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Não somos apenas o que pensamos ser. 

Somos mais; somos também o que 

lembramos e aquilo de que nos 

esquecemos; somos as palavras que 

trocamos, os engamos que cometemos, 

os impulsos a que cedemos. 

 

Sigmund Freud. 



10 

 

RESUMO 

 

 

O presente trabalho monográfico possui o objetivo de analisar pela via da 

psicanálise os atravessamentos da sexualidade na clínica das psicoses e o modo 

que as ações psicossociais  podem intervir nesse aspecto da vida de seus usuários. 

Para isto, será necessário passar brevemente pelo tema da sexualidade infantil e 

sua relação com a castração e com a influência que a sociedade exerce sobre os 

arranjos singulares em torno do sexual. Conclui-se que o arranjo psíquico do 

psicótico na busca de satisfação sexual e o modo como isto se estrutura na 

expressão delirante, deve ser inserido como elemento da clínica na atenção 

psicossocial.  

 

 

Palavras-chave: Psicanálise. Psicose. Sexualidade. Clínica da Reforma. 
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ABSTRACT 

 

 

The present monographic work has the objective of analyzing through 

psychoanalysis the crossings of sexuality in the clinical psychosis and the way that 

psychosocial actions can intervene in this aspect of the life of its users. For this, it will 

be necessary to go briefly on the subject of infantile sexuality and its relation with the 

castration and with the influence that the society exerts on the singular arrangements 

around the sexual. It is concluded that the psychic arrangement of the psychotic in 

the pursuit of sexual satisfaction, and the way in which it is structured in delusional 

expression, must be inserted as an element of the clinic in psychosocial attention. 

 

 

Keywords: Psychoanalysis. Psychosis. Sexuality. Clinic of the Reformation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

SUMÁRIO 

 

 

INTRODUÇÃO .......................................................................................................... 13 

 

CAPITULO 1 – A SEXUALIDADE E O MAL-ESTAR NA CULTURA ...................... 17 

1.1 TEORIAS PSICANALÍTICAS SOBRE A SEXUALIDADE ................................ 21 

1.2 ÉDIPO: CASTRAÇÃO E FORACLUSÃO ......................................................... 23 

 

CAPÍTULO 2 – A PSICANÁLISE E A CLÍNICA DAS PSICOSES ........................... 29 

   2.1 O CASO SCHREBER A PARTIR DA ANÁLISE FREUDIANA ................................. 29 

2.2 A CONTRIBUIÇÃO LACANIANA PARA A CLÍNICA DAS PSICOSES ............ 34 

 

CAPÍTULO 3 – A PSICOSE NA CLÍNICA DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ........... 37 

3.1 A PSICOPATOLOGIA COMO ELEMENTO DA CLÍNICA PSICOSSOCIAL..... 37 

3.2 A CLÍNICA DA REFORMA ............................................................................... 40 

   

CONSIDERAÇÕES FINAIS ...................................................................................... 45 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ......................................................................... 47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

INTRODUÇÃO 

 

 

A loucura sempre suscitou curiosidade, temor, atração. Desde a 
época em que os loucos eram confinados em embarcações errantes 
[...] a loucura é associada aos medos mais profundos do homem, ao 
lado da morte. Mas também já foi cantada como elemento 
contingente da vida humana. Ao ser transformada em objeto de 
estudos pela psiquiatria, perdeu a dimensão de expressão da vida 
humana e reduziu-se à doença mental, transformando-se 
negativamente em patologia. Mesmo hoje, quando se trabalha pela 
inclusão social da diferença que a loucura porta em relação às 
fronteiras simbólicas que regulam a convivência humana, a 
linguagem e as excentricidades dos loucos ainda nos despertam o 
interesse em desvendar seus mistérios. (GUERRA, 2010, p.07) 

 

Ao ingressar no curso de Psicologia não me imaginava fazendo outra coisa 

além de Psicologia Clínica, em especial orientada pela Psicanálise Freudiana. No 

decorrer do curso e da realização das disciplinas, me deparei com diversos campos 

interessantes da Psicologia, tendo ampliado meu interesse pela Clínica através do 

campo da Saúde Mental.  

Nas discussões da disciplina de Psicologia e Saúde Mental, o movimento da 

Reforma Psiquiátrica foi abordado dando destaque às violências institucionais das 

práticas manicomiais e ao que se convencionou chamar por “Holocausto Brasileiro” 

(ARBEX, 2013). Conhecer e entender os tipos de abordagem existentes desde o 

século XX para o tratamento asilar da loucura, permitiu identificar e compreender os 

desafios dos novos dispositivos terapêuticos que encontramos atualmente. 

Ao ingressar no campo da Saúde Mental, a partir da experiência de estágio 

no Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) de Rio das Ostras, pude acompanhar na 

prática o que havia estudado na disciplina: o medo estampado no rosto dos usuários 

do CAPS ao ouvirem falar de internação, as dificuldades institucionais e políticas 

reveladas pelos técnicos para manterem o serviço aberto, para oferecerem oficinas 

terapêuticas, a dificuldade fornecimento de medicamentos ou ampliação de recursos 

para atendimentos. Ao mesmo tempo pude perceber o sorriso no rosto de cada um 

quando são reconhecidos pelas suas conquistas e melhoras, quando são 

encorajados a erguer a cabeça, pois o mal-estar torna-se pequeno frente à grandeza 

de habilidades que possuem. 

Junto de cada usuário vem uma história de vida, que comove, ensina e irrita,  



14 

 

faz pensar e refletir sobre a vida que encontramos no mundo. Alguns com mais de 

10 anos de internação sentem medo de ouvir falar em injeção, outros já abrem um 

enorme sorriso, pois sabem que com e a medicação e outros cuidados vem o alívio 

de alguns sintomas. Nota-se, ainda, que o fato de poderem se tratar e voltarem para 

suas casas no final do dia, já representa uma diferença fundamental na vivencia 

deles no CAPS: eles não estão presos, não mais, e a liberdade é terapêutica.  

 Além de todas essas vivências, algo mais específico me chamou atenção: 

como muitos desses usuários têm lidado com a sexualidade e suas experiências 

sexuais? Como lidam com seus anseios ou buscam satisfação nas parcerias e, 

relações amorosas e como essas experiências norteiam o cuidado psicossocial? 

Pude observar, que muitos usuários falam abertamente desses assuntos uns com os 

outros no cotidiano do CAPS e que, não raro, esses assuntos tornam-se elementos 

essenciais para as discussões dos casos em equipe.  

No final do estágio, pude acompanhar uma situação clínico-institucional 

referente ao caso da usuária M., uma mulher com cerca de 40 anos que no passado 

fazia programa para ter seu dinheiro, mesmo com a boa condição da família. Teve 

um filho com um dos parceiros que encontrou na vida, o qual tentou se casar com 

ela, mas não conseguiu. No entanto, o parceiro conseguiu manter um 

relacionamento com M. por alguns anos, até a chegada do segundo filho, que ao 

nascer foi rejeitado pela mesma devido a uma depressão pós-parto. A partir desse 

acontecimento, seu estado de sofrimento mental foi se agravando até que precisou 

dos cuidados do CAPS. 

M. chegava ao CAPS bem eufórica e alguns familiares relatavam que ela 

fugia de casa “se oferecendo nas ruas”, como uma repetição do que fazia no 

passado. Sempre elogiando usuários e funcionários do dispositivo, M. procurava 

estar entre homens, seja para participar das reuniões ou das refeições. Aos poucos 

fomos percebendo o envolvimento dela com dois usuários do CAPS: dormiam juntos 

no descanso entre as refeições, dançavam e participavam juntos das oficinas. Em 

um determinado momento de sua rotina no serviço, um usuário foi visto por um 

profissional da equipe saindo com outro usuário e entrando em uma construção que 

havia próximo ao CAPS. Alguns minutos depois, a usuária M. foi atrás dos mesmos, 

e juntos tiveram relações sexuais, primeiro um, depois o outro, e após o fim do ato 

sexual voltaram para o serviço. 

