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Para meu avô Nicomedes. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A loucura, objeto dos meus estudos, era até agora uma ilha perdida no oceano da 

razão; começo a suspeitar que é um continente. 

 

Machado de Assis – O alienista 
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RESUMO 

 

O sujeito barrado em psicanálise é tomado comumente somente a partir da estruturação 

neurótica. Nela há inscrição do Nome-do-Pai no Outro, situando o sujeito como um ser 

da falta. No entanto, este trabalho tem por finalidade apresentar uma noção de sujeito 

barrado que se localize por outras balizas. Ao elucidar esta concepção à luz da psicose, 

busca-se explicitar a posição que este sujeito pode ocupar diante do Outro não barrado 

pelo Nome-do-Pai, mas que dispõe de outros recursos para tal. Deste modo, sustenta-se, 

também, a hipótese de que há sujeito na psicose, mas que este não deve ser interpretado 

pelos moldes neuróticos, como o ‘falta-a-ser’. Pois, tomar a psicose tendo como 

parâmetro a neurose, pode situa-la a partir de um déficit e desconsiderar os arranjos que 

lhe são próprios. Por fim, a fim de ampliar o olhar para a configuração psicótica, 

explora-se a condição melancólica tal como Freud (1917 [1915]) demonstrou e a 

articula às elaborações realizadas durante o trabalho referente à questão do sujeito na 

psicose.  

 

Palavras-chave: Psicose. Sujeito. Melancolia. Psicanálise. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The barred subject in psychoanalysis is commonly taken as a neurotic structuration. In 

which there is the insertion of the Name-of-The-Father in the Other, placing the subject 

as a being of absence. However, the following paper aims at presenting a notion of 

barred subject that pinpoints itself on different balises. Elucidating this conception 

enlightened by the Psychosis, it is sought to make explicit the position the Subject can 

occupy before the Other not barred by the Name of the father, but there are another  

resources available to accomplish so. That way the hyphotesis that there is a subject 

within the psychosis is sustainted, which must not be interpretared by the standard of 

the neuroses, as lack-of-being. To take the psychosis within the neuroses standards a 

deficit can be easily spotted and also a desrregard for its parameters. Lastly, in order to 

broaden the approaches to the psychotic configuration, the Melancholic condition is 

explored as Freud (1917 [1915]) demonstrated, and it is articulated to the 

accomplishments held during the work regarding the subject in the psychosis. 

 

Keywords: Psychosis. Subject. Melancholy. Psychoanalysis. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A descoberta do inconsciente freudiano operou uma revolução na concepção de 

homem orientada pelo pensamento tradicional moderno, esse que até então ocupava o 

lugar da razão, da consciência e da certeza. No entanto, Freud ao considerar essa 

dimensão que está para além dos processos conscientes do pensamento, consolida a 

existência de algo a mais que tira as prerrogativas de autonomia desse ser. Assim, se 

antes se pensava na autonomia do homem sobre si próprio, o inconsciente – alçado por 

Freud à categoria de conceito – subverte e desaloja esta perspectiva. Pois, o mesmo se 

produz independente dos processos conscientes e se constitui como um mundo 

desconhecido para o próprio ser. Em seus efeitos, concretiza a impossibilidade de se 

dizer um sujeito que tudo sabe e que tem o domínio de seus atos, desejos ou 

pensamentos; pois, o conteúdo inconsciente se faz presente entre as lacunas dos 

processos conscientes, através de produções que o ser da razão não tem domínio. Por 

isso, como elucida Freud (1969 [1917]), o eu depende das parcas notícias do que ocorre 

nesse mundo obscuro.  

Deste modo, o homem da razão nada sabe sobre aquilo que está em seu âmago 

e que é constituinte dele, mas ainda assim será abalado por suas manifestações. Daí, a 

famosa passagem de Freud (1969 [1917], p.292): o eu “não é senhor nem mesmo em 

sua própria casa”. Pois, há o inconsciente que por mais desconhecido que seja, agita o 

eu e sua pretensa autonomia. Diante disso, podemos afirmar que o surgimento da 

psicanálise opera numa divisão do ser; pois este, a partir deste momento, não é somente 

apreendido em sua consciência, mas, sobretudo, naquilo que ele não sabe sobre si 

mesmo. 

 As elaborações freudianas da primeira tópica sinalizam essa noção de sujeito 

dividido ao considerar que o aparelho psíquico é composto pelas dimensões consciente, 

pré-consciente e inconsciente. Por conseguinte, ao considerar estas outras instâncias, 

Freud tira o privilégio e o destaque concebido à consciência, colocando-a como uma das 

partes constitutivas do ser e não no lugar de supremacia tal como a tradição do 

pensamento moderno concebia. Com isso, coloca em cena que o sujeito não se situa a 

partir deste ponto único, constituindo-se como uma unidade que estaria centrada no em 

torno do consciente. Pelo contrário, o sujeito da psicanálise se caracteriza por seu 
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descentramento, por esta noção de rupturas. Não há, portanto, um ordenamento em 

torno de uma só dimensão psíquica, pois o sujeito é marcado por sua divisão. 

Vemos, então, que “Freud desde muito cedo se deu conta de que o sujeito se 

apresenta descentrado em relação ao seu eu” (Pequeno, 2000, p. 3). No entanto, não é 

de Freud a formulação do conceito de sujeito do inconsciente, embora tenha empregado 

o termo esporadicamente. Foi Lacan que contemplando a teoria do inconsciente cunhou 

este conceito que já estava prefigurado nos ensinamentos freudianos. Ao recorrer a 

outros saberes, Lacan dispõe de novos recursos para apreender o inconsciente e a noção 

de sujeito para a psicanálise, sem que as exegeses de Freud fossem desprezadas.  

Tendo isso em vista, Lacan também traz a noção de sujeito descentrado em 

relação ao eu, um sujeito dividido – frisando que este não pode ser confundido ou 

reduzido ao indivíduo, à pessoa ou a esse ser consciente que falamos anteriormente. 

Pois, de acordo com seus ensinos, haverá sempre um terceiro na relação que é 

constituído e constitutivo da posição do sujeito, trata-se do campo da linguagem, o qual 

Lacan nomeia como o Outro do simbólico. Este se caracteriza como os significantes que 

a cultura dispõe e é apresentado ao ser, o que impede uma experiência limitada à ordem 

da necessidade biológica; pois, a linguagem faz extrapolar essa vivência.  

Dito isso, Lacan aponta que para fazer-se sujeito divido, é necessário barrar 

este enxame de significantes que nos é ofertado, sem o que o sujeito fica a mercê disto 

que vêm do Outro. Quando este é barrado pela inscrição da lei simbólica através do 

Nome-do-Pai, podemos dizer que o sujeito se inscreve como falta-a-ser a partir de sua 

estruturação neurótica. Comumente o sujeito na psicanálise é tomado somente a partir 

desta perspectiva em que o Nome-do-Pai se inscreve no Outro inaugurando um lugar 

para o ser da falta. Neste trabalho, no entanto, trazemos uma noção de sujeito barrado 

que pode se localizar por outras balizas. Para isso fazemos uma leitura da psicose, pois 

nesta não há a inscrição do Nome-do-Pai no Outro de modo a barra-lo pela rede 

simbólica. Assim, a posição do sujeito na psicose não se ajusta a essa concepção de 

sujeito falta-a-ser, barrado pela via dos significantes. Buscamos compreender, então, a 

posição que o psicótico ocupa diante desse Outro.  

Para tanto, consideramos os desdobramentos realizados por Lacan referente a 

essa condição, pois na medida em que nos convida a não recuar diante da psicose, 

inaugura um caminho para trata-la sem que esteja submetida aos moldes neuróticos. 

Pois, Freud apesar de ter lançado luz a esse ainda sombrio mundo psicótico, não propôs 

orientações clínicas para seu tratamento, inclusive o contraindicava.  
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Deste modo, essa pesquisa mostra-se relevante, pois busca compreender os 

processos que estão em jogo nesta estrutura, sem que a mesma seja tomada a partir de 

um comparativo em relação a neurose. Como afirma Zenoni (2000, p.19), 

 

 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 nos colocamos como aprender 

a praticar. 
  

Assim, partindo desta perspectiva, situamos o trabalho em três momentos para 

a elucidação do assunto proposto. No primeiro deles, há a apresentação da noção de 

sujeito em psicanálise, considerando o momento em que Lacan introduz esse conceito. 

Este que estava prefigurado nos ensinamentos de Freud, mas ganhou sua precisão a 

partir dos desdobramentos realizados por Lacan ao considerar sua origem juntamente ao 

sujeito cartesiano. Tendo isso em vista, é apresentada esta noção de sujeito cartesiano, o 

qual se respalda na razão e na consciência do ser, para compreendermos a subversão 

que a psicanálise opera ao considerar um sujeito que nasce com esse ser do pensamento, 

mas que o extrapola; pois este se fundamenta naquilo que o eu não pode saber sobre si 

mesmo. Pois, a marca do sujeito na psicanálise é sua divisão. Dito isso, diferenciamos o 

lugar que o eu ocupa na dinâmica psíquica, bem como o lugar do sujeito barrado pelo 

Nome-do-Pai e suas manifestações.  

No segundo momento do trabalho, apresentamos uma leitura do jogo psicótico 

e neurótico partindo das elaborações freudianas. Consideramos que embora Freud não 

tenha se debruçado tanto nesta condição, suas formulações sobre o fenômeno foram 

fundamentais para a formalização da segunda tópica. Esta leitura se mostrou importante 

para demonstrar que a posição do neurótico e do psicótico tem a mesma etiologia e 

trata-se de formas particulares de cada uma de lidar com aquilo que é intrínseco à 

condição humana: a perda. Já no momento seguinte, apresentamos o lugar do sujeito na 

psicose de acordo com as formulações teóricas de Lacan sobre o Outro não barrado pelo 

Nome-do-Pai, mas que encontra outras vias para tal. Assim, elucidamos, paralelamente, 

uma reflexão sobre a possibilidade de dizermos sobre o estatuto do sujeito na psicose, 

considerando seus recursos disponíveis. 

