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“Se a loucura conduz todos a um estado de 

cegueira onde todos se perdem, o louco, pelo 

contrário, lembra a cada um sua verdade.” 

 

(Foucault) 



 

 

RESUMO 

 

 

Ao pensar em realidade, tende-se a pensar em algo concreto, dado, onde os 
indivíduos são espectadores de algo exterior e independente a eles. Acredita-se que 
o estudo do processo de instauração da fantasia e das formações delirantes é 
essencial para compreende-los como parte da verdade dos sujeitos na estrutura 
neurótica e psicótica. Esses processos inconscientes estão interligados pela relação 
de ambos com a realidade e suas funções no aparelho psíquico. A partir dos 
fundamentos da psicanálise, busca-se trilhar um caminho que perpassa pela origem 
da fantasia, na neurose, e na formulação do delírio, na psicose, até à constituição da 
realidade do sujeito. Desse modo, o presente estudo introduz, entre outros tópicos, 

conceitos chave dessa teoria, como o inconsciente, a repressão e a realidade 
psíquica. O objetivo é atentar para o saber existente no discurso do indivíduo sobre o 
seu próprio sintoma, a partir de seu estatuto de sujeito do inconsciente, apoiando-se 
no preceito de que o inconsciente é estruturado como uma linguagem. 
 

Palavras-chave: Realidade. Fantasia. Delírio. Psicanálise.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 

To think of reality, it is tended to think about something concrete, given, where 
individuals are spectators of something external and independent of them. It is believed 
that the study of the fantasy's establishment process and the delirious formulations are 
essential to understand them as part of the truth of the subject in neurosis and 
psychosis. These unconscious processes are connected by their relation with reality 
and their functions in the psychic apparatus. From the foundations of psychoanalysis, 
this research traces a path that passes through the origin of the fantasy in neurosis 
and the delirious formations in psychosis to the constitution of the subject's reality. 
Therefore, the present study introduces, among others topics, key concepts of this 
theory, such as the unconscious, the repression and the psychic reality. The objective 
is to draw attention to the existent knowledge in the individuals’ speech on their own 
symptom, leaning on the precept of the unconscious structured as a language. 
 

Key-words: Reality. Fantasy. Delirium. Psychoanalysis. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

 No contexto da Reforma Psiquiátrica Brasileira, a loucura rompe a barreira dos 

hospitais psiquiátricos e passa a fazer parte da cidade, reivindicando o direito a um 

tratamento que não tenha como prerrogativa o encarceramento. O encontro com a 

este fenômeno peculiar, mesmo nesses dispositivos, é por vezes um fator gerador de 

insegurança ou, até mesmo, estranheza para alguns trabalhadores da rede de saúde 

mental.  

Isto posto, observou-se a importância de pesquisar as bases e fundamentos 

epistêmicos que norteiam os princípios e conceitos chave para a compreensão das 

psicopatologias e da constituição da subjetividade. Entender a realidade como uma 

construção derivada da singularidade de cada sujeito é imprescindível para localizar 

o delírio e a fantasia como parte integrante da mesma. A aceitação da verdade contida 

no sintoma pode ser a base para o cuidado em saúde e na construção de uma direção 

de tratamento pautada na escuta e na validação do saber presente no sofrimento 

psíquico.  

A história nos mostra que a concepção da loucura está diretamente relacionada 

ao momento histórico e a categorização dos considerados “loucos” diz muito da 

organização social vigente de certa época. No apogeu do cristianismo, quando a Igreja 

detinha posição dominante, a caça aos hereges justificava-se pela discordância de 

seus preceitos e o distanciamento dessa ideologia era o que caracterizava a loucura, 

como “manifestação do sobrenatural, demoníaco e até satânico” (MILLANI, H. de F. 

B; VALENTE, M. L. L. de C., 2008, p. 3).  

Assim como a religião, o crescimento das cidades foi um determinante da visão 

da loucura. Com o desenvolvimento da economia, aparecem as desigualdades sociais 

e a necessidade de higienização do território, demandada por parte da população. A 

internação dos personagens considerados como “degradantes” foi a solução adotada 

à época.  

A loucura, até então, não era objeto da medicina. Era apenas mais uma das 

classes excluídas, segregadas da população, assim como as prostitutas, os leprosos, 

os criminosos. A mudança desse paradigma se deu com o francês Philippe Pinel, que 

se dedicou ao estudo da loucura observando e construindo uma nosologia inaugural 

da psiquiatria. Ele defendeu que a origem dessas patologias se dava a partir de 
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tensões de cunho social, psicológico e, até mesmo, hereditário. Essa concepção foi a 

“primeira a distinguir vários tipos de psicose e a descrever as alucinações, entre outros 

sintomas” (Ibid., 10).  

O tratamento moral, dando ênfase na categorização das doenças, colocou a 

sintomatologia no centro, preconizando o saber médico e anulando a experiência dos 

sujeitos. Basaglia – um dos pioneiros do movimento da Reforma Psiquiátrica Italiana 

– foi um psiquiatra italiano que defendeu a necessidade de colocar a doença “entre 

parênteses” (1981 apud AMARANTE, 1994), tirando seu foco da patologia e 

redirecionando-o para o sujeito.  

Isso nos mostra a importância de conhecer os processos envolvidos nas 

neuroses e psicoses, a partir de uma escuta centrada na experiência singular daquele 

que melhor pode nos dizer sobre o seu próprio sintoma: o usuário em questão. Sobre 

isso, Zenoni (2000) afirma que 

 

 

É a psicose que nos ensina sobre a estrutura e que nos ensina sobre as 
soluções que ela mesma encontra para fazer face a uma falta central do 
próprio simbólico. É na escola da psicose que nós nos colocamos para 
aprender como praticar. (Ibid., p. 19). 
 

 

Na qualidade de signo da loucura, o delírio é estigmatizado como algo que 

afasta de um conjunto de normas sociais rígidas, que supostamente atravessam o 

indivíduo e seus valores. Grosso modo, podemos dizer que a psiquiatria corrobora 

com esta ideia ao classificar os delírios como “bizarros se claramente implausíveis e 

incompreensíveis por outros indivíduos na mesma cultura, não se originando de 

experiências comuns da vida.”. (APA [DSM-V], 2014, pg. 87). A concepção de delírio 

como algo que destoa do que é “normal”, implica na crença de que há uma realidade 

comum a todos.  

Se há uma realidade externa aos sujeitos, seríamos meros participantes de 

algo que já está dado. Isso implica pressupor que todos temos as mesmas 

experiências. Ao pensar em delírio e fantasia como parte não integrante da realidade, 

devemos nos questionar, então, sobre o que, de fato, a constitui. Para averiguar essa 

questão partiremos de duas das definições estruturais psíquicas apresentadas pelos 

principais autores da psicanálise que orientam nossa formação, pressupondo que 
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estas noções são determinantes da relação entre sujeito e a realidade. 

Fundamentados pelo conceito de realidade psíquica proposto por Freud e retomado 

por Lacan, buscamos averiguar o vínculo entre os fenômenos delirantes e fantasiosos 

e o processo de formação da realidade. 

Sabemos que as definições sobre o delírio são amplas, mas, de forma genérica, 

é retratado como algo a ser suprimido. No campo da psicologia, por exemplo, o debate 

sobre a função e funcionamento deste fenômeno animam os debates e direcionam 

muitos modos de compreensão do mesmo. Muito se discute, também, sobre sua 

origem.  