O  ocorrido se repetiu algumas vezes, durando algumas semanas. Certo dia,  
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M. sentiu a necessidade de falar com a enfermeira sobre uma dor abdominal que 

sentia, revelando assim a história suposta pela equipe e afirmando “estar se 

sentindo satisfeita sexualmente agora” e que “não precisava mais dos dois para se 

sentir bem”, optando em manter o relacionamento apenas com um dos parceiros. O 

segundo homem, também usuário do CAPS, ficou alguns dias bem desanimado e 

em estado depressivo, chegando a apresentar atitudes agressivas com outros 

usuários. M. parecia indiferente com a situação.  

Em reunião de equipe o caso foi apresentado, levantando como questão o 

modo como a equipe poderia lidar com essa delicada situação, a qual acontecia 

apenas parcialmente dentro do CAPS. Questionamentos sobre possíveis conduções 

com a família foram levantadas, cuidando para evitar instabilidade emocional dos 

envolvidos, principalmente com M., que em outros momentos já fugira de casa para 

“oferecer seu corpo” para quem encontrasse na rua. 

A equipe do CAPS optou, então, por manter-se atenta aos acontecimentos 

sem levantar o assunto entre os demais usuários, já que isto poderia ser invasivo 

com aqueles que não revelam envolvimento com M., porém, algumas medidas de 

prevenção foram introduzidas pela equipe, como distribuir preservativos para os 

usurários e explicar a importância de usá-los nas relações sexuais, e também a 

realização de rodas de conversa sobre sexualidade. 

Logo após as medidas preventivas adotadas pela equipe do CAPS, tive que 

me desligar do dispositivo devido ao cumprimento do meu período de estágio, o que 

dificultou a continuidade do meu acompanhamento sobre o caso. Ainda assim, a 

questão levantada sobre a sexualidade na psicose se manteve como um ponto de 

inquietação e reflexão sobre o manejo da clínica da psicose na atenção psicossocial, 

ao notar a modo como alguns usuários expõem a ‘céu aberto’ suas experiências 

sexuais como meio de satisfação, abriu-se o interesse em investigar a temática da 

sexualidade na psicose.  

Entender o atravessamento sexual na clínica das psicoses é o grande fator 

motivador para a realização deste estudo, apontando como as relações são 

construídas e desconstruídas a partir das vivências do sujeito psicótico. No primeiro 

capítulo, abordarei o “A Sexualidade e o Mal-Estar na Cultura”, indicando os ideais 

impostos pelos valores da nossa cultura e como esta trata das questões morais 

acerca da sexualidade,  contextualizando-as a partir das Teorias Psicanalíticas 

sobre a Sexualidade e sua relação com as saídas subjetivas frente à castração.  
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No segundo capítulo, percorrerei o caminho da “Psicanálise e a Clínica da 

Psicose” iniciando com as análises freudianas sobre o Caso Schreber, como via 

para abordar as contribuições lacanianas para a clínica com sujeitos psicóticos.  

Por fim, o terceiro e último capítulo abordará a “Atuação da Clínica da 

Reforma Psiquiátrica frente à Psicose”, como modo de abordar o cuidado 

psicossocial no campo das psicoses considerando os atravessamentos das 

experiências sexuais  na expressão delirante.  
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CAPÍTULO 1 

A SEXUALIDADE E O MAL-ESTAR NA CULTURA 

 

 

Ceccarelli em seu texto ‘Sexualidade e Preconceito’ (1999, p. 19) traz duas 

perguntas importantes “Por que, a despeito de tanta ‘evolução’, ainda existem tantos 

tabus e preconceitos em relação à sexualidade?” e “Por que o sexual desperta tanto 

terror podendo, às vezes, gerar atitudes absurdamente repressivas?”. Nas páginas 

que se seguem, Cecaarelli (1999, p. 21) considera que: 

 

Embora a base dos valores ético-morais de nossa cultura encontre 
suas raízes na tradição judaico-cristã, seria injusto atribuir ao 
Cristianismo o ceticismo em relação aos prazeres [...] tal legado 
pessimista, que devia-se sobretudo a considerações médicas, tem 
suas origens na Antiguidade. Pitágoras recomendava que as 
relações sexuais ocorressem de preferência no inverno [...] 
Hipócrates considerava que reter o sêmem proporcionava ao corpo 
máxima energia; a sua perda, a morte. Segundo Sarano de Éfaso, 
médico pessoal do Imperador Adriano, o ato sexual só se justificava 
para procriação.  

 

Desde os primórdios da civilização ocidental, a sexualidade e o sexo em si já 

eram tratados como algo negativo na existência humana, sendo bem visto apenas 

com a finalidade da reprodução. Com o início do Estoicismo entre 300 aC a 250 d.C. 

esse negativismo foi ainda mais marcante, pois ao se desvincular dessa ideia 

reprodutiva, era visto como uma perversão.  

Segundo Ceccarelli (1999), a perversão passa a ser caracterizada por Freud 

como um modo de organização psíquica baseada na recusa. Na busca de prazer, a 

sexualidade escapa à ordem da natureza e age à serviço próprio, “pervertendo”, 

assim, seu suposto objeto natural: a procriação. Entretanto, subordinar a 

sexualidade à função reprodutora é, segundo Freud, “um critério demasiadamente 

limitado” (CECCARELLI, 1999, p. 26). 

Em 1929, Freud chegou à conclusão em ‘O Mal-Estar na Civilização’ (1969) 

que o indivíduo não consegue ser feliz na civilização moderna, mesmo após todo 

avanço técnico, cientifico, espiritual e corporal. Com efeito, o homem moderno não 

se tornou mais ‘feliz’, ao se dar conta que a civilização tem como objetivo principal 

certa renúncia à felicidade. Se o mundo é desfavorável às necessidades humanas 

em busca de satisfação sexual, para tudo que é bom e prazeroso são exigidos 
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trabalhos árduos e penosos de renúncia à determinados mecanismos pulsionais, e 

isso traz sofrimento e mal-estar.   

Na teoria da cultura freudiana, a sexualidade é a pedra fundamental na 

manutenção e reprodução da civilização, podendo existir porque os impulsos 

sexuais são canalizados para o trabalho, por exemplo, gerando todos os bens 

materiais e intelectuais da civilização e retirando energia psíquica da pulsão sexual. 

Assim, a manutenção da civilização exige que os indivíduos trabalhem e produzam, 

mas os homens não são amantes do trabalho e é pela repressão social que os 

indivíduos são obrigados a trabalhar. Como consequência, Freud (1929/1969) 

atribuiu às doenças psíquicas de sua época à grande repressão que a civilização 

exerce sobre os impulsos sexuais.  

O processo civilizatório é, portanto, marcado pela renúncia e pelo sentimento 

de insatisfação que os homens experimentam vivendo em sociedade.  Para Freud, o 

resultado disso é o mal-estar, que é produzido pelo conflito irreconciliável entre as 

exigências pulsionais e as restrições da civilização, trazendo para o indivíduo “uma 

satisfação irrestrita de todas as necessidades que apresenta-se-nos como método 

mais tentador de conduzir nossas vidas; isso, porém, significa colocar o gozo antes 

da cautela, acarretando logo o seu próprio castigo” (FREUD, 1929/1969, p. 85). 