 No terceiro momento deste trabalho, trazemos luz a essa discussão proposta ao 

considerar o lugar do sujeito na melancolia. Buscamos considera-la, pois, embora esta 

não se ajuste aos fenômenos elementares tal como na esquizofrenia e paranoia, ainda 

assim podemos assumi-la como um dos tipos da psicose, considerando os aspectos de 
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sua estrutura. Para tanto, partimos do processo do luto normal e do luto patológico para 

explorarmos o lugar que o objeto perdido ocupa em ambos os fenômenos. Pois, este 

sinalizará as vias possíveis para o sujeito se fazer presente.  Por fim, serão apresentadas 

as possíveis conclusões acerca do que foi apresentado ao longo do trabalho.  
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2. A NOÇÃO DE SUJEITO EM PSICANÁLISE 

 

O contexto de surgimento da ciência moderna no século XVII produziu uma 

ruptura com o mundo antigo, tendo como marca a mudança de paradigma acerca da 

queda dos corpos, isto é, o entendimento do conceito da gravidade. Por consequência, 

houve a rejeição do pensamento de que os corpos caem devido ao seu peso, como se 

esse fosse seu lugar natural, uma vez que, de acordo com a “formulação apreensível ao 

sentido da ‘compreensão’ humana”, o lugar daquilo que é pesado é no chão (Elia, 2010, 

p. 11, grifo do autor). Assim, a concepção de gravidade produziu uma ruptura com esta 

verdade estabelecida a priori, tendo como reflexo desse abalo a emergência da angústia. 

 É no ponto de angústia, como indica Elia (2010), que Descartes criou o 

método da dúvida, pois supunha que os sentidos humanos seriam a razão para nos 

enganar quanto a tudo o que vemos e sentimos – tal como a compreensão de que os 

corpos caem devido ao seu peso. O procedimento deste método consistia em discriminar 

tais sensações por meio da avaliação de suas fontes e causas, forma e conteúdo, da 

falsidade e da veracidade de cada conhecimento do ser, de modo a se livrar de tudo o 

que fosse duvidoso. Ao duvidar de tudo, inclusive de que duvidava, pode-se chegar a 

uma conclusão como consequência desse processo: a existência do seu ser, um sujeito 

pensante; eis a origem da máxima: Cogito, ergo sum – Penso, logo sou. Tal proposição 

inaugurou o lugar do sujeito moderno e com ele a tentativa de subtrair a angústia do 

desconhecido, uma vez que o procedimento pautava-se pela busca de tudo saber. 

Neste contexto, o discurso do saber pela primeira vez se volta para seu agente, 

colocando-o como próprio objeto reflexivo, pois a compreensão humana mostrou-se 

passível de falhas.  Neste ponto, o sujeito cartesiano se conecta ao sujeito da psicanálise, 

pois é no momento que se vê transbordar a angústia, mediante as incertezas do mundo 

que outrora era compreensível de algum modo pelo homem, que se pode falar da 

emergência do sujeito da psicanálise. Com a dúvida metódica de Descartes, concluiu-se 

a existência do ser pensante e da consciência, o sujeito da verdade, no entanto, sobre ele 

nada se soube. Pois, o discurso do saber busca tamponar tudo aquilo que não pode ser 

apreendido em sua natureza; ou seja, o ósseo deste sujeito da ciência que se apresenta 

nas falhas do discurso e que aparece apesar do Cogito (Meyer, 2008).  

O sujeito da psicanálise é, portanto, contemporâneo à ciência moderna, mas é 

pensado para dar conta deste sujeito que nasce com ela, mas é excluído da mesma 

(Lacan, 1998 [1966]). Isto, pois, nada se opera sobre ele ou com ele, uma vez que o 
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Cogito é pautado pela razão, enquanto a psicanálise opera não em uma pessoa humana 

simplesmente, mas no sujeito que se fundamenta por aquilo que não se sabe, com a 

angústia que o faz presente (Elia, 2010). Deste modo, compreender a noção de sujeito 

tal como proposta por Lacan (1998 [1966]) é ponto chave, uma vez que a experiência da 

escuta analítica se norteia por perseguir os efeitos deste sujeito.  Para compreendê-lo, 

faz-se necessário situar esse momento em que Lacan introduz a noção do sujeito em 

psicanálise, já que este se articula intimamente à gênese do sujeito cartesiano. Pois, a 

partir da filosofia de Descartes, fundamentada na máxima Cogito, ergo sum, pode-se 

refletir sobre uma nova concepção de sujeito subvertida por Lacan. 

Tal concepção de sujeito é radicalmente diferente do que se pode dizer sobre o 

eu, este que é a instância da consciência e do saber. Dito isso, é necessário compreender 

a distinção entre o ‘eu’ e o ‘sujeito’, bem como o modo pelo qual se constituem, pois a 

psicanálise opera nos efeitos deste último. Este que, como veremos, não pode se resumir 

ao indivíduo, a uma pessoa simplesmente ou a dimensão consciente do ser. Sendo 

assim, o próximo tópico busca esclarecer por quais balizas o eu se constitui para depois 

diferencia- las daquilo que é constitutivo do sujeito da psicanálise.  

No que se refere ao início das experiências do bebê, pode-se dizer que este 

momento é marcado pela experiência de um corpo despedaçado, por isso há a 

impossibilidade de distinguir cada elemento de sua totalidade.  Deste modo, como 

indica Safatle (2017), não há a experimentação da unidade do eu que confira a ele uma 

sensação de reconhecimento e totalidade, nem mesmo a noção de individualidade e 

alteridade, limitando a ele a condição de extensão da própria mãe. Neste momento, 

como aponta Lacan (1998), o filho do homem é superado em inteligência instrumental 

pelo chipanzé, uma vez que este já reconhece sua imagem no espelho, enquanto o bebê 

encontra-se ainda situado no registro do real e, por isso, tendo uma apreensão de 

completude (Castro, 2011). Isto resulta que “ele tem apenas necessidades simples, que 

podem ser satisfeitas de forma imediata.” (Castro, 2011, p. 1419).  

Mas, esta condição do bebê possui fendas, fissuras próprias do campo da 

linguagem que caracterizam essa experiência de completude como mítica. Isso se deve 

ao fato de que suas necessidades vitais provenientes dos estímulos endógenos, tal como 

a nutrição, “cessam apenas mediante certas condições, que devem ser realizadas no 

mundo externo” (Freud, 1996 [1950], p. 357). Portanto, devido ao estado prematuro 

biológico e simbólico da criança, ela dependerá da ação específica de um adulto 

próximo, isto é, alguém que lhe garanta sua sobrevivência – este adulto, o qual Freud 
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identifica, apresenta-se a princípio no papel da mãe e Lacan irá nomeá-lo como Outro. 

Através da manifestação de desconforto da criança, há a correspondência da mãe para 

lhe confortar. Como resultado desta correspondência, na qual a mãe interpreta o 

comportamento da criança, se estabelece a comunicação. (Freud, 1996 [1950]). 

É mediante esta relação com o outro e o apelo a ele que a criança poderá se 

inscrever no registro Imaginário e estabelecer uma relação com a realidade, o que 

possibilitará a conquista da apreensão global de seu corpo. Lacan (1998 [1966]) 

compreende esse momento como o estádio do espelho, no qual a criança ainda não se 

reconhece como tal e relaciona-se imaginariamente com o outro. Mas, assinala que 

embora os papéis de eu-outro ainda não estejam estabelecidos, esse tempo se caracteriza 

como a prefiguração daquilo que será constituído como seu eu. Isto surge como 

possibilidade quando há a báscula “em que se vê equivalerem-se, para a criança, sua 

ação e a do outro.” (Lacan, 1986 [1954], p.196). Isto é, uma confusão entre a imagem 

da criança e a do outro; por exemplo, quando uma criança diz que algum colega bateu 

nela, quando foi ela que bateu. É nesta indeterminação de quem é o agente e quem é o 

receptor do ato, na báscula expressa pela troca de papel com o outro, atribuindo a ele 

suas próprias ações, que o ser poderá se assumir como um corpo.  

Essa báscula é constituinte do eu, uma vez que a princípio ele mesmo não tem o 

domínio de suas ações, mas, pela mediação da imagem do outro, é possível que ele a 

assuma (Lacan, 1986 [1954]).  Por isso podemos dizer, junto a Safatle (2017), que o eu 

é o lugar de alienação, uma vez que sua gênese é fundamentalmente formada a partir de 

identificações, sendo através da imagem do outro que o eu orientará sua relação com o 

mundo para aprender a se situar nele.  

É a partir desta relação dual, num estado especular, que o sujeito poderá se 

reconhecer como um eu além de aprender a reconhecer o seu desejo, que a princípio só 

pode ser apreendido no “desejo do desaparecimento do outro como suporte do desejo 

do sujeito.” (Lacan, 1986 [1954], p. 198). Para tanto, é imprescindível a inscrição no 

simbólico, este é o momento em que há a resolução do estádio do espelho e Lacan 

assinala como o mais importante, pois nota-se que é neste tempo que a criança se 

reconhece na imagem, pois está investida de um novo valor: o Outro, o valor simbólico. 

É este Outro como referência que irá introduzir a criança num sistema sociossimbólico, 

condição essa necessária para a emersão do sujeito (Safatle, 2017). 

A saída do estádio do espelho é caracterizada, portanto, pela ordem do 

simbólico, pois neste momento há a junção deste com o registro imaginário. Diante 
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disso, pode-se compreender a alusão que Freud faz à brincadeira do carretel em Além do 

Princípio de Prazer (1996 [1920]). A brincadeira corresponde a um jogo de um 

menininho de um ano e meio que enquanto arremessava um carretel de madeira com um 

pedaço de cordão em volta dele, emitia um longo o-o-o-ó, sua mãe concluíra que o ato 

não representava somente uma expressão de sentimento e emoção, mas, sobretudo, 

representava a palavra alemã ‘fort’ (longe). O segundo momento da brincadeira 

consistia no reaparecimento do brinquedo, que fora puxado de volta pelo garoto 

enquanto saudava o reaparecimento dele, expressando alegremente a palavra ‘da’(aqui). 

A vocalização dos movimentos que a criança faz proporciona que ela se situe a 

partir de uma dicotomia própria da linguagem que é seu fundamento, a saber, no jogo, a 

oposição entre fort/da (longe/aqui). Essa vocalização é importante, não simplesmente 

pelo seu enunciado, mas, sobretudo, pela possibilidade que a criança cria de simbolizar 

a ausência e a presença do objeto amado – neste caso a ausência da mãe (Quinet, 2012). 