Anteriormente a sua passagem da psiquiatria à psicanálise, Lacan já defendia 

a origem psicogênica do delírio ao afirmar que “os organicistas tendem a dar ao 

sistema do delírio o alcance de uma elaboração intelectual de um valor secundário e 

de pouco interesse” (Lacan, 1987 [1932], p. 216). 

O estudo do delírio e de suas implicações na estrutura psicótica só é possível 

através do estudo extensivo do fenômeno da fantasia. Lacan (2003 [1967], p. 259) 

afirma que a fantasia é uma moldura que enquadra nossa percepção da realidade. Ou 

seja, é através do modo como nossas fantasias são constituídas que enxergamos o 

mundo a nossa volta. A concepção de realidade é, portanto, singular e determinada 

em cada sujeito por uma fantasia primária – a fantasia fundamental - que funcionará 

como um modelo para todas as outras que serão instituídas no psiquismo1. A respeito 

da fantasia fundamental, Maleval, Gollier e Druel-Salmane (2009) defendem que a 

mesma “designa a constância de uma coordenação entre o sujeito do inconsciente e 

o objeto do gozo negativizado pela castração, causa do desejo” (p. 13) 

Portanto, ambos, fantasia e delírio, regulam a relação do sujeito com a 

realidade. A fantasia produz uma satisfação que, negada pela realidade, continua 

sendo requisitada pela pulsão. Ela concilia a exigência pulsional e a renúncia exigida 

pela realidade. Já o delírio, se apresenta como uma tentativa de cura ao 

remodelamento realizado pelo sujeito psicótico, que visa criar uma nova realidade 

alinhada aos interesses do id. (FREUD, 1996 [1924]).  

                                                 
1 Para fins de pesquisa serão considerados apenas os conceitos relativos à fantasia fundamental e 
suas articulações com o conceito de realidade e de delírio. Sabemos que há muito debates substanciais 
para além destas relações, porém, optamos pelo recorte mais preciso, focando em uma acepção teórica 
que tem como objetivo a contraposição dessas definições.   
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Com base nessas noções, faremos um recorte, a partir da psicanálise, 

compreendendo que suas concepções de delírio, fantasia e realidade estão 

intimamente ligadas à constituição da subjetividade e oriundas do conceito de sujeito 

do inconsciente.  

Este trabalho tem o objetivo de traçar um percurso investigativo da estruturação 

da realidade a partir de fenômenos reguladores que estão presentes como conceito 

base no estudo da psicanálise. Delimitando, inicialmente, que toda realidade é 

realidade psíquica e que o acesso a esta se dá pelo delírio e pela fantasia, entende-

se que investigar esses conceitos à luz da psicanálise é essencial para uma 

compreensão da relação entre o sujeito e a forma como percebe o mundo a sua volta. 

Tais concepções se mostram, portanto, relevantes no campo da saúde mental 

como forma de orientar os tratamentos empreendidos pelos dispositivos tributários da 

Reforma Psiquiátrica Brasileira.  
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2 AS IMPLICAÇÕES DO INCONSCIENTE NA CONSTITUÍÇÃO DA REALIDADE   

PSÍQUICA 

 

 

2.1 A DEFINIÇÃO DO INCONSCIENTE A PARTIR DA PSICANÁLISE 

 

 

2.1.1 A reinvenção do conceito de inconsciente por Freud  

 

 

 Muitos anos após os primeiros estudos sobre o tema, o inconsciente continua 

a ser algo passível de estudos atuais. Difundido por Freud, acabou por se tornar parte 

do vocabulário popular, para designar – inadequadamente – àquilo o que não é 

passível de ser “controlado” por nós. Contudo, mantém-se como conceito chave da 

psicanálise e é fundamental para o desenvolvimento deste trabalho, visto que o delírio 

e a fantasia nada mais são do que formações do inconsciente.  

 O termo em si está longe de ser uma invenção da psicanálise ou mesmo do 

próprio Freud. De acordo com Baas (2001), o inconsciente já era conhecido, ainda 

que não definido da forma como foi posteriormente. 

Vestígios de sua ocorrência despontavam desde a época de aplicação do 

método hipnótico quando se visava tornar conscientes as lembranças que não 

conseguiam ser acessadas pelas histéricas (FREUD, 1996 [1915]). Isto pressupunha 

o reconhecimento de um conjunto de formações e lembranças que não estariam ao 

alcance do sujeito. Entretanto, 

 

 

[...] a noção de inconsciente compreendido como estado de dupla consciência 
ou de consciência dividida sofre posteriormente severas críticas por parte do 
próprio Freud, o mesmo ocorrendo com o método da sugestão hipnótica. 
(BARATTO, 2009, p. 76) 

 

 

Convicto da existência do inconsciente, Freud defende sua teoria baseando-se 

nas lacunas da consciência, como os atos falhos, os sonhos e em pensamentos 

espontâneos, alegando que “exigir que tudo quanto acontece na mente deve também 
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ser conhecido pela consciência, significa fazer uma reinvindicação insustentável” 

(FREUD, 1996 [1915], p. 172). 

Em seu texto, “O Inconsciente”, o autor se dedica a investigar o modo de 

funcionamento desta estrutura psíquica. Logo de início, preocupa-se em esclarecer 

que não se trata de uma parte oculta da consciência e que, apesar de a nomenclatura 

sugerir o contrário, o inconsciente é uma estrutura independente a ela e de outra 

ordem. 

Via de regra, tudo àquilo a que temos acesso no psiquismo, em algum 

momento, esteve no inconsciente. Porém as formações do inconsciente nem sempre 

chegarão à consciência. 

Esta função reguladora é exercida por meio do mecanismo da repressão. Por 

exemplo, quando uma memória traumática é suprimida, dizemos que ela foi reprimida. 

O processo de repressão não é tão simples quanto possa parecer à primeira vista. As 

pulsões, reguladas pelo Princípio do Prazer, buscam a todo tempo uma satisfação 

absoluta. O objetivo da repressão é fazer com que aquelas que não condizem com as 

exigências da realidade permaneçam no inconsciente. Dada à “insistência” pulsional, 

este mecanismo está sempre atuando. Uma memória recalcada sofre constantemente 

a ação do recalque, numa ação continua de ‘calcar novamente’ e novamente.   

Essa memória, ainda que reprimida, não deixa de existir. O objetivo da 

repressão não é eliminar esta pulsão incompatível, apenas impedir que sua 

representação se torne consciente. Apesar disso, ainda que não consiga ter acesso a 

ela, o sujeito sofre seus efeitos – que muitas vezes irrompem ao consciente – como 

explicitado por Freud (1996 [1900-1901]) em uma de suas publicações sobre as 

formações oníricas. A respeito disso, ele afirma que 

 

 

É verdade que o médico não pode saber desses processos inconscientes até 
eles produzirem na consciência algum efeito que possa ser comunicado ou 
observado. Mas esse efeito consciente pode exibir um caráter psíquico 
inteiramente diverso do caráter do processo inconsciente, de modo que não 
há como a percepção interna encarar um deles como substituto do outro. O 
médico deve sentir-se livre para avançar, por inferência, desde o efeito 
consciente até o processo psíquico inconsciente. Assim, ele se inteira de que 
o efeito consciente é apenas um resultado psíquico remoto do processo 
inconsciente, e de que este não se tornou consciente como tal; além disso, 
constata que este já estava presente e atuante, mesmo sem trair de nenhum 
modo sua existência para a consciência. (Ibid., p. 637) 
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Há de se indagar como é possível a constituição de toda uma teoria sobre o 

funcionamento e as particularidades de um sistema que não é capaz de ser acessado 

diretamente. Tal acontecimento só foi praticável, justamente, em virtude desses 

efeitos, ou, do que Lacan (2008 [1964], p. 32) demarca como “tropeço” do 

inconsciente. Com avanço do método psicanalítico, podemos verificar os efeitos desse 

‘sistema’ na associação livre determinada por Freud, nas próprias formações 

sintomáticas e no axioma lacaniano “o inconsciente é estruturado como uma 

linguagem” (Ibid., p. 27). 