Freud (1929/1969) afirma em seus estudos que nada ocorre por acaso, nem 

mesmo processos psíquicos: para cada pensamento ou memória revivida, 

sentimento ou ação, existe uma causa consciente ou inconsciente, que irá 

determinar os precedentes deste mesmo processo mental. O autor destaca que a 

maioria dos desejos recalcados são de ordem sexual, podendo ser encontrados nos 

primeiros anos de vida se considerado que as ocorrências deste período da vida 

deixam marcas na estruturação da vida psíquica de um sujeito. 

A sociedade tem, nos dias atuais, como característica predominante a 

tecnologia científica, que oferece produtos com o objetivo de suprir falhas, aumentar 

o conforto e o prazer. Entretanto, entende-se que tais avanços não serão 

consumidos como solução para os problemas das relações sociais, visto que todo 

relacionamento humano é, por si só, “fonte de maior sofrimento para o ser humano” 

(FREUD, 1929/1969, p. 95). Desse modo, o homem acaba fazendo parte de 

diversos grupos ao longo de sua vida: grupos religiosos, familiares, de amizade, de 

trabalho, entre outros; estando sujeito à influência de todos eles. Quando um 

indivíduo está inserido em um grupo dois princípios agem sobre ele, influenciando 
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processos de modificação: a “alta sugestibilidade” e o “contágio” (FREUD, 

1921/1969, p. 100).  

Freud (1029/1969, p. 108) faz considerações acerca das descobertas feitas 

pelo homem quanto ao sexual: 

 

[...] a descoberta feita pelo homem de que o amor sexual (genital) lhe 
proporcionava as mais intensas experiências de satisfação, 
fornecendo-lhe, na realidade, o protótipo de toda felicidade, deve ter-
lhe sugerido que continuasse a satisfação da felicidade em sua vida 
seguindo o caminho das relações sexuais e que tornasse o erotismo 
genital o ponto central desta mesma vida. Prosseguimos dizendo 
que, fazendo assim, ele se tornou dependente, de uma forma muito 
perigosa, de uma parte do mundo externo, isto é, de seu objeto 
amoroso escolhido, expondo-se a um sofrimento externo, caso fosse 
rejeitado por esse objeto ou o perdesse através da infidelidade ou da 
morte. 

 

No campo das relações sexuais e amorosas, por exemplo, a vulnerabilidade 

ao sofrimento psíquico torna-se determinante para expressões subjetivas de 

isolamento ou distanciamento entre as pessoas, seja por experiências anteriores, 

seja pelo medo de rupturas às quais atualizam o temor do desamparo. Outros casos 

preferem o engajamento social em busca da felicidade e satisfação, demonstrando 

que “a felicidade, contudo, é algo subjetivo” (FREUD, 1929/1969, p. 97). 

A felicidade não existe como real acontecimento, e isto implica em 

considerar que não há uma fórmula a ser seguida para ser feliz, pois cada sujeito 

obtém sua própria forma de prazer. Com efeito, o sentimento mais prazeroso para o 

ser humano é também o que mais pode causar sofrimento, ocasionando ao homem 

um tipo de curiosidade complexa o suficiente que pode derivar-se de outra 

característica bem mais primitiva ao ser, a realização do seu prazer, como Freud 

(1920/1969, p. 17) nos mostra: 

 

Na teoria psicanalítica não hesitamos em supor que o curso tomado 
pelos eventos mentais está automaticamente regulado pelo princípio 
de prazer, ou seja, acreditamos que o curso desses eventos é 
invariavelmente colocado em movimento por uma tensão 
desagradável e que toma uma direção tal, que seu resultado final 
coincide com uma redução dessa tensão, isto é, com uma evitação 
de desprazer ou uma produção de prazer. 

 

O princípio do prazer,  como definição Freudiana, é aquilo através do qual se 

faz desaparecer o sofrimento, melhor dizendo, o prazer é o fim do sofrimento e uma 
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descarga de energia psíquica. A satisfação humana tem sua raiz nesse “além de” e 

o modo como o sujeito se relaciona com esse além. A felicidade é, portanto, o modo 

particular com o qual o princípio do prazer falha a um sujeito particular: “cada um 

goza de um modo diferente, o problema é como cada sujeito vive esse limite, essa 

insuficiência do prazer” (VIGANÒ, 2010 p. 41). 

Sobre a incidência de aspectos culturais e especialmente religiosos na 

constituição subjetiva, as noções de condenação e pecado também atravessam as 

escolhas da vida sexual. Apesar dos tabus sociais construídos ao longo dos séculos, 

podemos notar algo de imediatista na contemporaneidade, e talvez “transgressor”, 

no modo como muitas pessoas lidam com sua sexualidade: algo efêmero e 

passageiro se apresenta no plano das relações amorosas, desvinculado da ideia de 

“amor eterno” construída socialmente. Podemos ainda somar a essa variedade de 

configurações amorosas, as revoluções cientificas modernas em relação aos 

métodos contraceptivos disponíveis atualmente gerando também uma superação 

das convenções sociais acerca do sexo atrelado ao amor.  

O jogo erótico das relações amorosas depende do alinhamento de emoções, 

tanto de forma recíproca como unilateral, marcado pelo impossível da completude. 

Dessa forma, sabe-se que o sexo além de estar ligado diretamente à satisfação 

física, possui outros impactos, pois a sexualidade vai além da satisfação de uma 

pulsão sexual e está atrelada aos fatores emocionais, psicológicos, morais e sociais. 

Segundo Mezan (2000, p. 69), na época de Freud a sociedade era mais 

rigidamente patriarcal e com valores claramente identificáveis. Nossa época, tornou-

se mais relativista e fragmentária. Os ritmos de mudança na sociedade 

contemporânea se tornaram alucinantes, deixando os indivíduos desorientados e 

pressionados pelas exigências do dia-a-dia. Se na época de Freud os valores eram 

bem estabelecidos, em nossa época não há mais valores ou rumos pré-

estabelecidos a serem seguidos. A família como formadora da individualidade se 

fragmentou. Os laços familiares se tornaram frágeis por causa das exigências do 

mundo exterior: a família não constitui mais um núcleo fixo de produção da 

subjetividade e todos os indivíduos devem trabalhar para se manterem ativos e 

inseridos socialmente.  

O mal-estar na civilização é, portanto, a condição existencial do homem 

moderno como o destino compartilhado por todos. A sociedade industrial, a 

competitividade, o consumo desenfreado, o desemprego, a violência, a dinâmica das 
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transformações sociais e dos valores, a transferência da energia sexual para a 

adaptação do indivíduo às exigências da vida são os principais fatores que 

produzem o mal-estar na civilização. Com isso, Ceccarelli (1999, p. 34) conclui que: 

 

Onde existe sexualidade, há preconceito; os dois traduzem tentativas 
de criar uma norma – a “natureza humana” – para enquadrar, para 
controlar e para direcionar as pulsões. Assim, o preconceito em suas 
diversas expressões demonstra a insuficiência deste recurso e 
denuncia a falência da barreira criada para manter afastada da 
consciência aquilo que ameaça de dentro e que abala os valores 
estéticos e morais: o retorno de moções pulsionais – anarquias, 
plurais e parciais – em busca de satisfação. 

 

A sociedade é marcada por diversos estereótipos: do louco, do negro, do 

rico, do pobre, do índio, do nordestino, do funkeiro, dentre outros. Como sabemos, 

estereótipos são a origem para o preconceito, que ao se tornar senso comum, impõe 

limites estigmatizantes para que esses grupos sejam incluídos em meio aos outros. 

O preconceito, na sua grande maioria, é causado pela falta de conhecimento sobre a 

alteridade no trato das relações humanas, e através da loucura podemos reconhecer 

as nefastas consequências histórias e culturais do estigma e do preconceito.    

