a psicose nesse contexto? 

Orientada, então pela psicanálise, e após conhecer Antoniel, iniciei um estudo 

da sua história através dos registros de prontuário, que mostraram o que havia sido tentado 

enquanto tratamento, e seu percurso até onde o encontrei. Atrelando o estudo teórico 

sobre a psicose, a supervisão e a tentativa de construção do caso, que encontrei um 

caminho para a sustentação da clínica orientada pela psicanálise no campo da saúde 

mental. Desde já sabendo que nessa clínica não existem garantias, somente apostas.  

A aposta que fez deslanchar esse trabalho foi no sujeito e na sua construção, 

ou seja, foi em Antoniel. Nesse trabalho percorremos pela delimitação do campo da saúde 

mental, que se constitui de uma diversidade de profissionais que articulam o trabalho a 

partir de diferentes orientações, uma potencialidade da saúde mental, que refere-se a 

possibilidade de divisão dos eixos de trabalho, que permite a partilha do caso, tornando 

sua condução mais leve. 
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Essa possibilidade se inviabiliza quando o tratamento se dá apenas pela 

prescrição de medicações, pois quando essa via torna-se a única não inclui-se tentativas 

diferentes de condução, e o caso passa a girar em torno do efeito dos medicamentos. As 

medicações podem tornar-se apenas um silenciador quando desligadas de um trabalho de 

escuta e de elaboração pela via da palavra ou de alguma produção. Esse trabalho nos 

mostrou que o caminho apontado pelo sujeito na clínica precisa ser a via privilegiada pela 

qual se dará a condução do caso.  

As psicoses, vastas no campo da saúde mental, são trabalhadas teoricamente 

por Freud e Lacan como vimos no decorrer do trabalho. Freud constrói que essa estrutura 

possui uma relação prejudicada com a realidade, resultante de uma falha no julgamento 

da existência, que se dá muito primitivamente quando empreende-se a capacidade de 

formação das representações, através da qual, seria possível distinguir o que existe na 

realidade externa e o que não. Ele relacionou essa falha à impossibilidade de renúncia é 

aos objetos que um dia proporcionaram real satisfação.  

Foi preciso percorrer por uma parte daquilo que, posteriormente, Lacan 

elabora sobre as teorizações de Freud, com ele vimos a releitura das colocações freudianas 

e um avanço na delimitação da estrutura psicótica. Lacan, munido dos conceitos de real, 

simbólico e imaginário, interpreta essa impossibilidade de renúncia da satisfação real 

como um impedimento do acesso ao simbólico.  

Ele localiza o mecanismo operador da estrutura psicótica na Verwerfung, 

traduzida por ele como foraclusão, e nos mostra que ela incide justamente no significante 

Nome-do-Pai, aquele capaz de inscrever a lei simbólica do pai. Ele pontua que o que fica 

foracluído do simbólico retorna no real, explicando tal incidência na psicose, na qual, 

presenciamos constantes incidências desse retorno.  
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Mostrando um caminho para um tratamento possível, ele nos indica quanto 

uma chance existente na psicose da construção de algo que poderia funcionar como uma 

“sutura” nesse buraco deixado pela falta do significante primordial Nome-do Pai, que é a 

compensação imaginária. Nessa compensação a estabilização se dá por uma construção 

imaginária, como defendemos ter ocorrido na saída empreendida por Antoniel na busca 

por uma sustentação. 

Dessa pesquisa, restam pontos que ficarão como questão para trabalhos 

futuros, um deles refere-se à transferência na psicose, caminho que não adentramos aqui 

e que poderia ser uma via para outros avanços. Poderíamos também pensar o que causaria 

uma desestabilização dessa compensação imaginária, questão já colocada por Lacan, cuja 

resposta ainda não encontramos.  

A teoria sobre a estrutura da psicose apresentada nesse trabalho não percorre 

por muitos caminhos que foram posteriormente aprofundados por Lacan e outros autores 

no que diz respeito a ela. Sabe-se que Lacan atravessa a dicotomia interior/exterior usada 

aqui na base do que explicamos sobre a função do juízo, ou julgamento de existência. Ele 

introduz a ideia de que não existem lados opostos formando um dentro e um fora, e 

explica isso pela teoria do nó borromeano.  

Após a introdução do que chamamos de “teoria dos nós”, ele supera essa 

divisão apontando um outro motivo para o desencadeamento da psicose, não mais 

explicado pela foraclusão do Nome-do-Pai. Pontos que deixamos como rota para 

próximas elaborações.  
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