Foram esses “tropeços” que despertaram a atenção de Freud e o fizeram 

buscar explicações para as lacunas da consciência. A partir deles, ele legitimou a 

necessidade de suposição da existência do inconsciente, visto que “ocorrem com 

frequência atos psíquicos que só podem ser explicados pela pressuposição de outros 

atos, para os quais, não obstante, a consciência não oferece qualquer prova” (FREUD, 

1996 [1915], p. 172).  

Para o autor, estas lacunas - os chistes, os sonhos, os atos falhos, os sintomas 

– geram um sentimento de estranheza, como se determinado ato partisse de um 

sujeito completamente desconhecido para o sujeito. Diferentemente da “liberdade” 

encontrada pela energia psíquica no inconsciente, estas formações, ao alcançarem a 

consciência, são submetidas ao Princípio de Realidade. Isso significa abrir mão do 

prazer absoluto inerente às pulsões – o que é impraticável – e, se ajustando às 

imposições necessárias, atingir uma satisfação parcial.    

É necessário frisar que, ao contrário do que pode parecer, o Princípio da 

Realidade não funciona como oposto ao Princípio do Prazer. Muito pelo contrário, sua 

função é propiciar satisfação visando um prazer à longo prazo e isento de punição. A 

impossibilidade de satisfação absoluta está relacionada à falta fundamental que se 

presentifica na constituição do sujeito, que está fadado a perseguir o seu objeto causa 

de desejo. Isto posto, 

 

 

[...] aprendemos que somente a imagem do objeto é reinvestida pelo desejo. 
Assim, o imaginário exige. Procurá-lo será sempre, para o sujeito, uma 
experiência que jamais encontra seu fim, será uma busca permanente, 
portanto, para além de toda realização. Em razão exatamente disso, o 
princípio de realidade pode ser concebido, paradoxalmente, a serviço do 
próprio princípio do prazer. (NICÉAS, 2010, p. 91) 
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 Assim sendo, podemos concluir que a busca por prazer das formações 

inconscientes, se resume a tentativas de resgatar este objeto perdido. É essa, 

justamente, a função do fenômeno da fantasia, cujo funcionamento nos dedicaremos 

a investigar posteriormente. 

 

 

2.1.2 As características do Inconsciente e sua causalidade psíquica  

 

 

Ainda que constantemente se insista na autonomia do inconsciente, suas 

diferenças em relação ao sistema consciente são sempre discriminadas para 

apresenta-lo. Devido à sua complexidade, talvez seja mesmo mais fácil indicar suas 

características em oposição a algo que já nos é familiar. Entretanto, é essencial que 

se pense nessa estrutura a partir de seu caráter independente, tendo suas próprias 

características e modo de funcionamento.  

É preciso, portanto, investigar o que é, de fato, o inconsciente e suas 

características para não cair na ilusão de defini-lo apenas a partir de conteúdos e 

preterir sua operacionalidade. Para tanto, torna-se imprescindível a apreensão de 

suas principais características.   

Este sistema envolve representações instintuais que tem o objetivo de 

satisfazer suas pulsões, ou seja, realizar seus desejos e evitar tudo aquilo que possa 

gerar desprazer. É possível que exista simultaneamente representações instintuais 

consideradas contraditórias, mas no inconsciente, estas são capazes de coexistir sem 

sofrer influência mútua. Ao invés de tentarem se eliminar, as representações 

colaboram na formação de um compromisso que satisfaça parcialmente ambas. 

Esse escoamento da energia se dá por meio do que Freud nomeou como 

processo primário. Este processo ocorre através de dois mecanismos: a condensação 

e o deslocamento. Na condensação, uma ideia é capaz de concentrar o investimento 

de várias outras ideias e no deslocamento, a energia de uma ideia pode se deslocar 

para outra (FREUD, 1996 [1915]). 

Com isso, no inconsciente, a energia é capaz de transitar entre as 

representações livremente e o descarregamento pulsional é realizado do modo mais 

rápido e eficaz. Como já citado anteriormente, as pulsões inconscientes são 
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determinadas pelo Princípio do prazer, ou seja, procuram obter o máximo de 

satisfação do jeito mais fácil possível. Assim como o processo primário está 

relacionado ao Princípio do Prazer, o Princípio da Realidade está relacionado ao 

processo secundário, determinante da consciência. 

Outra característica essencial diz respeito a atemporalidade do inconsciente. 

Dizer que ele é atemporal, significa dizer que não está organizado no tempo 

cronológico. Seus conteúdos não são divididos em passado, presente e futuro. Isso 

explica, por exemplo, como uma lembrança vivida há muito tempo, pode demorar anos 

para ter alguma significação para o sujeito.  

Diante de todas essas informações que temos atualmente, parece improvável 

pensar no psiquismo como o equivalente à consciência. Entretanto, na época pré-

freudiana, soava absurdo falar em processos psíquicos inconscientes devido à crença 

na incompatibilidade entre esses conceitos. Freud (1996 [1900-1901]) defendeu que 

o estudo do psiquismo só teria um caráter efetivo caso a primazia da consciência fosse 

abandonada. Portanto, afirma que, dado que tudo o que conhecemos se originou do 

inconsciente e aquilo que permanece nesse estado continua a ter o valor de um 

processo psíquico, só podemos supor que “o inconsciente é a verdadeira realidade 

psíquica” (Ibid., p. 637). 

A queda do domínio da consciência é categorizada, posteriormente, também 

por Freud (1996 [1917]), como uma das três feridas narcísicas da humanidade: a 

quebra das ilusões do homem através da ciência. A primeira, com Copérnico, 

rompendo a crença de que a terra era o centro do universo. Logo após, Darwin 

estremece o amor próprio do homem novamente, ao exclamar que os humanos não 

são seres superiores aos animais, e mais do que isso, que somos igualmente de 

origem animal. O terceiro baque, de origem psicológica, é justamente o abalo da 

certeza de que o indivíduo conhece tudo o que se passa em sua consciência e tem 

total controle sobre suas ações e pensamentos. A partir disso, o homem precisa se 

conciliar com a ideia de que parte de seu psiquismo é desconhecida e que suas ações 

são determinadas por algo além de sua vontade.  

 Freud (1996 [1900-1901]) nos ensina que não há nada de arbitrário nos 

fenômenos psíquicos, eles são, em todo o tempo, determinados. O autor demonstra 

que, mesmo nas atividades em que acreditamos ser casuais, há a influência direta da 

causalidade psíquica: 
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Por exemplo, posso tentar pensar arbitrariamente num número, mas isso é 
impossível: o número que me ocorre é inequívoca e necessariamente 
determinado por pensamentos que haja em mim, ainda que estejam distantes 
de minha intenção imediata. (Ibid., p. 546)  

 

 

 Apesar do exemplo generalista, Freud ainda nos fornece um exemplo próprio, 

relacionado a uma de suas mais famosas publicações. Ao terminar um estudo de 

caso, Freud procurava um nome fictício para sua paciente. Excluindo, obviamente, o 

nome real e o nome de pessoas de sua família, teria uma série de possibilidades a 

escolher. Entretanto, apenas um nome lhe vinha à cabeça: Dora. Ciente do 

determinismo presente em sua escolha, se pôs a investigar o motivo da propensão a 

esse nome. Logo lembrou que Dora era o nome da babá de sua irmã Rosa, nome que 

ela teve que adotar ao trabalhar para sua família, já que seu nome de batismo era o 

mesmo da menina. Sua paciente, assim como Dora, não podia usar seu nome 

verdadeiro e também trabalhava como governanta, chegando assim à uma 

“associação de conteúdo” que explica a inclinação por essa escolha.  