O próprio termo loucura já traz em si certo preconceito por fugir às normas e 

convenções que a sociedade concebe como normalidade. A expressão psíquica e 

os arranjos sexuais de sujeitos psicóticos estão longe de enquadrar-se no que 

propõe os valores morais da sociedade. O estigma da loucura, com efeito, retira 

deste sujeito seu direito de falar, escolher e se inserir no laço social na medida em 

que a crença de que sua palavra não terá sentido, intensificando e reproduzindo 

atos e gestos de preconceito. 

 

 

1.1 TEORIAS PSICANALÍTICAS SOBRE A SEXUALIDADE   

 

 

 Ao longo do desenvolvimento histórico e cultural da civilização, o homem 

ocidental aprendeu a vincular o sexo ao amor, afeto, companhia, amizade e 

necessidade de proteção. Porém, o sexo faz parte dos nossos instintos mais 

primitivos, afinal de contas é por meio das relações sexuais que se garante a 

perpetuação da espécie.  O prazer proveniente do corpo não é algo que precisa ser 
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aprendido, sabe-se que o corpo é fonte de prazer já nos primeiros anos de vida, 

através da descoberta de suas zonas erógenas.  

Em 1905, nos ‘Três Ensaios sobre a Teoria da Sexualidade’, Freud (1969) 

atribuiu ao contato da mãe com seu filho o despertar das primeiras vivências de 

prazer, que segue desenvolvendo-se e manifestando-se de diferentes formas em 

cada momento da infância, trazendo em cada indivíduo uma construção singular da 

sexualidade que expressa suas fantasias e possíveis práticas sexuais. O corpo 

erotizado implica o reconhecimento das excitações sexuais localizadas em partes do 

corpo associado a um desenvolvimento psicossexual progressivo, também ligado às 

modificações das formas de gratificação e de relação com o objeto materno. Diante 

disto, Freud (1905/1969) apresenta as fases do desenvolvimento sexual, como 

ponto de partida dos avanços clínicos e teóricos sobre a teoria sexual psicanalítica.  

Na fase oral, a zona de erotização é a boca e o prazer ainda está ligado à 

ingestão de alimentos e à excitação da mucosa dos lábios e da cavidade bucal.  A 

fase anal caracteriza o ânus como zona de erotização atrelado ao modo de relação 

do objeto:  “ativo” e “passivo”, intimamente ligado ao controle dos esfíncteres (anal e 

uretral). Ainda na primeira infância, Freud (1905/1969) indica a incidência do 

complexo de Édipo como uma experiência vivenciada na triangulação entre uma 

criança e suas referências parentais, da qual decorre a estruturação da constituição 

subjetiva.  

A mãe é o objeto de desejo do menino e o pai - ou seu representante -  se 

apresenta na trama edípica como aquele que impede seu acesso ao objeto 

desejado, estabelecendo uma procura em assemelhar-se ao pai para ter a mãe.  

Mais à frente, por medo do pai, há uma desistência da mãe, isto é, a mãe é trocada 

pela riqueza do mundo social e cultural, identificado com a virilidade outras 

referências paternas. Convém esclarecer que este processo ocorre com as meninas, 

sendo invertidas as figuras de desejo e de identificação. 

Na fase fálica, a zona de erotização já é o próprio órgão sexual.  No caso do 

menino, a fase fálica se caracteriza por um interesse narcísico que ele tem pelo seu 

pênis em contraposição à descoberta da ausência do pênis na menina. Tal 

constatação determina o surgimento da “inveja do pênis” e o consequente 

ressentimento com a mãe “já que esta não lhe deu um pênis”. Em seguida, surge o 

período de latência, que se prolonga até a puberdade e se caracteriza por uma 

diminuição das atividades sexuais. 
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A adolescência é representada pela última fase, quando o objeto de 

erotização ou de desejo não está mais no próprio corpo, mas em um objeto externo 

ao sujeito. Neste momento, meninos e meninas estão conscientes de suas 

identidades sexuais distintas e começam a buscar formas de satisfazer suas 

necessidades eróticas e interpessoais. Para Freud (1905/1969, p. 209 – 210):  

  

Durante os processos da puberdade firma-se o primado das zonas 
genitais e, no homem, o ímpeto do membro agora capaz de ereção 
remete imperiosamente para o novo alvo sexual: a penetração numa 
cavidade do corpo que excite sua zona genital. Ao mesmo tempo, 
consuma-se no lado psíquico o encontro do objeto para qual o 
caminho fora preparado desde a mais tenra infância (...) o encontro 
do objeto é, na verdade, um reencontro.   

 

A fonte de prazer é proporcionada pelas sensações de contato com o objeto 

sexual, com o tocar e o olhar, onde o olhar é o caminho mais frequente e acessível 

para despertá-lo da excitação libidinosa. O princípio do prazer caracteriza-se, então, 

pela procura de prazer, evitando a dor, o sofrimento ou a tensão, todos os seres 

vivos obedecem a este princípio. Levando isso em conta, o que predomina neste 

caso, é a busca do prazer a qualquer custo, que de acordo com Freud (1905/1969), 

trará sempre a dimensão de um reencontro com o objeto de amor.  

Segundo Freud (1905/1969) essas relações, constitutivas à vida psíquica 

estabelecidas com os pais ou com os primeiros cuidadores de uma criança, tornam 

as experiências infantis, sejam elas de amor ou perda, fundamentais para o 

estabelecimento de padrões mentais que se tornam modelos inconscientes, tendo 

efeitos duradouros sobre o funcionamento psíquico e sendo a fonte de conflitos que 

podem bloquear o desenvolvimento. Nesse sentido, a forma como nos relacionamos 

com o outro e conosco é diretamente influenciada pela maneira como lidamos com 

as manifestações inconscientes que dizem muito sobre quem somos. 

 

 

1.2 ÉDIPO: CASTRAÇÃO E FORACLUSÃO 

 

 

Para construir o conceito de Complexo de Édipo, Freud utilizou-se da 

mitologia grega “Édipo Rei” de Sófocles. O mito narra a história de Laio, rei de 
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Tebas, que teria sido avisado por um Oráculo sobre seu futuro maldito: ele seria 

assassinado por seu próprio filho que se casaria com sua mulher, ou seja, a mãe 

deste. Para evitar que isso se concretizasse, Laio decide abandonar a criança num 

lugar distante, colocando-lhes pregos nos pés, para que morresse. Um pastor 

encontra a criança e lhe dá o nome de Édipo (pés-furados). Essa criança, mais tarde 

é adotada pelo rei de Corinto.  

Ao consultar o oráculo, Édipo recebe a mesma mensagem que seu pai Laio 

recebera anos antes, mas, acreditando que se tratava dos pais adotivos, Édipo foge 

de Corinto. Em sua fuga, Édipo se depara com negociantes e seu líder e acaba 

matando todos em uma briga, sem saber que esse líder era Laio, seu pai.  

Em Tebas, Édipo decifra o enigma da Esfinge - "Qual é o animal que tem 

quatro patas de manhã, duas ao meio-dia e três à noite?" O homem. "O amanhecer 

é a criança engatinhando, entardecer é a fase adulta, que usamos ambas as pernas, 

e o anoitecer é a velhice quando se usa a bengala" - ele livra a cidade de suas 

ameaças, assim recebe o trono de rei e a mão da rainha Jocasta, agora viúva. Os 

dois se casam e têm quatro filhos. 

Anos depois, quando uma peste chega à cidade, Édipo e Jocasta consultam 

o oráculo para tentar resolver essa questão e acabam descobrindo que são mãe e 

filho. Jocasta suicida-se e Édipo fura os próprios olhos como punição – tomado com 

um modo de castração - por não ter reconhecido a própria mãe. 