Ao se tornar mestre deste movimento através do fort/da o ser assume sua privação em 

relação a ela, de modo a se reconhecer como um corpo distinto do outro. Assim, 

inaugura a possibilidade também de se fazer sujeito, uma vez que através da imagem do 

outro e da orientação que este possibilita, pode apreender um lugar para si no mundo do 

símbolo, além de aprender a desejar (Safatle, 2017).  

Vemos, então, como a imagem do outro é substancial na constituição do eu, já 

que inaugura um lugar para o ser se assumir como um corpo consciente. Porém, este 

lugar é também fonte de alienação, uma vez que este se inscreve a partir de imagens do 

outro e por isso nada tem de singular na sua composição (Safatle, 2017).  Através da 

inserção na linguagem há garantia da existência e da possibilidade de falar deste ser 

alienado, na medida em que, não sendo por ela, o ser seria um corpo entregue ao vazio. 

Só há ser, pois, estamos imersos em significantes que reconfigura algo de nossa 

experiência.  

Diante disso, não há como restringir essa experiência ao mundo da 

necessidade, nos considerando somente como um corpo biológico. Pois, por sermos 

seres da linguagem, sendo esta condição para a vida humana, nunca a experienciamos 

como tal.  Pois mesmo o bebê já está imerso no campo da linguagem, o que caracteriza 

essa vivência como algo de outra ordem. Isso, pois, o apelo das necessidades vitais do 

bebê passará pelo campo do Outro, lugar que a mãe ocupa num primeiro momento, 

caracterizando-o como o tesouro dos significantes (Lacan, 1973 [1964]).  
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Deste modo, fala-se da criança previamente dando um lugar a ela: seu nome, o 

sexo, a religião, sua classe social, o time para o qual torcerá, os preconceitos que ela 

sofrerá, dentre outros (Quinet, 2012). A ‘mãe’, portanto, vai se oferecer a partir de um 

lugar não só de atender as necessidades biológicas da criança, mas também de dizê-la, 

dizer o mundo, o corpo e a cultura na qual estão mergulhadas. Esse tempo de ‘enxame’ 

de significantes sustentará o Outro para ela, a constituindo ao mesmo tempo como 

sujeito. Este, portanto, nascerá sendo falado pelo Outro, o qual, por sua vez, encarnará 

para o sujeito a ordem num mundo já constituído social e culturalmente (Elia, 2010).  

Podemos pensar, então, que o ser só se constitui na relação com o Outro do 

simbólico, através de alguém que se ofereça a partir deste lugar. Assim, as necessidades 

vitais do bebê ao serem atendidas pelo ser da linguagem irá separar a criança da 

condição de mamífero, uma vez que ela não recebe simplesmente o leite, mas, 

sobretudo, é apresentada ao significante da mãe (Elia, 2010). Essa experiência 

reconfigura a existência do ser, uma vez que ao considerar o Outro, campo da 

linguagem, não há como reduzir o sujeito a uma pessoa simplesmente, ao indivíduo com 

suas necessidades, tampouco a uma relação dual estabelecida entre o eu-outro. Pois, há 

o terceiro que é constitutivo da posição do sujeito, o Outro (Lacan, 1999 [1958]).  

Nesse contexto, é necessário entender a diferenciação entre o sujeito do 

inconsciente, sustentado por uma divisão que o torna desejante, para um ser da 

articulação da demanda, consciente e que desconhece o desejo. Pois a psicanálise 

persegue os efeitos deste primeiro que emerge do campo simbólico e que se apresenta a 

partir da falta do Outro; enquanto o eu, consciente, trata-se de uma função do 

imaginário. Este busca no Outro uma apreensão de completude ao supor que ele é 

onipotente e pode atender a todas suas demandas. No entanto, nossa experiência como 

seres da linguagem nos atesta que a demanda se encerra nela mesma, uma vez que 

nunca nos satisfazemos por completo, pois não há quem possa corresponder a ela, já 

que o outro também falta. Deste modo, “a mentira estrutural da demanda consiste em 

fazer crer que ela é formulada para ser satisfeita.” (Elia, 2010). Ou, como diria Lacan 

(1985 [1973], p.152) ao propor uma fórmula para a demanda: “eu lhe peço que você 

recuse o que lhe ofereço porque não é isso" .  

Neste sentido, podemos dizer que o eu, o ser da articulação da demanda, é 

alienado, pois, ao se constituir a partir da imagem do outro, desconhece o seu próprio 

desejo e se restringe ao nível da demanda, supondo a possibilidade de sua satisfação. 

Como aponta Pequeno (2000, p.79), o eu “desconhece que nada é produzido no seu 
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próprio nível”, de modo a ter a ilusão de autonomia, da certeza do ser e de sua 

consciência. Por isso, o ser consciente se limita a dimensão do que é enunciado, isto é, 

do dito, do significado (Schãffer, 1999). 

  No entanto, é noutro campo que podemos situar a verdade do sujeito e aquilo 

que é próprio dele, que não se inscreve pela imagem do outro. Trata-se do inconsciente, 

sendo através dos significantes que o compõe que o sujeito pode se fazer representar. 

Neste contexto, podemos afirmar junto a Pequeno (2000), que o inconsciente é o 

discurso do Outro, este por quem nascemos sendo falados e que se constitui como 

possibilidade de nos fazermos sujeito do inconsciente, pois é através dos significantes 

dele que o sujeito pode advir. 

 Dito isso, Pequeno (2000) o compreende como o sujeito do significante, pois 

ao estar submetido a eles, só pode emergir como efeito de sua articulação, se situando 

nas entrelinhas do discurso. Neste sentido, podemos pensar que se o eu é o lugar do 

enunciado, o sujeito está para além dele, sendo a partir da enunciação que ele pode 

surgir. Como aponta Schãffer (1999, p. 21) “é no processo de enunciação que um 

sujeito se produz e é produzido”, ou seja, através do ato de criação do enunciado, o 

sujeito poderá se inscrever entre as linhas dos significantes. Com isso, se o eu tem a 

ilusão de sua autonomia, logo esta é abalada, agitada e bagunçada por produções 

inconscientes que se fazem presentes à revelia do consciente.  

Vemos, então, que se através da filosofia de Descartes, a partir da dúvida 

metódica, o indivíduo pode chegar à máxima do Cogito, ergo $um, isto é, da certeza de 

sua consciência, “infelizmente, mesmo que ele saiba que é, não sabe absolutamente 

nada daquilo que é.” (Lacan, 1985 [1955], p. 281). Pois, como diria Lacan (1998 

[1966], p. 521), “sou onde não penso!”. Sua precisão diante do Cogito é tomada a partir 

da subversão freudiana de considerar algo que está para além da consciência, que é 

marcada pela estrutura do desejo e que se chama inconsciente. Neste sentido, a 

psicanálise opera num sujeito clivado, e destitui da consciência seu papel central, 

colocando como centro de gravidade o inconsciente, o qual independe dos processos do 

pensamento. É por essa dicotomia que subverte o Cogito que Lacan (1998 [1966]) 

formula a divisão própria deste sujeito: o saber e a verdade. 

 Pautada por essa divisão do ser, a psicanálise vai à contramão do que se pode 

chamar de alienação, esta que está circunscrita à instância do eu (Safatle, 2017). Ao 

supor essa alienação, coloca-se o problema de que haveria a perda de uma essência que 

seria interior a si mesmo. Logo, neste sujeito do pensamento engendrado pela filosofia 
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de Descartes, marcado pela consciência e por processos de identificação, encontra-se 

um ‘si mesmo’ chamado por Lacan de sujeito, sendo nele onde se inscreve o desejo. “É 

por isso que o sujeito em Lacan é irremediavelmente ‘descentrado’, ou seja, ele nunca 

se confunde com o Eu.” 1 (Safatle, 2017, p. 37, grifo do autor). Pois, trata-se de um 

sujeito que se articula à consciência, mas que se identifica ao desejo, este que nada tem 

de racional.  

Deste modo, se o sujeito é escamoteado pelo eu, o homem nada sabe sobre seu 

desejo. Conforme aponta Lacan (1986 [1954], p. 193): 

O adulto, com efeito, tem de procurar seus desejos. Sem o que não teria 

necessidade de análise. O que nos indica suficientemente que está separado 

do que se relaciona ao seu eu, a saber, do que se pode reconhecer de si 

mesmo. 

 

Assim, parafraseando Lacan (1986 [1954]), a ignorância implica uma noção 

dialética na medida em que ela só se faz presente se houver como contraponto a 

perspectiva de verdade. Deste modo, a ignorância está para a verdade, assim como o 

verdadeiro está para o falso ou, ainda, como a realidade está para a aparência. Se o eu 

nada sabe sobre o desejo; logo, o processo de análise o implicará numa busca por este, 

através de uma noção de que haveria, em algum lugar, a perspectiva da verdade. Para 

tanto, é o analista que engendra essa dialética ao constituir sua ignorância, na medida 

em que ele a contrapõe ao conhecimento da verdade ao favorecer o sujeito barrado. 

Neste sentido, este processo se encaminha para um desconhecimento. Como 

indica Lacan (1986 [1954], p. 194), “o desconhecimento representa uma certa 

organização de afirmações e de negações, a que o sujeito está ligado. Não se 

conceberia, pois, sem um conhecimento correlativo.” Logo, a possibilidade do 

desconhecer implica, necessariamente, determinado conhecimento sobre aquilo o que se 

desconhece, assim como o verdadeiro está para o falso, o desconhecimento também está 

para o conhecimento. Pode-se dizer, de acordo com Quinet (2012, p.15), que “a 

consciência é a instância do desconhecer”, de modo que o eu, fonte de 

desconhecimento, sucumbe o lugar do sujeito, sendo este inconsciente e que se chama 

desejo (Safatle, 2017). Este é o ponto em que se situa a verdade do sujeito, a qual a 

ciência tampona pela busca de tudo saber; aqui “separam-se os encaminhamentos da 

psicanálise e da ciência”, uma vez que “a psicanálise fica do lado da verdade e a 

ciência, do saber.” (Pequeno, 2000, p.14). Pode-se dizer, então, que a psicanálise busca 

a verdade do sujeito, e não o sujeito da verdade, este que se resguarda na razão.  