 Assim sendo, a noção de causalidade psíquica pressupõe que para tudo o que 

acontece no psiquismo há uma causa, um porquê. Gomes (2005) afirma que, 

 

 

Para Freud, trata-se sempre de explicar os fenômenos psíquicos em termos 
de causas e não somente de compreendê-los. A elucidação do sentido, seja 
dos sonhos ou dos sintomas, tem, sem dúvida, um lugar central no seu 
sistema, mas essa elucidação de sentido não deve se fazer como uma 
simples hermenêutica (Ricoeur, 1965), isto é, como uma exploração das 
possibilidades de significação ou de simbolização. Ao contrário, ela recorre a 
explicações causais relativas aos processos psíquicos inconscientes, em 
termos de conflitos entre instâncias com diferentes modos de funcionamento. 
(Ibid., p. 151) 

 

 

 Desta forma, devemos entender as formações inconscientes, como o sintoma, 

a partir de sua causa. Mais importante do que tentar simplesmente interpreta-lo ou 

descobrir significações ocultas, o essencial é investigar a que este sintoma serve e o 

que determinou sua existência. Sabemos que o sintoma é uma das formas de 

satisfação parcial, demandada pela fantasia. Ou seja, seu determinismo está ligado à 

fantasia fundamental, motor do desejo do sujeito. Disso a importância do conceito do 
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inconsciente e de seu caráter determinista para investigar a forma de funcionamento 

dessa formação do inconsciente.  

 

 

2.2 A ESTRUTURAÇÃO DO CONCEITO DE REALIDADE 

 

 

Ao discutir a constituição dos fenômenos delirantes e fantasiosos, se faz 

necessário investigar o que é, de fato, esta realidade, visto que estes fenômenos 

tendem a ser referidos como parte não integrante da mesma. Essa concepção da 

realidade como algo categórico é a base para a definição da barreira que divide o 

normal e o patológico. O próprio Freud, em um texto publicado há mais de 70 anos, já 

afirmava que “não é cientificamente viável traçar uma linha de demarcação entre o 

que é psiquicamente normal e anormal” (1996 [1940-1939], p. 209).  

Freud não se dedica a apresentar nenhuma definição da realidade de forma 

declarada (ESTEVÃO, 2009). Entretanto, é um tema recorrente em suas 

contribuições. Ele denomina a existência de duas realidades: a realidade exterior e a 

realidade psíquica. Assim sendo, 

 

 

Logo depois de seu “Projeto de Psicologia” (1895), já nos apresentava uma 
polaridade articulando essas duas ordens de realidade, uma, que 
denominava “realidade objetiva” e outra, que chamava, então, “realização de 
desejo”. A partir dessa oposição de termos, a distinção entre Wirklichkeit e 
Realitat foi se tornando cada vez mais precisa nas elaborações de Freud, 
contribuindo para uma amarração mais rigorosa dos conceitos psicanalíticos. 
(NICÉAS, 2010, p. 86). 

 

 

 Assim, em um dos polos encontramos uma realidade pronta, acessível pela 

captação sensorial, onde o indivíduo é apenas um participante passivo. E no outro, 

temos a realidade psíquica, o próprio inconsciente, que tem como objetivo a realização 

de desejos. A articulação entre essas duas vertentes seria apenas uma aproximação 

da realidade, já que em seu texto final, Esboço de Psicanálise, o autor afirma que a 

realidade será sempre incognoscível. A respeito disso, Estevão (2009, p. 21) conclui: 

“a realidade só pode ser captada a partir de uma tradução”.  
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 Essa ideia da realidade como algo unívoco não se sustenta apenas fora dos 

círculos psicanalíticos. Os pós freudianos acabaram por interpretar os termos 

definidos por Freud como equivalentes (NICEAS, 2009). Lacan já criticava a posição 

dos ditos psicanalistas que utilizavam a “reeducação emocional do paciente” (1998 

[1958], p. 591). A direção de tratamento desses analistas era voltada a realizar uma 

adaptação do sujeito à essa realidade comum. Nada mais indicativo da materialidade 

desse conceito do que a convicção de que a busca da felicidade se encontra no ajuste 

dos indivíduos frente a algo que está dado – mantendo um caráter dogmático. Caráter 

de verdade que o “analista” há de ter o cuidado de não assumir para si, já que 

 

 

Disso resulta que a situação assim concebida serve para articular (e sem 
maiores artifícios do que a já citada reeducação emocional) os princípios de 
um adestramento do chamado Eu fraco, e por um Eu qual há quem goste 
de considerar capaz de realizar esse projeto, porque é forte. (Ibid., p. 
594, grifo nosso)  
 

 

2.2.1 A realidade psíquica e a verdade do sujeito 

  

 

 O principal do conceito de realidade psíquica, em Freud, é a noção de que se 

trata de uma atribuição de sentido. Estevão (2009) exemplifica essa noção ao afirmar 

que o insuportável para o sujeito neurótico não é a percepção da realidade, mas a 

significação que esse dado perceptivo irá adquirir no psiquismo. Se esta é dada menos 

a partir da percepção do que da forma como o sujeito significa essa representação, é 

impraticável pensar em uma realidade igual para todos.  

 A polêmica teoria da sedução exemplifica o exemplo citado. Para Freud, a 

gênese da neurose se daria quando uma criança – que ainda não está inserida na 

lógica fálica – é tomada como objeto sexual por um adulto. Naquele momento, 

justamente por estar fora do registro da sexualidade, essa lembrança não se torna 

algo intolerável. Entretanto, com a entrada desta criança na puberdade, o contexto 

muda, e a atribuição de sentido dada à recordação também. Com isso, essa memória 

passa a ser ligada a uma representação que gera desprazer.  

 Freud acaba por encontrar alguns obstáculos nessa teoria. Em uma de suas 

cartas à Fliess o autor admite: “Não acredito mais em minha neurótica” (MASSON, 
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[1897] 1986, p. 265). A impossibilidade de confirmar a veracidade dos eventos 

narrados, juntamente a outros motivos, faz com que Freud acredite que a teoria não 

se sustenta. Porém, são esses empecilhos que o levarão à um avanço em suas 

descobertas. Deste modo, 

 

 

Essa virada é importante, pois marca uma reorganização teórica que põe 
em evidência dois conceitos que serão fundamentais para se pensar a 
realidade em Freud: a realidade psíquica (psychische Realität) e a fantasia 
(Phantasie). (ESTEVÃO, 2009, p. 50)  

 

 

 Freud modifica a cena da sedução – originária do trauma neurótico – ao 

compreende-la como uma fantasia infantil, que advinha do desejo da criança de ser 

seduzida. É a partir dessa reviravolta teórica que a fantasia tem sua relevância 

reconhecida nos processos psíquicos e, por conseguinte, que o conceito de realidade 

sofre modificações teóricas signicativas. Quando na carta à Fliess, Freud afirma que 

não há indicações de realidade no inconsciente, ele fala sobre a impossibilidade de 

estabelecer a distinção entre uma lembrança e uma fantasia. Com isso, o autor 

conclui: “A realidade se torna, a partir daqui, o que tem valor de verdade para o sujeito. 