Freud (1924/1969) se apropria do mito de Édipo para formular sua ideia de 

que existe na relação ‘pai-mãe-criança’ um desejo incestuoso da criança pela mãe e 

a interferência odiada do pai nessa relação, apesar de sua estruturação e 

seus efeitos serem diferentes para o menino e para a menina, como vimos 

anteriormente. Assim, o Complexo de Édipo torna-se uma formulação teórica para 

explicar o desenvolvimento sexual infantil. Esse conceito psicanalítico foi trabalhado 

inúmeras vezes durante a construção da teoria freudiana e, posteriormente por 

seguidores da psicanálise, por assumir um lugar fundamental na difusão da teoria 

da sexualidade infantil.  

A dissolução do Complexo de Édipo torna-se determinante para a inserção 

da criança na realidade, pela quebra das relações simbióticas e pelo 

reconhecimento das interdições ligadas ao reconhecimento do pai na relação. Com 

efeito, a figura paterna, inicialmente percebida como mero obstáculo à realização 

dos desejos, vai sendo aos poucos introjetada. Freud (1924/1969) acredita que 
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concebe-se o complexo de Édipo, portanto, como estruturante da vida psíquica, e a 

dificuldade em ultrapassar esse momento e identificar-se a figura paterna pode ser a 

explicação de muitos comportamentos de dependência e imaturidade de indivíduos 

adultos. 

A inserção da figura paterna depende, entre outros elementos, do 

posicionamento da mãe na relação com o pai. Apesar de não haver uma idade exata 

para que o complexo de Édipo se manifeste ou se dissolva, entendemos que se sua 

dissolução não ocorrer durante o desenvolvimento da criança até a vida adulta, a 

objetificação pela figura da mãe transgride até a fase de desencadeamento de 

transtornos psicóticos. 

O termo Psicose1, em Freud (1923/1969), designa uma reconstituição 

delirante ou alucinatória, por parte do sujeito que obtém certos limites para acessar a 

simbolização e a linguagem. Sobre a descoberta do inconsciente e da teoria sexual 

infantil, Lacan (1957-1958/1999, p. 249) apresenta a distinção simbólica, imaginária 

e real como base teórica para situar diferenças funcionais e variáveis dentro da 

triangulação: mãe-falo-criança; mãe-filho-pai. O genital, irrepresentável no 

inconsciente, na leitura lacaniana deixou de ser referência na distinção entre os 

sexos, dando lugar à função fálica como o que unifica o objeto do desejo - o falo - 

nos homens e nas mulheres. 

Nessa direção conceitual, a posição subjetiva do psicótico é narcísica, tendo 

desdobramentos distintos à estrutura clínica das neuroses em relação ao que se 

convencionou chamar de relação do objeto. O objeto com que o sujeito psicótico se 

funde, se confunde e permanece sendo a mãe, e ele o seu falo.  

Souza em seu livro sobre ‘A Psicose: um estudo Lacaniano’ (1999, p. 9) 

acredita que a função do falo deriva da visão dos genitais femininos, que explicita a 

diferença sexual anatômica organizando o sujeito em masculino e feminino. O falo 

apresenta um significante de desejo identificando dessa forma à função capaz de 

organizar a sexualidade infantil. 

Sobre esse conceito podemos considerar, segundo Souza (1999, p. 11):  

                                                           
1 Segundo Guerra (2010, p. 7 – 8) Freud não avançou na clínica das psicoses, pois, nao acreditava 

que a psicanálise poderia ser eficaz, pois não há estabelecimento do laço transferencial com o 

analista, algo que é essencial e uma análise. Segundo Freud em ‘Sobre a Psicoterapia’ (1905/1969, 

p. 253) diz que “psicoses não se prestam, portanto, a psicanálise, pelo menos não para o método que 

vem sendo praticado até o presente”. 
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O falo, em sua vertente simbólica, exerce a função de partilhar e 
alinhar os sexos [...] “À Mãe falta algo”, o falo em sua vertente 
imaginária se configura como objeto de desejo do Outro e se faz 
predicado atribuível, positiva ou negativamente, a este Outro. 

 

Assim, entendemos que o falo é algo que o Outro tem ou não tem, algo que 

para ele é ou não é, e a partir da identificação com esse Outro, o falo é o que o 

sujeito possui ou não, algo que ele é ou deixa de ser. Quando a significação fálica 

deixa de vir à tona, temos o efeito da foraclusão do Nome-do-Pai, que é a 

impossibilidade do sujeito se situar na partilha dos sexos como homem ou como 

mulher. A foraculsão como saída do édipo ocorre, portanto, quando nenhum 

significante vem substituir o significante fálico, que pode se manifestar em vários 

fenômenos, desde a vivência de castração até o delírio de transformação em 

mulher, como no caso do Presidente Schreber, que será abordado mais a frente. 

Segundo Lacet (2004, p. 5):  

 

O psicótico situa-se fora da lógica fálica, principal consequência da 
operação paterna [...] e quando a significação fálica não advém, cria, 
no discurso, consequências avassaladoras para o sujeito, que fica 
sem rumo frente a uma enxurrada de significações. 

 

 Pacheco (2009, p. 73), no que diz respeito ao diagnóstico diferencial 

estrutural feito a partir do simbólico, considera que diante da negação da castração 

do Outro, o psicótico nega o elemento, não deixa rastro, ou seja, não admite a 

castração no simbólico. Utiliza o mecanismo da foraclusão que não conserva o 

elemento, negando-o. O que é negado no simbólico retorna no real sob a forma de 

automatismo mental, cuja expressão mais evidente é a alucinação. Como o retorno 

é no real, fora do simbólico, utiliza-se o termo foraclusão como referência para o 

mecanismo delirante.  

 Nessa perspectiva, a norma fálica é regida pelo Édipo e pelo complexo de 

Castração, cujo produto é o significante fálico. Uma vez que a foraclusão do Nome-

do-Pai exclui o sujeito da norma fálica, ele fica impossibilitado de se situar frente à 

castração. Com isso, Freud (1911/2010) apresenta o conflito de Schreber na sua 

relação com o pai, apresentando assim uma ambiguidade, como podemos ver na 

passagem da obra de Guerra (2010, p. 50 e 51): 

 

Havia uma ambiguidade (o amor x o ódio) de afeto entre pai e filho [...] o  
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amor conflituado (infantil) que Schreber tinha pelo pai surge em sua 
construção delirante como conflito com Deus, e isso não é por acaso, o 
desligamento dos objetos na psicose é acompanhado por um reforço de 
investimento das representações da palavra (ou verbais) dos mesmos. 

 

Com essa leitura, entendemos a construção delirante de Schreber em que 

Deus está no seu delírio devido ao pai ter se apresentado como um objeto libidinal 

desinvestido na representação verbal e superinvestido na representação objetal, “ou 

seja, através da projeção, o que foi vivido internamente retorna no delírio como se 

proviesse de fora, (ação imposta) sem sofrer mudanças” (GUERRA, 2010, p. 51). 

Por não estar inscrito na trama edípica ao modo neurótico, o sujeito psicótico 

não se enquadra na normalidade sexual, sendo assim, ele não tem a chance de se 

estabilizar perante a sua posição sexual. Apesar de reconhecer uma falta, o modo 

de organização psicótica a nega, levando em consideração apenas seu modo de 

satisfação sexual e não o do Outro, diferindo da experiência neurótica com as 

vicissitudes da sexualidade.   