                                                                 
1
 Neste contexto o Eu se refere à imagem do corpo.  
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Para tanto, a psicanálise se serve do dispositivo da associação livre para 

apreender os efeitos deste sujeito. Ao submeter o analisando a experiência analítica, 

desqualifica-se sua fala acompanhada de valores e significações compartilhadas para 

que o inconsciente possa se fazer presente através do discurso concreto do sujeito (Elia, 

2010). Portanto, a partir da fala endereçada ao outro, enquanto seu semelhante, a escuta 

analítica possibilita identificar os efeitos desse sujeito barrado e cerne do desejo; é no 

tropeço das falas e nas falhas de seu discurso que se dá luz a ele. Isto é, o sujeito 

escamoteado pelo eu, marcado pela estrutura da linguagem, aparece na articulação da 

cadeia significante fazendo-se escutar em seus efeitos. 

 

2.1 SUJEITO DIVIDIDO; SUJEITO ASSUJEITADO PELO OUTRO; SUJEITO DO 

SIGNIFICANTE  

 

Vemos, então, como é necessária a relação com o ser falante para que o sujeito 

advenha. Pois, este, além de garantir a sobrevivência da criança amparando suas 

necessidades biológicas, apresenta o mundo do significante para a mesma. No entanto, 

para, além disso, é necessária uma terceira figura na relação simbiótica entre a mãe e a 

criança para que esta se inscreva como sujeito, colocando-se não mais como um corpo 

entregue ao gozo da mãe e à sua lei arbitrária (Lacan, 1999 [1958]). Esta terceira figura 

é responsável por inscrever no Outro, também chamado de tesouro dos significantes, 

essa barra da qual falamos anteriormente, que marca a posição do sujeito e tem como 

função produzir uma diferenciação entre o Outro e o sujeito. 

Podemos nomear este terceiro como a figura paterna que ao se inscrever no 

Outro, garante que a criança não esteja submetida à lei deste Outro não castrado – a 

‘mãe’.  Se no primeiro momento a lei está sob o arbítrio da mãe, submetendo o sujeito a 

ela, o segundo momento é marcado, portanto, pela presença da intervenção paterna, esta 

que se situa para além da mãe (Lacan, 1999 [1958]).  

É necessário, neste momento, frisar que esta intervenção não se trata de 

aspectos biográficos, pois a mesma não está simplesmente dada a partir de um ponto de 

vista social, a julgar pelas características do pai. Ou seja, a questão desta intervenção, tal 

como sua carência, não deve se delimitar por questionamentos tais quais: “O pai estava 

ou não estava presente? Será que viajava, que se ausentava, será que voltava com 

frequência?” (Lacan, 1999 [1958], p. 172). Pois, ao contrário disso, Lacan insiste que a 
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problemática se trata, sobretudo, de uma função simbólica e por isso não está 

circunscrita à relação mamãe e papai. Ou seja, o pai é simbólico e qualquer outra 

interpretação que o situe de algum modo num registro biográfico serão de outro nível, 

que não o da psicanálise.  

Tendo isso em vista, podemos afirmar junto a Lacan (1999 [1958]), que a 

intervenção paterna é consequência da operação da linguagem e consiste na substituição 

do significante do pai por outro significante. Trata-se de uma metáfora na qual um 

significante é substituído por outro; neste caso, o Nome-do-Pai (NDP) vem no lugar do 

significante da mãe/significante fálico, de modo a operar produzindo um corte na 

relação com o Outro invasivo. Por consequência, o Outro, como o tesouro dos 

significantes, torna-se barrado mediante a inscrição do NDP, configurando-o como o 

lugar da Lei.  

É com a possibilidade de simbolização mediante a inclusão do NDP no Outro 

que a criança poderá situar a mãe alhures de forma suportável, por meio da 

simbolização da sua alternância entre ausência-presença. Neste contexto podemos 

retomar o jogo fort/da, pois este indica o tempo em que a criança “consegue doravante 

controlar fundamentalmente o fato de não ser mais o único e exclusivo objeto de desejo 

da mãe, isto é, o objeto que preenche a falta do Outro, ou seja, o falo.” (Dor, 1989, p. 

89).  

Por consequência dessa passagem exclusivamente imaginária para simbólica, a 

criança pode apreender que a mãe deseja em outros lugares. Como aponta Lacan, para a 

criança:  

 
a pergunta é: qual é o significado? O que quer essa mulher aí? Eu bem que 

gostaria que fosse a mim que ela quer, mas está muito claro que não é só a 

mim que ela quer. Há outra coisa que mexe com ela – é o x, o significado. E 

o significado das idas e vindas da mãe é o falo (1999 [1958], p.181, grifo do 

autor). 

 
Deste modo, ao simbolizar, a criança poderá abrir mão do lugar que ocupa de 

ser o falo, para representa-lo em outra dimensão, a de ter o falo. Para tanto, é necessário 

que ela se coloque como sujeito na relação para deixar de ser o objeto de gozo do Outro 

e distinga sua vivência dos objetos simbólicos substitutivos (Dor, 1989).  

Dada essa intervenção do NDP, a criança experimenta o evento traumático de 

separar-se da mãe.  Ou seja, de acordo com Guimarães (2007, p. 34), este é o momento 

em que há o “corte na suposta unidade que haveria entre o sujeito e o Outro”.  Por 

meio desta operação se inaugura a falta no Outro, tal como Freud nomeou de castração, 
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e, simultaneamente, abre-se espaço para que o sujeito se constitua como um ser faltante. 

“Esta falta é falta de ser, propriamente falando. Não é falta disto ou aquilo, porém 

falta de ser através do que o ser existe.” (Lacan, 1985 [1955], p. 280). 

Vemos, então, que é necessário abdicar da relação com o Outro marcado por 

sua suposta completude para a conquista da posição do sujeito como falta-a-ser, o que 

implicará na inscrição do sujeito na ordem significante. Pois, ao se situar no furo do 

Outro, o sujeito pode se apropriar dos significantes que ele dispõe para se fazer 

representar, já que o Outro barrado não se constitui como um “universo completo” 

responsável por dar um sentido a história de determinado sujeito encerrando-a por isso 

mesmo (Quinet, 2012, p. 30). Este furo implica que falta ao Outro um significante por 

excelência, já que o lugar de ‘tesouro’ se torna incompleto dada à intervenção paterna.  

Deste modo, não há uma sentença que diga o que o sujeito ‘é’, pelo contrário, o 

sujeito é marcado por sua indefinição, pois sendo sua morada o furo do Outro, ele 

desliza nas cadeias significantes se fazendo representar pelos significantes que 

compõem o campo do Outro (Quinet, 2012). Assim, “na neurose, o sujeito é o que um 

significante representa para um outro significante” (Pequeno, 2000, p. 66), situando-se 

no intervalo entre S1 e S2 (Quinet, 2012). Isto implica que ele não é isso ou aquilo, 

podendo ser apreendido somente em seu efeito, e não em sua natureza – tal como vimos 

na seção anterior. Trata-se, neste caso, do sujeito da enunciação (Schãffer, 1999), que 

encontra as vias necessárias para se fazer presente através do que o campo do Outro 

dispõem. Podemos pensar, então, que o sujeito do significante (Pequeno 2000), marcado 

como falta-a-ser, estabelece uma relação dialética com o Outro ao inscrever nele a 

dimensão da falta, de modo a operar na cadeia significante para ‘concretizar’ seu 

discurso. 
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3. PSICOSE: DE DÉFICIT DO SIMBÓLICO À POSIÇÃO SUBJETIVA  

 

Por mais que o interesse freudiano recaísse sobre suas descobertas recentes e 

revolucionárias no campo da neurose, é fato que algo da ordem do sofrimento psicótico 

instigava Freud. Se não como objeto de pesquisa, pelo menos como fenômeno que 

auxiliaria em suas descobertas acerca do funcionamento psíquico. Sua primeira grande 

obra referente aos estudos da psicose, intitulada como Análise de um Relato 

Autobiográfico de um Caso de Paranóia (1911 [1910]), sinaliza esse interesse e se 

constitui como uma nova forma de compreender a loucura. Os textos Neurose e psicose 

(1924 [1923]) e A perda da realidade na psicose e na neurose (1924), também podem 

ser um exemplo desse esforço.  

No artigo Neurose e psicose (1996a [1924]), Freud aponta para uma fórmula 

simples que possibilita a distinção entre neurose e psicose dentro do campo 

psicanalítico. Nela, Freud identifica o ponto de conflito de cada uma e os esboça do 

seguinte modo: “a neurose é o resultado de um conflito entre o ego e o id, ao passo que 

a psicose é o desfecho análogo de um distúrbio semelhante nas relações entre o ego e o 

mundo externo” (Freud, 1996a [1924], p.169). Ainda neste artigo, partindo do estudo 

entre as possíveis relações do ego e seus “senhores” – o id e o superego –, Freud busca 

caracterizar as principais diferenças entre essas relações tanto na neurose, como na 

psicose. Para tanto, parte dessa fórmula básica para compreender tais conflitos e situar a 

defesa trajada por cada uma a partir deles: o recalque e a rejeição. Estes estudos 

permitiram não só situar as diferenças e similaridades entre ambas as condições, 

favorecendo um diagnóstico diferencial, mas também deram base para o entendimento 

da divisão do aparelho psíquico em um ego, id e superego.  

 Ao retomar o conflito neurótico esboçado por Freud em “a neurose é o 

resultado de um conflito entre o ego e o id” (1996a [1924], p. 169), vemos que as 

neuroses transferenciais se caracterizam pela luta incessante do ego em manter 

recalcadas as pulsões provenientes do id. O ego, a serviço do mundo externo, se recua 

diante dessa força pulsional de modo a fazer oposição aos objetos os quais ela visa. 

Nesse caso, o ego se valerá do mecanismo de recalque como uma defesa trajada contra 

essa força pulsional. Esta, porém, insiste, faz barulho e bate à porta ao não aceitar o 

destino que lhe é determinado pelo ego. Por sua insistência, encontrará meios para se 

representar de modo que o ego não poderá a ter sobre seu domínio. Isto que vem em 
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nome do id ao substituí-lo será um representante de suas solicitações pulsionais para 

fazer-se presente e é o que chamamos de sintoma. Ao se sentir ameaçado, o ego lutará 

contra esse intruso, uma vez que sua função, a serviço do superego e do mundo externo, 

não foi capaz de detê-lo. Nas palavras de Freud (1996a [1924], p. 170), esse conflito 

“(...) é o estado de coisas em toda neurose de transferência”, já que nelas há o malogro 

deste recalque e, portanto, o retorno disso que idealmente deveria ser neutralizado e 

encerrado no inconsciente. Esta é a trama que as caracteriza como tal: a tentativa de 

obter satisfação através do que se deve reprimir. 