É a realidade psíquica (psychische Realität)” (Ibid., p. 61, grifo do autor). 

  A partir da releitura das obras freudianas, Lacan desenvolve suas próprias 

formulações sobre o estatuto da realidade. Entretanto, o próprio autor ressalta a 

importância das ideias de Freud para a elaboração de sua teoria. Ele reformula o que 

seu percussor postulou como uma oposição entre realidades e propõe a compreensão 

deste conceito a partir de três registros: o simbólico, o imaginário e o real2, a “famosa 

tríade que sustentará de ponta a ponta a elaboração de Lacan ao longo das três 

décadas seguintes”. (MILLER, 2005, p. 7) 

 Segundo Jorge (2010), a partir da relação destes com a realidade, enquanto o 

imaginário diz respeito ao sentido, o Real é o completo esvaziamento deste. O 

simbólico, da ordem do duplo sentido, é aquele que articula o Real e o imaginário. 

Constituída pela fantasia, o que chamamos de realidade nada mais é do que uma 

                                                 
2 Neste ponto, é importante destacar que o conceito de Real fundado por Lacan não pode ser 
confundido com o conceito de realidade. Por mais que existam aproximações, o estatuto da realidade 
que buscamos recortar está reportado à ideia primordial de realidade como realidade psíquica em seu 
termo freudiano. Posteriormente, dando continuidade ao presente estudo esta distinção será feita de 
modo mais preciso.   
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construção simbólico-imaginária que faz frente àquilo que é destituído de sentido: o 

Real (Id., 2010). Torna-se importante, neste ponto, estabelecer a diferença entre a 

realidade e o Real, conceito que foi se delineando ao longo da obra de Lacan. O real, 

ao contrário da realidade – a qual conhecemos através dos fenômenos da fantasia e 

do delírio – é justamente o que é impossível de ser apreendido, visto que é o que a 

linguagem não é capaz de simbolizar. A respeito disso, devemos nos lembrar: “tudo o 

que se pode dizer é que não se pode dizer tudo” (GUIDO, 2009). Portanto, a única 

realidade possível é o que Freud denominou como psíquica, formada pelas fantasias, 

visto que o Real é inapreensível. 

 Ao compreender que a relação da fantasia com a realidade está estritamente 

associada à regulação que o vazio do real impõe aos sujeitos, torna-se necessário 

entender como esse fenômeno realiza esta atividade. Terminamos esse capítulo com 

as palavras de Lacan (2003 [1953], p. 16), em um excerto que exprime bem a função 

que veremos a seguir: “Para ir rápido, diremos, como o sr. Raymond de Saussure que 

o sujeito alucina seu mundo”.  
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3 A FANTASIA E O DELÍRIO COMO DETERMINANTES DA REALIDADE 

 

 

3.1 DA CONSTITUIÇÃO DA FANTASIA À SUA INSCRIÇÃO NO PSIQUISMO 

 

 

Ao pensar em fantasia, é comum relacioná-la a momentos da infância, quando 

a criança, com sua criatividade latente, imagina diversos cenários e cria as mais ricas 

narrativas dirigidas aos brinquedos que possui. A relação entre o brincar e as 

formações fantasiosas já era defendida por Freud (1996 [1908-1907], p. 135) nos 

primórdios de seus estudos sobre o conceito, ao afirmar que “a antítese de brincar 

não é o que é sério, mas o que é real”. A verdade é que, ainda que as brincadeiras 

cessem em certo período, o sujeito nunca para de fantasiar.  

Se faz necessário, neste primeiro momento, explicitar a diferença entre estas 

duas ações. Ao brincar, mesmo em uma idade muito tenra, não se perde o elo com a 

realidade. Mais do que isso, o conteúdo imaginativo é gerado em torno de objetos 

reais e palpáveis. Este caráter concreto do brincar não significa que ele não seja 

determinado por um desejo: o desejo de crescer (Id., 1996 [1908-1907]). Isso se 

manifesta na temática recorrente das brincadeiras infantis, sempre voltadas para 

atividades que são, habitualmente, realizadas por adultos. O fantasiar, pelo contrário, 

não possui vínculo direto com objetos do mundo real. Portanto, é este encadeamento 

objetal que delimita a linha tênue entre brincar e fantasiar.  

Assim como na infância, o ato de fantasiar é fundamentado por um desejo. A 

diferença é que a força motivadora de suas fantasias é, muitas vezes, destoante das 

exigências do Real3 e pode se tornar insustentável, até mesmo, para o próprio sujeito. 

Sendo assim, o reconhecimento da existência da ação poderia ser, também, o 

reconhecimento de seu motivo, de seu desejo oculto e proibido. Portanto, o ato de 

fantasiar pode ser penoso para o sujeito, visto que, 

 

 

Nada é mais temível do que dizer algo que possa ser verdadeiro. Pois logo 
se transformaria nisso, se o fosse, e Deus sabe o que acontece quando 

                                                 
3 “O real é ou a totalidade ou o instante esvanecido. Na experiência analítica, para o sujeito, é sempre 
o choque com alguma coisa, por exemplo, com o silêncio do analista” (LACAN, 1953, p. 45). 
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alguma coisa, por ser verdadeira, já não pode recair na dúvida. (LACAN, 1998 
[1958], p. 622) 

 

 

Entretanto, nem todas as fantasias permanecem no inconsciente. As que 

chegam a consciência são denominadas devaneios, também conhecidos como 

sonhos diurnos. Ainda que acessíveis ao sujeito, possuem o mesmo fim das fantasias 

inconscientes: a realização de desejos. Como explicado anteriormente, não temos 

acesso direto às formações do inconsciente, portanto, só podemos conhecer essas 

fantasias barradas pelo psiquismo através de fenômenos como, por exemplo, os 

sonhos.  

Os sonhos nada mais são do que fantasias noturnas que se apresentam 

censuradas para o sujeito, visando “mascarar” o desejo latente. Estes desejos são 

dissimulados pelo mecanismo da repressão, visto que seria insuportável que se 

conhecesse seu o real conteúdo, causando um aumento da tensão e sofrimento 

psíquico. É através deste mesmo mecanismo de defesa que uma fantasia consciente 

pode se tornar inconsciente. Portanto, através da censura, a fantasia encontra uma 

abertura para a obtenção de um prazer, ao menos, parcial.  

As fantasias são marcadas por uma fantasia fundamental, originada por 

desejos que permanecem enraizados no psiquismo, decorrentes da insatisfação 

provocada por um desejo não-realizado na infância (FREUD, 1996 [1908]). Segundo 

Freud (Ibid., p. 150) as fantasias inconscientes estão ligadas à vida sexual do sujeito, 

pois se assemelham "à fantasia que serviu para lhe dar satisfação sexual durante um 

período de masturbação".  Neste período, a libido era investida em si mesmo, em um 

processo nomeado auto erótico. Na medida em que o sujeito se desenvolve, a libido 

passa a ser investida em objetos, e a pulsão, sublimada, será satisfeita de forma 

limitada através da fantasia. A fantasia fundamental, portanto, será um modelo da 

forma como o sujeito virá a se relacionar com a causa de seu desejo no futuro, fadada 

a repetição (JORGE, 2010).  Ou seja, este desejo originário será continuamente 

determinante da relação do indivíduo com seus anseios e, por conseguinte, da forma 

como o mesmo apreende a realidade.  