Mantendo essa direção, Viganò (2010, p. 68) retoma a ideia da posição 

psicótica como aquela que não organizou o seu Édipo, marcado pela separação do 

sujeito com os pais, adquirindo um novo objeto fálico. No caso da psicose, a 

ausência da significação fálica implica a vivência de suas experiências de forma real, 

tornando a fantasia uma alucinação ou experimentando prazer e sofrimento no 

próprio corpo através de automutilações e fenômenos sinestésicos. Dito de outro 

modo, “o problema da psicose não seria o da perda da realidade, mas o do 

expediente daquilo que vem substituí-la” (GUERRA, 2010, p. 25) na tentativa de 

organizar suas vicissitudes pulsionais.  

 Frente a essas questões, sabe-se que o psicótico não tem condições de se 

doar a alguém, ele não consegue diferenciar o real do imaginário, para ele não há 

uma separação de palavras e objetos, tornando-se impossível pedir o amor do Outro 

ou mesmo demonstrar amor. Como para esse sujeito não há um instrumento de 

troca, não há como fazer uma doação ao Outro, para muitos a forma mais correta de 

se doar ou demonstrar amor é através de agressividade. Com isso, o mesmo autor 

questiona: “O que é o amor para o psicótico? Como pode exprimi-lo?” (VIGANÒ, 

2010, p. 69), assinalando em seguida:  

 

Se o psicótico não encontra a maneira de representar-se pela 
palavra, ele fica como objeto da mãe, isto tem como efeito uma 
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mortificação do sujeito, se eu sou um objeto, não sou um sujeito, eu 
sou uma coisa da minha mãe.  

 

No entanto, por mais que haja uma diferenciação da palavra e objetos, o 

sujeito psicótico está incluído na linguagem, a sua maneira. Por isso, devemos estar 

atento aos movimentos que faz, ao que expressa em sua fala por mais que pareça 

arrastada ou confusa, apresentando “à céu aberto” os arranjos singulares da trama 

sexual e afetiva de suas experiências sexuais. Eis aí uma contribuição da 

psicanálise para a clínica da atenção psicossocial ao reconhecer a particularidade 

da expressão sexual como algo que representa um sujeito na condução clínica das 

psicoses.   
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CAPÍTULO 2 

A PSICANÁLISE E A CLÍNICA DAS PSICOSES 

 

 

De acordo com Coutinho (2005, p. 54), a loucura sempre foi envolta, ao longo 

da história da humanidade, em um manto de preconceitos e ignorância, que a 

considerou desde possessão demoníaca a castigo divino. É relativamente recente 

na história da Medicina, o aparecimento da Psiquiatria moderna que passou a 

encarar o “louco” como um doente e a buscar respostas para melhor entendê-lo e 

tratá-lo. A Psicanálise, historicamente nascida do interesse de Freud pelo enigma 

clínico da histeria, também muito cedo se viu desafiada a explicar, no contexto de 

sua própria metapsicologia, os mecanismos psíquicos envolvidos na gênese das 

psicoses.  

 Na concepção freudiana, o delírio e a alucinação do psicótico guardam uma 

significação para o sujeito, assim como a fala, os sonhos, os sintomas e os atos 

falhos para o neurótico. Os fenômenos expressos na psicose por maneirismos e 

estereotipias foram passíveis de investigação no século XVIII na procura da origem 

psíquica, não-biológica, da loucura. Neste sentido, o louco tem uma forma própria de 

razão que expressa em palavras ou atos algo que interessa ao manejo clínico das 

psicoses.  

Freud em sua obra ‘Observações Psicanalíticas sobre um caso de Paranoia 

relatado em Autobiografia’ (1911/2010) apresenta uma análise do Caso Schreber 

baseado na autobiografia escrita por Daniel Paul Schreber, intitulada ‘Memórias de 

um Doente dos Nervos’ (1903). Nesse trabalho, ele defende sua revolucionária tese 

de que o delírio seria uma tentativa de cura por parte do psicótico.  

 

 

2.1 O CASO SCHREBER A PARTIR DA ANÁLISE FREUDIANA 

 

 

Daniel Paul Schreber era o terceiro de cinco filhos. Seu pai foi Daniel 

Gottlieb Moritz Schreber, médico ortopedista e pedagogo. A característica 

educacional paterna pregava uma doutrina educacional rígida e moralista. O irmão 

mais velho de Schreber suicidou-se aos trinta e oito anos. Pouco se sabe sobre a 
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mãe de Schreber, apenas que era uma mulher pouco afetiva, deprimida e dominada 

pelo marido.  

O histórico clínico de Schreber é marcado por internações em asilos e 

instituições psiquiátricas. A primeira internação ocorreu aos 42 anos, algum tempo 

após candidatar-se ao Parlamento, foi internado por algumas semanas no Asilo 

público de Sonnenstein e, depois, por seis meses na Clínica Psiquiátrica de Leipzig, 

onde o Dr. Flechsig definiu seu estado como um ataque de severa hipocondria.  

A segunda internação aconteceu em junho de 1893 após Schreber ser 

nomeado presidente da Corte de Apelação de Chemnitz. Pouco tempo depois foi 

internado novamente na clínica psiquiátrica de Leipzig, onde permaneceu por mais 

seis meses. Esse período foi marcado pelos delírios e alucinações que envolviam 

religião e questões sexuais. Schreber achava que seu corpo devia ser transformado 

em um corpo feminino (emasculação), e logo após sofrer algum tipo de abuso 

sexual. Nessa mudança, também achava que engravidaria de Deus e que era um 

enviado encarregado de melhorar o mundo.  

Em 1903, depois de disputas judiciais sobre a privação legal em que se 

encontrava, foi publicada as “Memórias de um Doente dos Nervos”, livro escrito por 

Daniel Paul Schreber sobre todo o percurso de sua doença. Mesmo assim, parte de 

sua obra foi censurada, devido às informações que continha sobre sua família.  

O resumo das mudanças efetuadas em Schreber pela doença é apresentado 

por Freud (1911/2010) conforme as duas direções principais do seu delírio. Antes, 

Schreber inclinava-se à renúncia do prazer e duvidava de Deus; após a doença 

passou a crer em Deus e entregar-se à volúpia. Porém, assim como a fé readquirida 

era de natureza singular, também a fruição sexual por ele conquistada era de caráter 

insólito. Já não era liberdade sexual masculina, mas sensação sexual feminina; ele 

se colocava femininamente em relação a Deus, sentia-se mulher de Deus. 

Vemos que a transformação em mulher (emasculação) era o delírio primário, 

que foi considerado inicialmente um ato que acarretaria grave dano e perseguição, 

um delírio de perseguição sexual que foi posteriormente transformado pelo paciente, 

em delírio de grandeza religiosa, como destaca Freud (1911/2010, p. 18). 

Freud (1911/2010, p. 18) transcreve das ‘Memórias’ (1903): 

 

Desse modo foi preparada uma conspiração dirigida contra mim (em 
março ou abril de 1894), que tinha como objetivo, uma vez 
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reconhecido o suposto caráter incurável de minha doença nervosa, 
confiar-me a um homem de tal modo que minha alma lhe fosse 
entregue, ao passo que meu corpo — numa compreensão 
equivocada da citada tendência inerente à Ordem do Mundo — devia 
ser transformado em um corpo feminino e, como tal, entregue ao 
homem em questão para fins de abusos sexuais, devendo finalmente 
ser ‘deixado largado’, e portanto abandonado à putrefação. 

 

Neste delírio, o perseguidor tratava-se do Professor Flechsig, que depois é 

substituído por Deus. No conteúdo delirante, os seres humanos se constituem por 

corpo e nervos, já Deus somente por nervos infinitos e eternos, embora Schreber 

sempre havia sido cético no que se referia à religião. Nos escritos de Freud 

(1911/2010, p. 21 - 23), o autor  assinala: 

 

Enquanto os seres humanos consistem em corpo e nervos, Deus é, 
já de início, somente nervos. No entanto, os nervos de Deus não 
existem em número limitado, como no corpo humano, mas são 
infinitos ou eternos. Possuem todas as propriedades dos nervos 
humanos em grau extremamente elevado. [...] O juiz-presidente 
Schreber fora, nos tempos saudáveis, um cético em coisas de 
religião. 