Se nas neuroses de transferência o ego está a serviço do mundo externo e do 

superego, nas psicoses o mesmo encontra-se subjugado ao id. Por consequência desse 

conflito, há um “distúrbio no relacionamento entre o ego e o mundo externo” (1996a 

[1924], p. 170), de modo que a realidade não é percebida ou não surte qualquer efeito 

no sujeito psicótico. Isto acontece, pois, dada a rejeição da castração, o ego está sobre o 

domínio das reinvindicações instituais do id e, por consequência, desliga-se em partes 

da realidade externa. Neste caso, o ego cria autonomamente outra realidade. Não há 

dúvidas, de acordo com Freud, que “esse novo mundo é construído de acordo com os 

impulsos desejosos do id e que o motivo dessa dissociação do mundo externo é alguma 

frustração muito séria de um desejo, por parte da realidade – frustração que parece 

intolerável.” (1996a [1924], p. 170).  

Porém, um dado importante é que a etiologia de ambas é a mesma: a frustração 

diante de um desejo que não pode ser realizado. Diante disso, junto a Freud, podemos 

afirmar que a ocorrência de uma psiconeurose ou psicose consiste no posicionamento do 

ego diante desta privação.  Ou seja, “o efeito patogênico depende de o ego, numa 

tensão conflitual desse tipo, permanecer fiel à sua dependência do mundo externo e 

tentar silenciar o id, ou ele se deixar derrotar pelo id e, portanto, ser arrancado da 

realidade.” (Freud, 1996b [1924], p. 171). No entanto, isto que está colocado desde o 

início na psicose, como a perda da realidade e a substituição dela, é também observado 

na clínica das psiconeuroses – sendo essas configuradas de outro modo. Percebe-se, 

então, que àquilo que as diferencia não é tão demarcado assim a depender deste conflito.  

Esta aparente contradição se encontra somente num determinado tempo, pois ela 

só existe “enquanto mantemos os olhos fixados na situação no começo da neurose, 

quando o ego, a serviço da realidade, se dispõe à repressão de um impulso instintual”. 

(Freud, 1996b [1924], p. 207).  Mas, este momento ainda não caracteriza a neurose 

como tal, pois esta consiste na compensação desta repressão pelas partes prejudicadas 
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do id.  Ou seja, a neurose se configura exatamente no ponto de reação a essa repressão e 

no malogro desta, já que Freud (1996b [1924]) aponta para o afrouxamento da realidade 

nas neuroses justamente neste segundo tempo. Como vimos, trata-se de uma tentativa 

de obter satisfação apesar da repressão.   

Assim como a neurose, a psicose também é marcada por dois momentos. Seu 

primeiro tempo se caracteriza de saída pela supressão da realidade a favor do id, 

enquanto o segundo é marcado pela tendência em corrigir o dano inicial. Ou seja, há 

uma tentativa de reestabelecer a relação com a realidade. Isto, no entanto, não acontece 

assim como na neurose, na qual há a repressão do id.  A psicose serve-se de outro meio 

para tal: nela, o ego, autonomamente buscará criar sua realidade; esta, por outro lado, 

não apresentará os mesmos obstáculos do que àquela negada (Freud, 1996b [1924]). 

Freud (1996b [1924], p.208) aponta, portanto, para a analogia entre ambas nesse 

segundo momento e assinala que o modo particular que se irrompem está sobre a 

mesma influência: 

 

Em ambos os casos serve ao desejo de poder do id, que não se deixará ditar 

pela realidade. Tanto a neurose quanto a psicose são, pois, expressão de uma 

rebelião por parte do id contra o mundo externo, de sua indisposição – ou, 

caso preferirem, de sua incapacidade – a adaptar-se às exigências da 

realidade (...).  
 

 O que as distinguem está situado, portanto, muito mais no primeiro momento 

que as introduzem do que nos seus resultados. A neurose numa tentativa de conciliação 

com o id, evita uma parte da realidade mediante a fuga dela; a psicose, por sua vez, ao 

negar a realidade irá remodela-la autonomamente. “Ou ainda”, como coloca Freud, “a 

neurose não repudia a realidade, apenas a ignora; a psicose a repudia e tenta substitui-

la” (1996b [1924], p. 209). 

Tais analogias e diferenças entre neurose e psicose traçadas por Freud durante 

seus escritos apontam para a questão central deste trabalho: as resoluções que os 

neuróticos e psicóticos se servem tratam-se da possibilidade encontrada pelo sujeito de 

se posicionar diante da realidade externa e da privação que nos é comum. Esta posição 

do sujeito é o que possibilita sua existência e demarcará os modos pelos quais tecerá sua 

relação com o mundo. Essa, no entanto, não será livre de sofrimento e adversidades, 

mas contará com os enfrentamentos e alternativas encontradas por cada sujeito. 

 Tendo isso em vista, pensa-se nessa pesquisa tendo como norte a compreensão 

da psicose a partir dela mesma, uma vez que seus arranjos são consequências de sua 
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própria estruturação (Zenoni, 2000). Deste modo, não cabe submetê-la às soluções 

neuróticas, tampouco a critérios qualitativos, caracterizando-as como melhor ou pior, 

deficitária ou não, já que isto não se trata da possibilidade de existência daquele sujeito. 

Para tanto, essa escrita deverá estar em consonância com tais entendimentos, sem os 

quais, ela poderá se limitar a rotulações, prescindindo daquilo que é ponto chave: o 

sujeito. 

 

 

3.1  CONSIDERAÇÕES SOBRE O SUJEITO NA PSICOSE 

 

Freud apesar de revolucionar os estudos no campo das psicoses, não se debruçou 

na orientação para sua cura. Pois, ao considerar a impossibilidade da transferência nos 

moldes neuróticos, contraindicava o tratamento em psicanálise para determinada 

condição, apontando “o estudo psicanalítico das neuroses uma condição para a 

abordagem das psicoses” (Meyer, 2008 p. 307). No entanto, como aponta Meyer (p. 

307), “abordar as psicoses a partir das neuroses significa construir um muro quase 

intransponível, com relação ao qual psicanálise e psicose não se encontram do mesmo 

lado”.  

Tendo isso em vista, a pesquisa a qual se segue não partirá da psicose como 

contraponto à neurose, o que a configuraria em termos de déficit; considera-se, portanto, 

“aplicar a psicose à psicanálise” (Zenoni, 2000, p.19). Sendo assim, não se trata de ter 

a neurose como um ideal, como se a cura para o sujeito psicótico fosse sua 

‘neurotização’. Mas de considerar que, embora a estrutura não seja mutável, o regime 

em que ela opera é passível de mudanças (Battista, 2017).  

Diante disso, considera-se a transgressão de Lacan quanto aos estudos referente 

à psicose, pois na medida em que nos convida a não recuar diante de sua clínica, 

inaugura um caminho para trata-la. Como afirma Meyer (2008, p. 307), “Lacan, apesar 

de seu retorno a Freud, não foi seu prolongador, pois, ao desenvolver a clínica das 

psicoses e afirmar a incidência da transferência na mesma, teve que partir de outro 

paradigma, para além de Freud”.  Deste modo, as postulações lacanianas 

estabeleceram um caminho orientado para sua cura que não a relegasse ao tratamento 

psiquiátrico (Battista, 2017). Tendo isso em vista, as considerações a seguir estarão em 
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consonância com os avanços teóricos de Lacan, já que ao tomar a psicose a partir de 

outra perspectiva, estabelece uma nova forma de lançar luz a essa posição de sujeito. 

 

 

 3.1.1  O SUJEITO DO GOZO 

 

O sujeito tal como reconhece a psicanálise, só pode se constituir a partir do 

campo da linguagem, bem como é efeito dele, uma vez que este o antecede e por isso 

subsome-o a uma ordem simbólica. Deste modo, qualquer produção de sentido está em 

relação ao simbólico, seja uma expressão, um gesto ou fala, as quais são ditas verbais 

por serem regidas pelos significantes. Deve-se considerar, portanto, como aponta Elia 

(2010), que sendo o campo da linguagem uma condição inerente ao sujeito, mesmo os 

autistas e alguns esquizofrênicos que não utilizem a função da fala – muitas vezes com 

uma linguagem desconexa e fragmentada – estão dentro deste registro simbólico; haja 

vista que o domínio do simbólico não se trata de um desenvolvimento particular de cada 

sujeito. Deste modo, é essencial a dimensão social, uma vez que o sujeito tem sua raiz 

obrigatoriamente nesta, seja a partir de um núcleo familiar ou aparatos jurídicos e 

sociais, os quais criam as condições necessárias para a emersão do sujeito do 

inconsciente. Sendo assim, não se trata de ser da espécie humana, um sujeito biológico, 

mas um sujeito da ordem social e, portanto, que se constitui enquanto ser da linguagem.  

Neste ponto podemos compreender por onde passará a questão do sujeito na 

psicose. Pois a preexistência da dimensão social, assim como sua determinação a 

qualquer ser falante, nos coloca diante de uma relação que nunca será estritamente dual, 

mas sempre constituída pelo Outro enquanto campo da linguagem. Neste sentido, vale o 

questionamento de Lacan sobre o que seria o sujeito:  

 

Será alguma coisa que se confunde, pura e simplesmente, com a realidade 

individual que está diante de seus olhos quando vocês dizem o sujeito? Ou 

será que, a partir do momento em que vocês o fazem falar, isso implica 

necessariamente uma outra coisa? (…) quando há um sujeito falante, não há 

como reduzir a um outro, simplesmente, a questão de suas relações como 

alguém que fala, mas há sempre um terceiro, o grande Outro, que é 

constitutivo da posição do sujeito enquanto alguém que fala. (Lacan, 1999 

[1958], p.186, grifo do autor).  

 

Assim, mesmo que a estrutura da psicose se defina pela foraclusão do NDP, este 

mecanismo não o exclui do campo da linguagem, pois o mesmo implica tão só na 
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maneira como o sujeito tece sua relação com os significantes e de como os articula de 

modo peculiar diante da rejeição da castração. Isto, pois, mediante a rejeição da ordem 

simbólica, S1 e S2 não contam com o ponto de fixação determinado pelo NDP e, por 

consequência, o significante mestre fica solto e desarticulado aos demais (Pequeno, 

2000).  