Sobre a relação das fantasias com a constituição da realidade, faz-se 

necessário analisar a forma como este fenômeno se inscreve no psiquismo. Esse 

processo se efetiva através de diversos processos do recalque. Freud afirma que o 

recalcamento “é a pedra angular sobre a qual repousa toda a estrutura da psicanálise” 
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(1996 [1914], p. 26). Enfatizada a importância dessa teoria e sua relação com os 

processos patológicos, o autor divide este mecanismo em três fases.  

A primeira das fases, o recalque original – inicialmente denominado como 

fixação – constitui a “condição necessária de toda ‘repressão’” (FREUD, 1996 [1911], 

p. 74). A partir da recusa da entrada da representação de instintos pulsionais no 

psiquismo, se estabelece a cisão entre os sistemas inconsciente e consciente, e é 

realizado o recalcamento do registro do Real, fundando o simbólico. (JORGE, 2010). 

É neste momento que o processo de castração se realiza, processo este que instaura 

a lei paterna e aponta a diferenciação dos sexos.  

A metáfora paterna, é a inscrição do significante do Nome-do-pai, que opera a 

separação entre o significante da mãe e o indivíduo e baliza a representação do pai 

como a lei. Com isso, o indivíduo deixa de acreditar ser o falo da mãe e a percebe 

como um sujeito que deseja algo que ele não tem. Isso é o que demarca a falta 

fundamental, possibilitando a constituição de um sujeito do inconsciente, que, a partir 

de agora, está inscrito na linguagem (GARCIA-ROZA, 2009). Somente a partir desse 

processo, a fantasia fundamental pode ser introduzida. 

A segunda fase é denominada como a repressão propriamente dita, que 

impede que os representantes ligados a um instinto cheguem ao consciente. (FREUD, 

1996 [1911]). É equivocado falar sobre o recalcamento de uma pulsão, já que este 

mecanismo incide sobre a representação e não sobre a pulsão em si (Id., 1996 [1915]). 

Portanto, é o representante ideativo que pode vir a gerar sofrimento para o sujeito, e 

não o instinto. Isso explica como a satisfação pulsional pode vir a causar desprazer, 

ainda que sua finalidade seja, justamente, a obtenção de prazer.  

A terceira e última fase – o retorno do recalcado - como o próprio nome diz, é 

uma falha do processo do recalque. Por conseguinte, possibilita a irrupção de um 

representante, mas não antes do mesmo sofrer censuras e modificações em seu 

conteúdo para que se torne acessível para o sujeito. As pulsões impedidas de acessar 

o consciente continuam insistindo na busca pela satisfação e partir desse “erro” do 

mecanismo são capazes de retornar na forma de sonhos, ato falhos e outras 

formações inconscientes (GARCIA-ROZA, 2009).  

O sintoma é uma dessas formas de satisfação e, portanto, um dos modos 

encontrados pela fantasia para obter a regulação do gozo e dar conta de seu encontro 

com o Real. Para explicar o sintoma e o funcionamento do retorno do recalcado, Lacan 

(1986 [1954]) lança mão de uma metáfora emprestada de Wiener. Na história, duas 
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personagens iriam de encontro uma a outra, em dimensões temporais diferentes. 

Caso um dos indivíduos envie uma mensagem para o outro – supondo que seja um 

quadrado – o outro, inicialmente, verá o quadrado se apagando antes de vê-lo de fato. 

Portanto,  

 

 

O que vemos sob a volta do recalcado é o sinal apagado de algo que só terá 
o seu valor no futuro, pela sua realização simbólica, a sua integração na 
história do sujeito. Literalmente, nunca será mais do que uma coisa que, num 
dado momento de realização, terá sido. (Ibid., p. 186) 

 

 

Em vista disso, Lacan (1998 [1953]) defende que só é possível decodificar a 

mensagem escondida por trás do sintoma a partir da palavra, dado que, assim como 

o inconsciente, o mesmo é estruturado como uma linguagem  

É, portanto, no recalque originário que a fantasia se inaugura. Com a inscrição 

do significante do Nome-do-pai - a castração simbólica – o sujeito é introduzido na 

linguagem, e o gozo, antes desenfreado no Real, torna-se limitado. Jorge (2010) 

afirma que há uma perda de gozo intrínseca à entrada do sujeito no campo da 

linguagem, pois “o gozo é algo perdido para sempre, é a perda que se inscreve na 

medida em que houve a entrada no mundo simbólico” (Ibid., p. 83). Portanto, com a 

inscrição na lógica fálica e no registro do simbólico, nasce o sujeito 

A capacidade da fantasia de conter o gozo mortífero procedente do encontro 

entre a pulsão de morte e o Real está relacionada à transformação desta pulsão em 

pulsão sexual – ou pulsão de vida, como foi definida na primeira tópica por Freud. A 

pulsão de morte, ordenador do psiquismo, visa o retorno ao estado de não-ser através 

da anulação total das tensões. Denominamos esta inclinação de empuxo-ao-gozo, já 

que este mecanismo tem o objetivo de satisfazer a pulsão de morte, perseguindo um 

gozo mortífero (JORGE, 2010). Isto posto, a fantasia é capaz de conter essa 

disposição através de sua atribuição primordial de sexualização da pulsão de morte.  

Este gozo mortífero buscado pela pulsão de morte, nada mais é do que a 

satisfação total das pulsões. Assim sendo, "essa “janela” vai enquadrar o Real e 

transformar as exigências de um gozo absoluto em um gozo moderado, pontuado pela 

significação fálica, ou seja, limitado pela ameaça da castração” (LEANDRO; COUTO; 

LANNA, 2013, p. 33). A fantasia é, também, uma forma de prazer encontrado pelo 
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psiquismo. Entretanto, a satisfação absoluta de todas as pulsões é absolutamente 

impossível e culminaria no suturamento do sujeito desejante.  

Para isto, torna-se necessário encontrar uma forma de obtenção de satisfação 

que, ao invés de prioriza-la de forma imediata, evite o desprazer ao propiciar prazer 

para o indivíduo à longo prazo. A fantasia encontra esse equilíbrio na alternativa de 

escoamento parcial da tensão. Disso a exigência fundamental de sexualização da 

pulsão, já que, há a “possibilidade de que algo semelhante na natureza do próprio 

instinto sexual é desfavorável à realização da satisfação completa” (FREUD, 1996 

[1912], p. 194). Essa alternativa está intimamente ligada à função de regulação da 

realidade exercida pela fantasia na estrutura neurótica. Sobre isso, Jorge (2010) 

afirma que 

 

 

A pulsão sexual representa o segmento da pulsão de morte que foi 
sexualizado pela linguagem, e doravante freado pela ação onipresente da 
fantasia inconsciente, desde o momento em que se produziu o recalque 
originário. Isso e o que se produz (de formas particulares) na neurose e na 
perversão, e é isso o que fracassa na psicose (Ibid., p. 160).  

 

 

Nas psicoses, devido à uma falha no recalcamento, não é possível a 

formulação das fantasias para regular esta relação, como na neurose. O delírio 

aparece como marca da ausência de uma fantasia fundamental, visando suprir essa 

carência. 

 

 

3.2 A FORMAÇÃO DOS FENÔMENOS DELIRANTES E A TENTIVA DE CURA 

FRENTE À PSICOSE 

 

  

De acordo com Briggs e Rinaldi (2014), ao longo da história, as discussões 

sobre a origem da loucura se dividiram, de forma genérica, entre dois grandes grupos. 