 

O Deus do delírio não é perfeito como nas religiões além de sofrer a queixa 

de não compreender os homens vivos, por isso mesmo transformou-se em 

instigador da conspiração contra Schreber: “acreditava que Deus fosse cúmplice, se 

não instigador, do plano que visava ao assassinato da minha alma e ao abandono 

do meu corpo como prostituta feminina” (FREUD, 1911/2010, p. 19). A compulsão 

de pensar é a saída encontrada para que Deus não considerasse extinto seu 

entendimento.  

Em suas interpretações, Freud (1911/2010) ressalta que antes Schreber se 

inclinava ao sexual e duvidava de Deus, após a doença, passou a crer em Deus e 

entregar-se à volúpia; sentia-se mulher de Deus. O cultivo da volúpia passa então a 

ser uma obrigação que, caso cumprida, cessaria a luta em seu interior e ao seu 

redor.  

Freud (1911/2010, p. 38) aponta o delírio de transformação em mulher como 

realização de um sonho, mais especificamente, realização daquela ideia de outrora: 

a de que seria bom ser uma mulher submetida ao coito. No início, Schreber 

revoltava-se contra a ideia, mas acabou se conciliando com a mesma ao assumir 

uma atitude feminina frente à Deus, além do dever de proporcionar ao ser divino um 



32 

 

contínuo gozo. O papel de mulher perante o médico era inadmissível, mas a Deus 

ele cede e assume a tarefa de concedê-lo a volúpia pedida. A emasculação, de uma 

desgraça passa a ser uma graça especial, onde novos homens sairiam de seu 

espírito.  

Para construir uma análise do caso, Freud (1911/2010) explora a relação de 

Schreber com seu primeiro médico, que foi tido no delírio como autor de todas as 

perseguições. O delírio de perseguição foi atenuado ao longo da doença e a 

emasculação que o ameaçava ganha um propósito que estaria ligado ao que 

chamava de Ordem do Mundo. Entretanto, os motivos pelos quais estariam 

acontecendo tais perseguições permanecem obscuros ao longo de seu 

desenvolvimento. Freud afirma que isso se dava devido ao fato de “o delírio, assim 

como o sonho, passar por uma distorção da censura” (1911/2010, p.29). 

Flechsig ocupava a função de chefe dos raios e até a Deus ele influenciava. 

Quanto a esse papel do médico no delírio persecutório, Freud (1911/2010) vai dizer 

que a importância afetiva do mesmo teria sido projetada para fora e o afeto 

transformado em seu oposto, como descrito (FREUD, 1911/2010, p. 37): 

 

A pessoa a que o delírio atribui tamanho poder e influência, (...) seria, 
no caso de ser expressamente nomeada, a mesma que antes da 
doença tinha significado igualmente grande para a vida afetiva do 
paciente, ou um substituto facilmente reconhecível. A importância 
afetiva é projetada para fora, como poder externo, e o tom afetivo é 
transformado no oposto; aquele agora odiado e temido, por sua 
perseguição seria alguém amado e venerado anteriormente.  

 

Mais à frente, Freud diz que “o que deveria ser sentido internamente como  

amor é percebido como ódio vindo do exterior” (1911/2010, p. 57), pois no delírio 

persecutório, o amor é transformado em ódio como uma percepção externa, 

explicando o porquê da vontade do médico em matar sua alma e se aliar à Deus 

para transformá-lo em mulher. 

Dessa forma, o fator precipitante de sua doença é referido a uma 

manifestação de libido homossexual cujo objeto era Flechsig. Justamente a 

resistência a esse impulso libidinal teria produzido o conflito que deu origem aos 

sintomas (FREUD, 1911/2010, p.58). 

Segundo as observações realizadas, a doença foi ocasionada, pelo 

surgimento de uma fantasia que tomava o médico como objeto, sendo a defesa 
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encontrada por Schreber o delírio de perseguição, onde o indivíduo amado tornou-se 

o perseguidor e o conteúdo da fantasia de desejo tornou-se o conteúdo da 

perseguição.  

O fato de Schreber, no tempo de estabilização da doença, ter sonhado que a 

mesma retornava, leva Freud (1911/2010) à hipótese de que este sonho 

relacionava-se a um anseio de rever o antigo médico, o que reforçara o argumento 

de que sua postura feminina dizia respeito a seu ex-médico desde o início. A lógica 

encontrada por Schreber foi que após ter sido atestado a impossibilidade de sua 

cura, seu corpo seria submetido a uma transformação tornando-se feminino, e em 

sequência seria entregue a um homem, que intencionava o abuso sexual. 

O sentimento que Schreber nutria pelo médico é relacionado ao fenômeno 

da transferência. Neste, um investimento afetivo do doente é transposto, de alguém 

que lhe é importante, para a pessoa do médico. A hipótese levantada é a de que o 

doente lembrou-se ou do pai ou do irmão através da figura do médico. “A fantasia 

feminina, que tanta resistência despertou no doente, teria raízes, então, no anseio 

por pai e irmão, intensificados eroticamente” (FREUD, 1911/2010, p. 45).  Na época 

da doença tanto um quanto o outro já haviam falecido.  

Dentre as associações propostas por Freud, está a de que Flechsig 

representa o papel de irmão de Schreber ao passo que Deus o de pai. O Deus de 

Schreber era incapaz de aprender com a experiência, não conhecia os seres 

humanos vivos, pois só sabia lidar com cadáveres, manifestava poder em milagres 

tolos. Em contrapartida, o pai de Schreber era um renomado médico.  

Diante do observado, Freud vai deduzir que o escárnio por Deus era o 

escárnio pelo próprio pai, (FREUD, 1911/2010, p. 46): 

 

O pai de Schreber era um médico, um médico de alto renome, e 
certamente venerado por seus pacientes, explica os traços de caráter 
mais marcantes que Schreber enfatiza criticamente no seu Deus. [...] 
É da natureza de Deus, certamente, fazer milagres; mas também um 
médico faz milagres, como dele afirmam seus clientes 
entusiasmados: realiza curas miraculosas. 

 

Freud (1911/2010, p. 77-78) sublinha que a ameaça de castração 

proveniente da figura do pai revela-se no material do delírio referido à Deus, por 

meio da fantasia de transformação em mulher, primeiro rejeitada e, posteriormente, 

aceita. Outro aspecto mencionado é o fato de a frustração de não ter tido filho pode 
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ter participado na formação do delírio de ser uma mulher que junto à Deus formaria 

novos homens povoando o mundo. 

O delírio é tratado na teoria freudiana como uma tentativa de cura que se 

realiza sob projeção. A partir da releitura de Lacan sobre o Caso Schreber, Guerra 

(2010) irá nos trazer mais uma análise deste caso paradigmático para clínica 

psicanalítica das psicoses:  “a experiência enigmática central de Schreber seria a de 

constatar que todo não-sentido se anula” (GUERRA, 2010, p. 59). Diferentemente de 

Freud, Lacan indica que o fator desencadeador da psicose de Schreber foi sua 

ascensão ao cargo de presidente, pois ele se viu convocado ao exercício da função 

paterna. 

 

 

2.2 A CONTRIBUIÇÃO LACANIANA PARA A CLÍNICA DAS PSICOSES  

 

 

 O termo “Psicose” foi criado no século XIX para substituir o termo “loucura”. 