Com isso, conforme Lacan aponta (1985 [1956]), a palavra tem peso em si 

mesma e sua significação não remete a nada além do próprio dito, já que os 

significantes não se encontram articulados  em cadeia a partir de um ponto que os 

norteie e que lhes sirva de referência. Assim, vemos, então, que a linguagem psicótica é 

a mesma da neurótica, no entanto, a relação com a significação às coloca sobre 

diferentes aspectos. Na neurose, a inscrição na ordem simbólica garante que a 

significação sempre se remeta a outra, deixando em aberto a cadeia significante de 

modo que esta se desenrole indeterminadamente (Quinet, 2012);  já na psicose, a 

significação se encerra nela mesma devido a carência do NDP. Assim, ao não amarrar 

seu discurso em algum ponto norteador no campo simbólico, o psicótico apresenta uma 

fala desarticulada que não é compartilhada socialmente (Meyer, 2008). 

Deste modo, podemos compreender junto a Meyer (2008), que o psicótico está 

na linguagem, mas não está no discurso – pelo menos, não na versão instituída pela 

ordem fálica. Pois, não havendo a mediação simbólica, o sujeito não assume uma 

relação dialetizável com o Outro, mas sim de submissão ao Outro, sem os limites que a 

lógica fálica circunscreve. Se inscrever no discurso é, portanto, estar numa relação de 

“troca” com o Outro, numa relação que considera o Outro como barrado e portanto não-

todo; sendo através desta que há o aparelhamento do gozo à linguagem (Meyer, 2008).  

A partir disso, podemos refletir sobre o sujeito na psicose ao considerar sua 

relação particular com a linguagem e com o Outro. Pois, “o estado de sujeito, tanto na 

neurose como na psicose, depende do que se desenrola no campo do Outro” (Meyer, 

2008, p.303), já que é através do Outro que o sujeito elabora a questão de sua existência. 

Esta que na psicose parece ser marcada por um excesso, por uma presença massiva do 

Outro, pois uma vez rejeitada a inscrição da lei simbólica, a relação do sujeito e do 

Outro não será atravessada pela dimensão da falta. Deste modo, isto implicará ao sujeito 

ficar circunscrito num gozo irrestrito, uma vez que não há algo que barre esta relação. 

Com isso “o sujeito fica no lugar de objeto deste Outro absoluto” (Meyer p. 305), já 

que não abdicou desta posição de modo a se fazer sujeito dividido na relação, 
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distinguindo sua vivência dos objetos substitutivos que viriam a ocupar o lugar de falo 

(Dor, 1989). 

 Isto acontece nestes casos, pois, não houve a possibilidade de assunção da perda 

do objeto amado e a consequente simbolização da ausência-presença do mesmo. Por 

consequência, na impossibilidade de assumir essa perda, o psicótico ocupa o lugar de 

objeto ficando a mercê do Outro, exposto ao seu olhar e a sua fala, já que não conta com 

o recurso da rede simbólica para ordenar os significantes que vem dele (Meyer, 2008). 

Isto ocorre, pois, a garantia de se apropriar da ordem significante, depende de um ato do 

sujeito que o coloque como ser-para-falta (Guimarães, 2007; Lacan, 1985 [1955]). Na 

ausência deste ato, não se promove um furo no Outro que inscreva o sujeito como falta-

a-ser, este que opera na articulação da cadeia significante fazendo-se representar a partir 

de pontos de referência determinados pelo NDP.  Com esta ausência, pode-se dizer de 

um sujeito na psicose que é dilacerado pelos significantes do Outro (Meyer, 2008), já 

que não houve a castração dele e a inscrição no campo simbólico, pois é a partir da 

construção de algo que barre o enxame de significantes que o sujeito pode assumir um 

lugar para si. Por isso, o sujeito na psicose relaciona-se imaginariamente com o Outro e 

é neste nível que podemos apreendê-lo.  

Ao considerar esta relação peculiar entre o psicótico e o Outro, Pequeno (2000) 

admite outra ‘versão’ de sujeito, a qual não se estabelece a partir da inscrição da falta no 

Outro, mas sim, do excesso de presença dele (Pequeno, 2000). Tal versão é 

denominada, de acordo com ela, como ‘sujeito do gozo’, este que se diferencia do 

sujeito barrado, atravessado pela falta – o sujeito do significante, também chamado de 

sujeito do desejo.   

Apesar dessa relação não mediada pelo NDP, Pequeno (2000) aponta para a 

possibilidade de barrar este Outro, ainda que não seja a partir dos desfechos neuróticos. 

Trata-se de criar as condições necessárias para que o sujeito possa se fazer presente 

diante de uma existência marcada pela invasão do gozo. Tais condições podem ser 

favorecidas, segundo Meyer (2008), a partir da escuta clínica, a qual se dará de modo 

distinto dos moldes neuróticos. Pois, nestes casos, o Outro não sofreu o efeito do 

recalque e por isso o sujeito não é dividido, assim o psicótico dá testemunho aberto do 

inconsciente; já o neurótico “dá um testemunho encoberto que é preciso decifrar” 

(Lacan, 1985 [1956], p. 153). Isto muda a relação de ambas as condições frente ao 

Outro e, portanto, a direção da escuta clínica. Pois, no que se refere à psicose, não há o 

que decifrar, já que o sujeito é quem sabe sobre sua situação. Como afirma Meyer 
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(2008, p. 310) “quem porta um saber aí é o sujeito, já que ele tem certeza de que o 

Outro sabe sobre sua vida, sobre seus pensamentos, sobre sua condição e, neste 

sentido, o persegue, o tortura, o faz refém e prisioneiro”.  

Deste modo, se o sujeito detém a certeza, esta que o imobiliza, cabe ao analista 

ser aquele para quem o psicótico endereça a fala do Outro, de modo a atestar este lugar 

que o psicótico ocupa diante dele. Nestes casos, podemos dizer que o analista é 

chamado de secretário do alienado (Lacan, 1985 [1955]), pois, ao ocupar esta posição 

na relação ternária (Meyer, 2008) – na qual o psicótico é testemunha da fala do Outro e 

a dirige para o psicanalista – é convocado a ajuda-lo na construção de um sentido para 

aquilo que vem do Outro. Isto pode possibilitar a construção de um discurso delirante 

que, embora não se encontre orientado pela lógica fálica, não sendo compartilhado 

socialmente – mesmo que seja compreensível à luz da escrita não o é em termos de 

sentido –, se constitui como um dos meios para barrar o gozo irrestrito que não 

encontrou a rede do simbólico (Pequeno, 2000).   
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4. PERDA, LUTO E MELANCOLIA  

 

 Quando se pensa a psicose em geral, busca-se por fenômenos elementares 

como alucinações auditivas e visuais. A melancolia assume o estatuto de paradigma 

quando se pensa na psicose a partir dos termos cunhados por Freud e desenvolvidos por 

Lacan. Para pensar na possibilidade de perseguir efeitos de sujeito nas estruturas 

psicóticas, parece válido tomarmos a melancolia como ponto de elucidação de um 

fenômeno que não se resume aos seus sinais e sintomas, caracterizando assim, um 

fenômeno a ser compreendido a partir de uma estrutura.     

Para lançar luz a tal fenômeno, buscamos considerar o que seria um luto 

‘normal’ e um ‘patológico’ tal como definido por Freud em Luto e melancolia (1917 

[1915]). Neste artigo, Freud parte dos afetos que envolvem o luto normal para 

compreender o estado patológico da melancolia e nos situar quanto à causa que seria a 

mesma quando emerge uma dessas condições: a perda de um objeto amado. Com isso, a 

questão que se coloca para Freud e guiará seus estudos sobre o tema se refere à natureza 

da melancolia: por que mediante os mesmos eventos ambientais produz-se um estado 

melancólico, o qual parece consumir o ego de modo a mortifica-lo e paralisar o desejo, 

e não o trabalho de luto (Clara, 2007). Este, que embora encerre em determinado tempo 

o interesse pelo mundo externo, é a válvula para transforma-se a si mesmo e sua relação 

com os objetos. Tendo isso em vista, para evidenciar o que está em jogo no melancólico 

e o lugar que o sujeito ocupa neste tempo, partiremos dos traços que caracterizam o 

processo de luto para em seguida aplica-los a melancolia, tal como Freud propôs. Deste 

modo, buscamos evidenciar o lugar do objeto perdido em ambas as condições, pois é 

através dele que podemos pensar o sujeito na melancolia. 

 

4.1 CONSEQUÊNCIA DAS PERDAS 

 

O luto se configura como a “reação à perda de um ente querido, à perda de 

alguma abstração que ocupou o lugar de um ente querido, como o país, a liberdade ou 

o ideal de alguém, e assim por diante.” (Freud, 1996 [1917], p. 249); por outro lado, a 

melancolia também pode ser compreendida como uma reação a esta perda. No entanto, 

o processo de luto é tratado como uma reação normal a esse evento.  

Mediante essa perda, o trabalho de luto implicará em uma cessação de interesse 

pelo mundo externo, além da impossibilidade de investimento em outro objeto da 
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realidade. Isto acontece, pois, o ego encara uma oposição compreensível, ele é 

convocado a desligar-se desse objeto perdido que fora investido de forma tão 

intensamente. Por isso, esta posição libidinal, como indica Freud, não é abandonada de 

bom grado, uma vez que assumir a perda desse objeto é também abdicar de uma posição 

de satisfação.  Por conseguinte, o ego ficará circunscrito a esse trabalho de luto, 

servindo-lhe em devoção; devoção esta “que nada deixa a outros propósitos ou a 

outros interesses” (Freud, 1996 [1917], p. 250), a não ser no investimento das 

lembranças deste objeto que ainda se fazem presentes. Por esse motivo, o luto se 

caracteriza como o momento em que há o “afastamento de toda e qualquer atividade 

que não esteja ligada a pensamentos sobre ele” – o objeto (Freud, 1996 [1917], p. 250). 