Os organicistas, ao defender a existência de distúrbios na estruturação da 

consciência, orientavam os debates pelo viés psiquiátrico. Concomitantemente, Lacan 

propõe um embate teórico no sentido contrário ao da sua classe - embasado pela 

teoria de Freud - apostando na importância da influência psíquica nestes processos. 
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O autor francês critica o fato de que, até a formulação da teoria de Freud, muito se 

preocupava em determinar comportamentos. Isto posto, visava-se identificar o que 

seria próprio de uma estrutura dita “normal”, reduzindo a loucura a certo “padrões” de 

comportamento que não deram conta de abarcar essa diferenciação (LACAN, 1985 

[1955]). 

 Freud não se ocupou de forma aprofundada do fenômeno da psicose e de uma 

organização sistemática do delírio, mas se atentou em estabelecer o fenômeno a partir 

de sua relação com a realidade. Ao definir o delírio “como um remendo no lugar em 

que originalmente uma fenda apareceu na relação do ego com o mundo externo” 

(FREUD, 1996 [1924-1923], p. 169), o autor evidencia o desacordo existente entre o 

sujeito e sua realidade, quando algo dessa relação se torna incompatível com as 

exigências do real. Essa fenda, nomeada pelo autor, é o que faz com que o sujeito 

psicótico recuse a realidade conflituosa e reformule uma nova.  

A partir dos relatos do Presidente Schreber, Freud (1996 [1911]) desenvolve a 

noção do que ele chamou indiferenciadamente de paranóia, e introduz, nesta obra, 

tipos diferentes de delírios que serão discutidos posteriormente nos ensinos de Lacan 

(1985 [1955]). Essas três categorias são determinadas a partir do discurso do sujeito, 

analisando três formas distintas de negação do enunciado “eu o amo, e você me ama”, 

típico da estrutura neurótica. 

 No primeiro dos tipos, o delírio de ciúme, a negação se apresenta na forma de 

inversão, “não sou eu que o ama, é ela”. A presente identificação com o outro faz com 

que o sujeito o responsabilize por algumas de suas próprias faltas. Ou seja, a crença 

que produz insegurança em relação à um parceiro, pode ser um jeito de ocultar de si 

mesmo pequenos “pecadilhos” pelos quais o sujeito se culpa.  

A segunda possibilidade é enunciada como “não é ele que eu amo, é ela” que 

é transformada, através de projeção, na preposição “eu a amo, porque ela me ama”. 

Há nessa forma de delírio de erotomania, a crença, por parte do sujeito, de que um 

outro o ama. Isso se aproxima muito da concepção de amor platônico, visto que este 

outro muitas vezes é alguém com quem o sujeito não mantém nenhum tipo de vínculo, 

mas o qual acredita que persiste em lhe mandar mensagens, interpretadas pelo 

psicótico como declarações de amor direcionadas a ele.  

 Por último, na terceira possibilidade, a negação se exprime na forma de “eu não 

o amo, eu o odeio”, o que se transforma em “ele me odeia” após a intervenção do 

mecanismo da projeção. Desta forma, o sujeito passa a acreditar que este outro que 
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o odeia, também o persegue, formulando o delírio de perseguição. Há ainda uma 

quarta forma de negação, na qual o indivíduo rejeita por completo a enunciação, 

transformando-se em “não amo ninguém” e, após o mecanismo de inversão em “eu 

só amo a mim mesmo”, origem do delírio de megalomania.  

 Uma leitura desse fragmento da obra de Freud é feita por Briggs e Rinaldi 

(2014), apontando que a inversão proporcional sinalizada por ele, sempre resulta em 

uma mudança na posição do sujeito delirante. No delírio de perseguição, por exemplo, 

o sujeito passa da posição ativa de sujeito que odeia para a posição passiva de ser 

odiado. Isso é recorrente em todos os tipos de delírios apresentados, demonstrando 

a submissão do sujeito delirante a esse Outro a qual ele está sempre referido como 

objeto.  

 Lacan (1985 [1955]) aprofunda a teoria da estrutura psicótica a partir da 

releitura das obras de Freud. Retomando a noção da falha do significante Nome-do-

Pai, observa-se que o autor coloca o delírio como algo que visa preencher este “ponto 

de ruptura” na estruturação da realidade do sujeito psicótico e nomeia a relação entre 

estes dois atores – realidade e sujeito - como “profundamente pervertida” (Ibid., p. 55).  

A importância da aproximação entre o conceito de realidade e as formações 

psíquicas é perceptível desde as obras de Freud. É a partir deste conceito que o autor 

delimita as estruturas delineadas pela psicanálise (FREUD, 1996 [1924-1923]). A 

diferenciação entre neurose e psicose é determinada a partir da relação destes com 

a realidade. Enquanto o neurótico é apresentado como um sujeito que rechaça esta 

parte conflituosa para “fugir” dela, o psicótico a ignora por completo, ao criar uma nova 

realidade. Nos termos freudianos, pode se dizer que essa distinção é feita com base 

no modo como cada estrutura soluciona a discordância envolvendo o ego e o id.  

Assim sendo, verifica-se que, nas neuroses, à serviço da realidade, o ego 

reprime a representação de um impulso instintual do id. Por conseguinte, utilizando-

se do recalque, aquilo que causou incompatibilidade no psiquismo é reprimido e esta 

parte da realidade é preterida (FREUD, 1996 [1924]). No cerne desse conflito há uma 

tentativa de fuga por parte do sujeito, de algo que seria insatisfatório caso fosse 

apreendido por ele. Para isso, como afirma Lacan (apud JORGE, 2010), o sujeito não 

só esquece, mas também se esquece que esqueceu. A neurose, portanto, busca a 

correção de parte da realidade que poderia se tornar insuportável.   

É a fantasia que desempenha este papel já que, por meio dela, o sujeito pode 

fantasiar um mundo com exigências que não entrem em conflito com seus desejos, 
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tendo a finalidade de satisfazer – de certa forma – esta pulsão que não cabe em sua 

realidade. Esta fuga só se torna possível por intermédio do mecanismo do recalque, 

o que torna a fantasia um fenômeno exclusivo da estrutura neurótica. 

A estrutura psicótica dispõe de um mecanismo de defesa diferente que sustenta 

esse caráter particular de rejeição da realidade, e não de afastamento, como na 

neurose. Para tanto, Lacan (1955) diferencia esses dois processos ao afirmar que, no 

conteúdo recalcado, o sujeito sabe algo sobre aquilo que não quer saber, o que pode 

ser desvelado em análise. Em contraponto a isso, na Verwefung, ou foraclusão, o 

sujeito “não queria nada saber da castração, mesmo no sentido do recalque” (Ibid., p. 

173). Desse modo, o autor explicita, a relação entre o mecanismo da foraclusão e a 

gênese da estrutura psicótica, salientando que 

 

 

[...] a saber, na foraclusão do Nome-do-Pai no lugar do Outro, e no fracasso 
da metáfora paterna, que apontamos a falha que confere a psicose sua 
condição essencial, como a estrutura que a separa da neurose. (LACAN, 
1998 [1955-1956], p. 582) 

 

 

A formação desse mecanismo está relacionada à falha da inscrição do 

significante primordial – o Nome-do-Pai – no registro simbólico. Este significante é 

definido como essencial, já que instaura a operação da castração no simbólico, ao 

fundar a Lei e demarcar a existência de um Outro (LACET, 2004). Seguindo a máxima 

da psicanálise lacaniana de que tudo que é rejeitado pelo simbólico, retorna no real, 

esses significantes foracluídos retornam na forma de fenômenos elementares para o 

sujeito psicótico.  