 O afastamento de determinadas atividades dará lugar ao que Freud (1996 

[1917]), nomeia como ‘psicose alucinatória’, isto é: o desvio da realidade e o apego às 

representações desse objeto. Ou seja, já que não há o objeto de investimento na 

realidade, o ego se ocupará em toma-lo de forma alucinatória conforme seu desejo. A 

libido retornada ao ego, mediante a perda do objeto, será utilizada neste processo de luto 

e investimento das lembranças. Neste caso, embora haja o desvio da realidade 

prevalecerá o respeito pelas imposições dela ainda que não seja de imediato – ao 

contrário do que veremos na emergência da melancolia, a qual nega a realidade e a 

perda do objeto na tentativa de evitar essa dor.  

Ao final do trabalho de luto, “cada uma das lembranças e expectativas isoladas 

através das quais a libido está vinculada ao objeto é evocada e hipercatexizada, e o 

desligamento da libido se realiza em relação a cada uma delas.” (Freud, 1996 [1917], 

p. 251). Por meio dessa economia o ego poderá se desligar pulsionalmente das 

lembranças deste objeto e se encontrará livre e desinibido outra vez podendo se ligar a 

outros.  

A possibilidade de substituir esse objeto implica no reconhecimento de sua 

incompletude, finitude e falhas, sem o que o sujeito jamais poderia abdicar de sua 

presença, isto é, admitir sua perda. Portanto, separar-se do objeto implica 

necessariamente em reconhecê-lo como não-todo, assumindo que ele é marcado por 

algo que falta e que o sujeito, por sua vez, também falta (Clara, 2007). Podemos 

compreender que nestes casos o Outro foi atravessado pela dimensão da falta através da 

inscrição do NDP, sendo a partir deste lugar que emerge o sujeito. Por intermédio desta 

inscrição, o sujeito marcado como falta-a-ser poderá se apropriar dos significantes que 

vem do Outro, inscrevendo-se na ordem simbólica. Deste modo, há a possibilidade de 
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simbolização da ausência-presença do objeto amado e, por consequência, a perda do 

objeto é passível de elaboração simbólica (Lacan, 1986 [1954]). Assim, quando 

finalizado o trabalho de luto, o sujeito poderá se ligar a outros objetos; vê-se que o 

objeto perdido não é o único possível de investimento.  

Neste momento, podemos aplicar o conhecimento sobre o luto à melancolia tal 

como Freud propôs, buscando esclarecer suas particularidades, bem como aquilo que o 

enquadra como ‘patológico’. Para tanto, partiremos do ponto que parece emergir ambas 

as condições: a perda do objeto.  

Embora a causa delas esteja situada nessa perda, há algo que as diferencia de 

saída: se por um lado no processo de luto vemos exatamente o que foi perdido, na 

melancolia essa perda tem um caráter enigmático. Assim, o motivo do processo de luto 

pode ser mais fácil de discernir, uma vez que a realidade atesta a perda do objeto dando 

sinais de sua ausência (Clara, 2007).  Já na melancolia não se sabe realmente o que foi 

perdido, por isso não se pode ver o que consome o ego de um modo tão penoso quanto 

no luto.  Como Freud (Freud, 1996 [1917], p. 251) aponta, sabe-se quem ele perdeu, 

mas não exatamente o que se perdeu nesse alguém. Freud sugere, portanto, que essa 

perda na melancolia seja de natureza mais ideal, por exemplo: “o objeto talvez não 

tenha realmente morrido, mas tenha sido perdido enquanto objeto de amor (como no 

caso, por exemplo, de uma noiva que tenha levado o fora).” (Freud, 1996 [1917], p. 

251). Por isso o processo de luto não é considerado patológico, tão somente, pois se 

pode observar a perda que o sustenta. Sobre isso, Freud (1996 [1917], p. 251) aponta 

que “a melancolia está de alguma forma relacionada a uma perda objetal retirada da 

consciência, em contraposição ao luto, no qual nada existe de inconsciente a respeito 

da perda.” (Freud, 1996 [1917], p. 251). 

 Apesar da perda na melancolia ter esse caráter enigmático, os fenômenos que 

emergirão dada a circunstância se aproximam muito dos traços do processo de luto. 

Freud ao delimitar os traços mentais da melancolia, torna mais claro o que de modo 

geral aproxima ambos, nela há: 

 

Um desânimo profundamente penoso, a cessação de interesse pelo mundo 

externo, a perda da capacidade de amar, a inibição de toda e qualquer 

atividade, e uma diminuição dos sentimentos de auto-estima a ponto de 

encontrar expressão em auto-recriminação e auto-envilecimento, culminando 

numa expectativa delirante de punição (Freud, 1996 [1917], p. 250).  
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Diante destes traços e das considerações sobre o luto, vemos que apenas uma 

dessas características não faz parte dele: a perturbação da autoestima. Se no luto há o 

completo desinteresse pelo mundo externo, tornando-o vazio; na melancolia a coisa é 

outra: nela há o esvaziamento do próprio ego. Assim, o melancólico representa seu ego 

desprovido de qualquer valor, repugna-se e se deprecia perante todos sem nenhum 

sentimento de vergonha. O paciente considera tamanha sua inutilidade no mundo que se 

compadece pelas pessoas que fazem parte de sua vida, afinal, ele não se atribui 

nenhuma qualidade, pelo contrário.  

Neste artigo, Freud não poupa considerações sobre as características morais que 

emergem da diminuição da autoestima proveniente da condição melancólica. E assinala, 

além do mais, que esse delírio de inferioridade é acompanhado por um quadro de 

insônia, recusa de se alimentar e “uma superação do instinto que compele todo ser vivo 

a se pegar à vida” (Freud, 1996 [1917], p. 252). Há, portanto, uma condição que parece 

mortificar o sujeito. Isto acontece, pois, como Freud nos ensina, uma parte do ego do 

paciente se colocou contra a outra parte, tomando-a como seu próprio objeto. Esta parte 

do ego, portanto, será investida como objeto e receberá todas as críticas, agressões e 

julgamentos. Assim, a consciência se põe a adoecer.  

 Ao debruçar-se sobre este fenômeno, no qual uma parte do ego toma a outra 

como seu objeto de modo a agredi-lo severamente, Freud assinala uma contradição 

desse quadro que é ponto chave para o entendimento do mesmo: as autoagressões 

referem-se realmente a outra pessoa. No entanto, elas “foram deslocadas desse objeto 

para o ego do próprio paciente” (Freud, 1996 [1917], p. 254). Logo, como atesta Freud 

(Freud, 1996 [1917], p. 254) diante desses casos clínicos, “se se ouvir pacientemente as 

muitas e variadas auto-acusações de um melancólico” observaremos que elas se tratam 

na realidade de outra pessoa – que ela ama, amou ou idealmente deveria amar. Isto 

acontece, pois, na melancolia a libido retornada para o ego serve à identificação deste ao 

objeto; diferentemente do processo de luto, no qual a libido livre é usada para o 

investimento nas lembranças do objeto até que se possa investir em outro.  

Freud, ainda neste artigo, busca esclarecer esse ponto através da análise da 

relação entre o eu e o objeto na melancolia, parafraseando-o: a libido que fora investida 

em uma pessoa, por algum motivo de desapontamento é destroçada. Esta, ao invés de se 

deslocar para algum objeto que a substitua, sendo este o processo considerado como 

‘normal’, é retornada para o próprio ego. Assim acontece a identificação com este 

objeto abandonado que, por força do ego, o tornará uma parte dele mesmo; ou seja, uma 
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parte do ego cumprirá o papel de agente crítico reduzindo a outra parte à condição de 

objeto abandonado.  

Desse modo, vê-se uma impossibilidade de situar o objeto fora das próprias 

instâncias do ego, uma vez que este se identifica ao objeto.  Por isso, o investimento da 

libido não encontra uma saída, a qual seria dirigir-se ao objeto da realidade (um 

substituto); dada essa impossibilidade, há um excesso de investimento libidinal no ego, 

já que este e o outro se tratam de um só. Diante disso, fica mais claro o motivo pelo qual 

é possível que todas as autoagressões no melancólico sejam feitas sem o menor 

sentimento de vergonha, pois na verdade elas se tratam do outro que habita o ego.  É 

pelo ego estar identificado ao objeto que essa saída é obstruída. 

Por conseguinte, a parte do ego reduzida à condição de objeto será tão investida 

que se tornará excessiva, em contraposição ao ego que empobrecerá (Clara, 2007). Se 

por um lado o sujeito do significante – o qual torna possível a possibilidade da 

emergência do desejo – é marcado por uma falta através da inscrição do NDP no Outro, 

vemos que na melancolia esta falta não parece ter sido inscrita como tal, pois como 

aponta Clara (2007, p. 137), há “um excesso que o psiquismo não consegue barrar”; 

assim, o estudo da manifestação melancólica aponta para um excesso de presença. Já 

nos termos lacanianos podemos compreender tal presença como o gozo do Outro não 

barrado, uma vez que não houve a inscrição do NDP de modo a conter esse excesso e 

enquadrá-lo na teia simbólica. Assim, esse gozo fica a esvair sem meios para aparelhar-

se ao campo da linguagem e da lógica fálica. O ser fica, então, assujeitado ao campo 

Outro, colocando-se como o objeto desta relação.  

Este conflito surge da impossibilidade de simbolizar a ausência do objeto; assim, 

o ego relutante a perda dele, acredita ser possível evitar essa dor mediante a 

identificação e incorporação com o próprio objeto perdido. Identificar-se a ele é, 

portanto, a tentativa de mantê-lo presente para sempre ao preço de recusar a realidade e, 

sobretudo, de perder a si mesmo já que ambos tornam-se um só, ‘carne e unha’(Freud, 

1996 [1917]).  No entanto, a realidade insiste, bem como a perda do objeto dela, e burla-

la não garante a satisfação que outrora o objeto trouxe (Clara, 2007). Por consequência 

disto, o ser ficará imerso em um conflito no qual a realidade recusada incidirá sobre o 

ego de forma avassaladora.  

Há, ainda, outro ponto de sofrimento melancólico que emerge dada a 

incorporação e identificação ao objeto, trata-se da relação de ambivalência entre amor e 

ódio tida com o mesmo. Pois, por um lado o amor ao objeto quer mantê-lo e conservá-
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lo, mas o ódio por consequência do abandono quer destruí-lo e retirar esse objeto das 

instâncias do ego. Essa ambivalência será responsável pelos conflitos trajados entre 

ambos, sendo neste ponto em que se situa as questões das autoagressões que tanto ferem 

o ser. Neste sentido, apesar de Freud não situar as questões referentes à melancolia em 

termos de ‘alteridade’, podemos inferir essa problemática em seus escritos na medida 

em que localiza o ‘outro’ na perturbação melancólica (Clara, 2007). Como vemos, este 

outro habita o ego e é ao mesmo alvo de amor e ódio. Deste modo, o artigo Luto e 

melancolia (1917 [1915) apresenta não só um quadro clínico dos fenômenos que 

emergem diante destas condições, mas, sobretudo, trata da constituição do ego, a qual 

só é possível na relação com o outro, isto é, numa relação dialética. Mas, como vemos 

no caso da melancolia, essa relação de ‘eu’ e ‘outro’ está cerceada dada a identificação e 

incorporação do objeto ao ego. 

 Por consequência disto, o melancólico não só “exclui a possibilidade de 

reconhecimento de uma identidade”, mas também de um eu “como alteridade em si 

mesmo”. (Clara, 2007, p. 144) Ou seja, um si mesmo que é fruto da divisão do ser e 

marca o lugar do sujeito como falta-a-ser: o lugar da verdade (Safatle, 2017).  Dito isso, 

na melancolia a separação em relação ao objeto e ao Outro não pode ser tomada a partir 

dos termos neuróticos. Vimos que no caso da melancolia o sujeito estabeleceu uma 

separação em relação ao objeto num primeiro momento, ainda que de maneira precária. 

Pois, esta, no menor abalo de suas idealizações com o objeto, eclode na manifestação de 

sua psicose ao preço de perder a si mesmo, pois o ego ao se identificar ao objeto 

perdido, coloca o sujeito em vias de mortificação. 

É neste momento, então, que o melancólico reluta à separação desse objeto, pois 

suas balizas e seus recursos sustentados para separá-lo de si mesmo ruíram-se na perda 

ideal do objeto amado. Deste modo, podemos pensar que enquanto não desencadeada, a 

psicose, precisamente a melancolia, situa bem o lugar do sujeito, pois esta encontra os 

meios necessários para separar-se o objeto e do Outro, mesmo mediante a foraclusão do 

NDP. Vemos, então, que apesar da estrutura não poder mudar de uma para a outra, o 

regime em que ela opera pode ser mudado; isto independe da foraclusão do NDP. Deste 

modo, acredita-se que é possível para o melancólico – assim como para qualquer pessoa 

– encontrar meios para barrar este gozo invasivo e criar as condições necessárias para 

que o sujeito possa advir novamente ainda que seja nessa existência marcada pelo 

excesso do Outro. 
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Por fim, vemos, então, que não basta que o objeto deixe de existir na realidade 

para separar-se dele. Ao não se implicar num trabalho de luto para assumir a perda do 

mesmo, não se coloca como um ser para a falta (Lacan, 1985 [1954]). Deste modo, 

como aponta Guimarães (2007), a separação se inscreve na ordem de uma tomada de 

posição, sendo preciso que o sujeito tome partido nisso, de modo a fazer uma 

“escolha”2 por esta separação. Isto implica ao sujeito se assumir a partir de uma falta 

proveniente desta operação. O ato dessa separação, ainda que não habite os auspícios da 

consciência e da racionalidade, é ainda assim considerado ato do sujeito, ativo e 

responsável por sua condição de sujeito, independente de sua ordenação na estrutura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
2
 Esta escolha não se trata do livre-arbítrio ou da consciência. Trata-se de uma escolha inconsciente que 

por mais que o sujeito não tenha gerência sobre ela, responderá às suas consequências. 
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5. CONCLUSÃO 

 

Lacan ao se debruçar no estudo da condição psicótica garantiu a possibilidade de 

se ampliar o olhar para os mecanismos particulares do mesmo, sem que estes fossem 

tomados tendo como parâmetro a neurose.  Com isso, podemos compreender o lugar 

que o sujeito ocupa na psicose sem submeter essa análise à neurose e aos seus recursos 

particulares. Pois, se partíssemos de uma perspectiva comparativa entre ambas para 

lançar luz ao sujeito na psicose, poderíamos até mesmo chegar à conclusão de que não 

há sujeito na mesma.  Pois, na neurose, o sujeito como falta-a-ser se inscreve a partir da 

inscrição da falta no Outro através do NDP e, por consequência, encontra as vias 

necessárias para ser representado por um significante para outro significante. Na 

psicose, no entanto, a coisa é outra. 

Nela, esta dimensão da falta não foi inscrita como tal devido à foraclusão do 

Nome-do-Pai. Por conta disto, o Outro ganha consistência na sua relação com o sujeito, 

de modo que a posição deste é marcada pelo excesso de presença do Outro, e não por 

sua falta. Por isso, o psicótico é tomado pelos significantes que vêm do Outro, pois, 

nestes casos, não conta com a apropriação da rede simbólica para ordenar isto que lhe é 

exposto. Neste contexto, ele não se situa no furo do Outro se colocando como falta-a-

ser, de modo a inaugurar o lugar para se fazer representar pelo significante. Se 

tomarmos essa operação como ‘modelo’, negamos de antemão a inscrição do sujeito na 

psicose, e deveremos admitir que nestes casos a psicanálise não pode operar- já que esta 

persegue os efeitos de sujeito na sua clínica.  

Vimos, porém, com este trabalho, que a linguagem nos faz sujeito 

independente de nossa estrutura. Pois, esta admite sempre um terceiro na relação que é 

constituinte da posição do sujeito, o Outro. A relação do ser com o Outro é o que 

permite recolhermos os efeitos de sujeito que pode se inscrever nesta relação. Se na 

neurose, como vimos, ele dispõe de recursos simbólicos para barrar isto que vêm do 

Outro e daí advir, na psicose ele contará com outros recursos, outros modos para tal. 

Estes, na clínica psicanalítica, se fazem possíveis numa aposta do analista de se colocar 

como secretário do alienado, secretariando-o na construção de soluções para àquilo que 

vem do Outro de modo tão invasivo. Deste modo, a existência do sujeito da psicanálise 

se conecta intimamente pelo que se passa na relação do sujeito no campo do Outro, é ele 

quem baliza a experiência do sujeito, independente da relação estabelecida entre ambos. 
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Pudemos traçar essas considerações ao recorrer inicialmente ao conceito de 

sujeito cartesiano na sua diferenciação com o sujeito da psicanálise. O primeiro, como 

vimos, está ancorado no ser e se caracteriza por sua certeza na presunção de que tem o 

saber. No entanto, o sujeito da psicanálise faz extrapolar esta dimensão da consciência e 

do pensamento, de modo a desalojar este lugar privilegiado do Cogito. Pois, o sujeito da 

psicanálise só pode ser apreendido em sua divisão; logo, não podemos admitir o ser 

unicamente como o lugar da consciência e do pensamento, pois há algo que não se sabe 

sobre si mesmo e que tampouco temos o controle. Trata-se do sujeito do inconsciente 

constituído pelo Outro. Este, embora não possamos apreender em sua materialidade, 

inscreve a possibilidade de não sermos seres da necessidade, nem simplesmente 

‘indivíduos’.  

Tendo explorado o lugar do sujeito e sua diferença em relação ao eu, pudemos 

também neste primeiro momento traçar algumas considerações sobre a constituição do 

sujeito como falta-a-ser. Vimos que sua constituição depende da inscrição do NDP no 

Outro, de modo a filtrar os significantes que vêm dele. Orientados por essa noção de 

que o sujeito se estabelece pela inscrição do NDP no Outro, buscamos no segundo 

capítulo compreender o estatuto possível de sujeito na psicose, tendo em vista que ela é 

marcada pela foraclusão do NDP. Vimos que uma vez imersos no campo na linguagem 

estaremos sempre situados em relação a um terceiro (o Outro) que é constituinte da 

posição do sujeito, independente da forma que se estabeleça essa relação. Pois, como 

Lacan nos ensinou, por sermos seres falantes não há como reduzir o sujeito a alguém 

que fala ou a pessoa simplesmente, e, com psicótico, não é diferente. Ele está na 

linguagem e por isso estabelece uma relação com o Outro, ainda que não barrado pelo 

NDP. Neste momento, ainda nos dedicando às considerações sobre o sujeito na psicose, 

situamos o sujeito do gozo, tal como indicado por Pequeno (2000). Vimos que ele 

dispõe de seus recursos próprios para barrar o gozo do Outro, sem contar com as balizas 

produzidas pela inscrição do Nome-do-Pai. Os recursos garantidos na psicose fazem as 

vias possíveis para o sujeito advir.  

Por fim, consideramos neste trabalho o fenômeno da melancolia tal como 

cunhado por Freud e aperfeiçoado por Lacan. Este se assimila em muitos aspectos ao 

processo considerado como o luto normal, por isso buscamos compreender tal 

fenômeno a partir de sua relação com o luto. Vimos que a condição dita ‘patológica’ na 

melancolia é desencadeada somente em determinado tempo, no qual há a perda do 

objeto amado e a impossibilidade do sujeito de ceder a essa separação. Por isso, 
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identificar-se ao objeto perdido vale como uma tentativa de mantê-lo presente para 

sempre, ainda que para isso tenha que recusar a realidade e perder a si mesmo. No 

entanto, antes deste evento traumático, a posição do sujeito na sua estrutura psicótica 

permite estabelecer uma separação em relação ao objeto de modo a situa-lo no outro e 

não como sendo parte dele mesmo. É neste momento que podemos perseguir os efeitos 

de sujeito na clínica da psicose melancólica. Muito poderia ser dito sobre as amarrações 

possíveis dentro da estrutura, perseguindo os últimos ensinos de Lacan. Porém, tal 

estudo foge ao escopo do presente trabalho. Mas é importante apontar que o debate 

sobre a suposta inexistência do sujeito na estrutura psicótica toma outras consequências 

quando pensamos a partir dos seminários finais. Porém, o caminho aqui percorrido tem 

uma visada de sedimentar a aposta de que a psicanálise deve se ocupar da psicose, sem 

recuar diante de seus fenômenos peculiares.  

Dito isso, podemos pensar que os mecanismos de foraclusão e recalque 

inauguram estatutos distintos de sujeito. Assim, consideramos que uma oposição 

qualitativa entre tais estruturas, bem como de seus mecanismos, não se fazem 

necessárias na direção clínica de tratamento. Pois, temos que lidar é com o sujeito que 

nelas encontra as vias possíveis para se inscrever.  
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