Para Miller, os fenômenos elementares estão para a psicose, assim como as 

formações do inconsciente – sonhos, atos falhos – estão para a neurose. Se trata de 

elementos particulares, que pela forma como se organizam denunciam a estrutura do 

sujeito. Para tanto, Lacan formula a metáfora da folha, afirmando que 

 

 

[...] os fenômenos elementares não são mais elementares que o que está 
subjacente ao conjunto da construção do delírio. São elementares como o é, 
em relação a uma planta, a folha em que se poderá ver um certo detalhe do 
modo como as nervuras se imbricam e se inserem – há alguma coisa de 
comum a toda planta que se reproduz em certas formas que compõem sua 
totalidade. (LACAN, 1985 [1955], p. 28) 
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Complementando a analogia, Miller (1995) acrescenta ainda que a partir da 

folha é possível conhecer a planta, indicando o quanto é possível saber sobre a 

estrutura do sujeito ao reconhecer o que há de comum no todo. O autor demonstra 

que a grande descoberta de seu antecessor foi pensar nos fenômenos elementares a 

partir de uma ideia de estrutura que é similar à do delírio. Portanto, “pode-se dizer que 

o delírio é um fenômeno elementar e que o fenômeno elementar é um delírio, já que 

ambos estão estruturados como uma linguagem” (Ibid., p. 10).  

É possível entender a formação delirante como uma tentativa de cura na 

psicose, partindo do princípio que este fenômeno tem o objetivo de fazer suplência à 

falta da inscrição do sujeito na lógica fálica. O estatuto de cura do delírio está presente 

desde as obras de Freud, contrariando o caráter de doença muitas vezes atribuído 

pela psiquiatria. O psicanalista afirma que o fenômeno é um processo onde há uma 

tentativa de estabilização, ainda que não seja de forma total (FREUD, 1996 [1911]). 

Por conseguinte, é contraditório pensar no delírio como a patologia em si e como algo 

que deve ser suprimido. 

Lacet (2004) explica, ainda, que este fenômeno é uma tentativa de cura na 

medida em que a metáfora delirante nada mais é do que uma tentativa de “compensar” 

a ausência da metáfora paterna. Portanto, o psicótico tenta  

 

 

[...] através do texto delirante, dar-lhe um contorno imaginário, sempre 
tentando burlar as leis simbólicas através da construção de um significante 
totalitário, dos fenômenos de linguagem que são típicos da paranóia e da 
certeza delirante. (Ibid., p. 250) 

 

 

 O caráter de certeza presente no delírio apresenta-se por consequência da 

ausência do sujeito na lógica de castração, fazendo com que a significação delirante 

apareça para ele como certeza, sem a possiblidade de relativização. Isso se torna um 

“ponto de ancoragem” para o sujeito, já que é a partir dessa significação própria que 

o sujeito pode vir a formular uma metáfora delirante, suplente à metáfora paterna. 

Freud defende que há um elemento de verdade presente na realidade construída pelo 

sujeito – a verdade histórica -, elemento este na qual se estrutura a certeza delirante. 

(FREUD, 1996 [1937]). 
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Para tanto, o trabalho analítico, não se trata de tentar mostrar ao paciente que 

seu delírio é contraditório à realidade que se acredita ser verdadeira, mas de 

reconhecer o caráter de verdade histórica presente em seu delírio, que diz muito sobre 

o sujeito que o construiu (Id., 1996 [1937]).). Lacan nos ensina sobre a posição do 

analista e a direção indicada de escuta. Para ele, 

 

 

Vamos aparentemente nos contentar em passar por secretários do alienado. 
Empregam habitualmente essa expressão para censurar a impotência dos 
seus alienistas. Pois bem, não só nos passaremos por seus secretários, mas 
tomaremos ao pé da letra o que ele nos conta - o que até aqui foi considerado 
como coisa a ser evitada. (Ibid., 1985 [1956], p. 235) 

  

 

Ao se apropriar de uma expressão utilizada para criticar àqueles que se 

dedicavam ao tratamento da loucura, o autor demonstra que o lugar de secretariado 

é um lugar indicado ao analista para auxiliar o sujeito psicótico. Para tanto, é 

necessário dar o estatuto de ‘verdade’ aos ditos do sujeito. O que há para se 

compartilhar, tendo como base a constituição de uma realidade própria, não é 

destituído de verdade, como muitos acreditam.  

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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 O intuito do presente trabalho foi investigar as aproximações possíveis entre o 

conceito da realidade na psicanálise e os fenômenos reguladores deste, a partir da 

obra de Freud e de Lacan. Durante essa pesquisa, percebeu-se a importância de nos 

aprofundarmos sobre a noção de inconsciente. A investigação, em Freud, não se 

limita aos momentos iniciais de sua obra. É um conceito que permanece durante todo 

o desenvolvimento de sua teoria e continua extremamente relevante nos textos de 

Lacan. Isso é o que o torna indispensável para o estudo da teoria da psicanálise, visto 

que serve como base para os outros conceitos presentes nesse trabalho.  

Optamos por realizar esta investigação partindo dos momentos iniciais, quando 

a reformulação do inconsciente por Freud marca a fundação da psicanálise. Sua 

dedicação em organizar todo o funcionamento deste sistema, torna possível a 

compreensão de suas características principais. Apreender o caráter de causalidade 

do inconsciente é essencial para apropriar-se do conceito de realidade psíquica, que 

defende uma experiência singular de significação, contrária à assimilação da realidade 

em um movimento unívoco que demandaria uma adaptação por parte do sujeito.  

É a partir da noção de realidade psíquica como a única possível que seguimos 

a execução deste trabalho, buscando responder o que compõe, enfim, esta realidade. 

Baseando-se nas estruturas psíquicas propostas pelos autores, entende-se que há 

um modo de funcionamento diferenciado em cada uma delas, o que nos leva a 

investigar separadamente a realização deste processo na neurose e na psicose. 

Desde o início, é evidente que não se trata de movimentos opostos, muito pelo 

contrário. São processos similares que apenas utilizam de recursos diferentes para se 

organizar.   

Ao buscar as formas reguladores da realidade em cada estrutura, nos 

deparamos com a fantasia e o delírio. A primeira, esta que Lacan denomina “moldura 

da realidade” seria a forma neurótica de acesso. A única forma, portanto, já que o Real 

é inapreensível. Sendo a fantasia um produto do recalque originário e da castração, 

está diretamente relacionada aos modos de gozo do sujeito.  

O que acontece na psicose é que há uma falha do significante fálico no registro 

simbólico e, por conseguinte, uma ausência da fantasia fundamental. Se não há 

fantasia e esta é a única via de apreensão, o delírio aparece como uma alternativa à 

essa problemática. Apresentado por Lacan como um fenômeno elementar da psicose, 
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ou seja, algo de sua estrutura, o delírio é uma tentativa de cura frente à falta de recurso 

presente na psicose para a simbolização da linguagem.  

O objetivo desta pesquisa é propiciar um olhar frente à essas formações do 

inconsciente, admitindo o seu valor de realidade, ainda que seja somente a realidade 

do sujeito em questão. Independente à estrutura do sujeito, a escuta não deve ser 

orientada por uma tentativa de compreender o que é falado. O analista deve estar 

avisado que a forma de significação das experiências relatadas é única. Somente na 

direção de uma escuta singular é possível dar voz à verdade do sujeito.  

A crença na relevância deste trabalho parte da aposta de que o embasamento 

em uma teoria só tem a acrescentar na sustentação do cuidado em saúde. O 

reconhecimento dos fenômenos que sustentam a realidade e as inúmeras 

singularidades com as quais se depara no contato com os usuários é imprescindível 

para a formação de um analista implicado com a ética da psicanálise e com o cuidado 

em saúde mental.  
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