De acordo com Lacan (1957-1958/1999), a psicose ocorre a partir da falta da função 

paterna no desenvolvimento da criança, ou seja, quando se faz necessária a 

presença paterna para reconhecimento da castração. Como vimos anteriormente, o 

psicótico é aquele que não reconhece a castração. 

Nessa leitura psicanalítica, o momento do surto psicótico é aquele em que o 

sujeito, diante da frustração da perda do objeto, retorna a libido para si, procurando 

investir intensamente no seu ego. Nesse movimento, para se sustentar, o psicótico 

perde o contato com a realidade, restando-lhe o autoerotismo. Uma possibilidade de 

saída desse circuito autoerótico seria o delírio sistematizado, que possibilita um 

equilíbrio pulsional, criando condições para o encontro com o Outro.  

A sistematização do delírio aparece, então, como uma possibilidade do 

psicótico retomar o circuito da alteridade. O delírio ordenado apresenta-se como um 

objeto para a pulsão, contendo o excesso pulsional gerador do enlouquecimento da 

cadência rítmica da pulsão. Essa sistematização deve ser mediada pelo Outro, e a 

presença do Outro na ordenação possibilita a estabilização. 

A loucura, no entanto, não é uma exclusividade da psicose, pois, na histeria 

ou na neurose obsessiva, o sujeito pode se apresentar de maneira insana. A 

reflexão de Guerra (2010), entretanto, apresenta a neurose, a psicose e a perversão 
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como estruturas clínicas que foram finamente sendo isoladas como formas 

particulares de resposta do sujeito diante do impasse colocado pela castração ou, 

em outras palavras, pela insuficiência da linguagem de dar conta da experiência 

pulsional.  

Em ‘Três Ensaios sobre a Teoria da Sexualidade’, Freud (1905/1969) nota a 

dificuldade de dar uma definição de ‘perversão’, tendo em conta a natureza da 

própria pulsão. A perversão é originalmente compreendida como um desvio da 

pulsão em relação à sua meta ou objeto. Esse ponto de vista, contudo, implica na 

existência de uma satisfação ‘normal’ da pulsão, uma pressuposição que a 

descoberta de Freud (1905/1969) do caráter polimórfico universal da sexualidade 

humana põe em questão.  

Com a descoberta do caráter polimórfico perverso da sexualidade infantil, 

Freud (1905/1969) indica que para ambos os sexos, a sexualidade é primeiro 

organizada em torno das zonas erógenas do corpo, onde uma troca privilegiada com 

o Outro – o cuidador, a mãe – acontece. As perversões são resultado do desmentido 

da castração, gerando assim a criação do fetiche, um mecanismo de defesa que 

tranquiliza a angústia da castração. O fetiche toma, então, o lugar do falo que foi 

perdido, elegendo assim um elemento imaginário ao se deparar com uma privação 

materna. A perversão nada mais é para o sujeito senão a forma de ocultar a falta 

fálica da mãe. Na psicanálise, a perversão é, portanto, vista no âmbito da 

constituição sexual. De forma geral, pode ser determinada como comportamentos 

psicossexuais atípicos para obtenção do prazer sexual, organizando-se como defesa 

contra as angústias do sujeito (ZIMERMAN, 2001).   

No caso de Schreber, Freud (1911/2010) associa a intensa angústia vivida 

pelo psicótico à sua percepção de isolamento e incompreensão por parte dos que o 

cercam. Se o neurótico busca suprir sua insatisfação desviando sua libido do mundo 

externo para as fantasias e os sintomas, para o psicótico não há fantasia disponível 

para redirecionar sua libido, há apenas um corpo auto-erótico fragmentado e 

despedaçado. 

Guerra (2010, p. 32 – 33) ao abordar a psicose por meio do pensamento 

lacaniano diz que o seu desencadeamento ocorre quando o Nome-do-Pai foracluído 

(não decorrente do lugar do Outro) é convocado opondo-se à fragilidade simbólica 

desse sujeito. Em outras palavras, Souza (1999, p. 33) reitera que “o deslocamento 

da psicose é efeito do encontro de um sujeito com Um-Pai”, que neste caso se 
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apresenta faltoso como Pai simbólico, o qual não se apresenta como uma pessoa, 

mas sim como uma função (paterna) de ancoragem para um sujeito. 

Podemos, então, entender que Schreber, enquanto construía um delírio 

escrevendo suas ‘Memórias’ (1903), buscava suplementar a metáfora paterna. Na 

ocasião  de seus surtos, seu pai, um homem renomado e rígido já havia falecido, 

mas havia deixado por muitos anos as marcas de suas muitas conquistas. Freud 

(1911/2010, p. 77 – 78) vai apontar, então, para figura desse pai como destruidor da 

satisfação buscada e que logo foi substituída de modo delirante.   

Schreber, em suas ‘Memórias’ (1903), expressa em sua fala delirante 

aspectos relevantes para o entendimento da sua enfermidade, levando Freud a 

considerar o delírio, uma tentativa de cura. Assim, a clínica psicanalítica com as 

psicoses deve ser apreendida de forma a retirar o sentido negativo da formação 

delirante e aceitá-la como um modo de expressão subjetiva que representa um 

sujeito às voltas com sua errância na significação fálica. O delírio, assim como o 

discurso, deve ser analisado a partir da delimitação de uma área de significação que 

arranjou certo significante na tentativa de inscrição simbólica no laço social. 
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CAPÍTULO 3 

A PSICOSE NA CLÍNICA DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL 

 

 

O primeiro contato sexual com o outro sexo pode se constituir como um 

chamado simbólico, pois o sujeito encontra-se convocado a significar a diferença 

entre os sexos, ou seja, a exercer a função fálica. Este encontro com o sexual, não 

amparado pelo significante fundamental que daria segurança ao sujeito para que se 

posicionasse na partilha dos sexos, na maioria das vezes causa aflição, abrindo 

caminho para o surto psicótico. O ato sexual, também, pode se constituir como um 

chamado do simbólico.  

Sabemos que toda a estruturação do sujeito é uma estruturação de defesa, 

para que o mesmo não seja reduzido ao seu corpo ou ao objeto de gozo do Outro. 

Na psicose, entendemos essa defesa contra a posição de indiferenciação em que o 

sujeito se coloca em relação a Outro, de modo que ele não teve em sua constituição 

a experimentação da angústia da castração e não pode, assim, usar de um 

significante principal que estabelecerá relação com os demais pontos do seu 

significante. Por não estar instaurado na função paterna, o sujeito psicótico, 

diferentemente do neurótico, não organiza a sua rede de significantes centrada em 

um ponto de referência, ou seja, o saber - a demanda imaginária do Outro - não é 

externo ao sujeito. 

Seguindo essa trilha teórica, retomamos o questionamento desse estudo: de 

que modo as novas abordagens de cuidado psicossocial podem incorporar 

experiências subjetivas – em torno da satisfação sexual - no campo da clínica, sem 

que o usuário deixe de ser alvo dos cuidados psicossociais? Nesse último capítulo, 

buscaremos responder esta pergunta por meio de balizadores clínicos e políticos 

que circundam o campo da saúde mental pública.  

 

 

3.1 A PSICOPATOLOGIA COMO ELEMENTO DA CLÍNICA PSICOSSOCIAL 

 

 

Segundo as análises de Fernandes e Freitas (2009, p. 98), durante muitos 

anos, as pessoas ditas loucas foram segregadas da sociedade, submetidas a um 
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modelo psiquiátrico de medicalização, que superlotaram os manicômios, sendo 

destituídas de suas singularidades. Contrária a essa prática, surge a reforma 

psiquiátrica que, para ser devidamente implementada, tem buscado modificações 

em vários setores da saúde mental, sejam elas a desinstitucionalização, a 

reabilitação psicossocial ou e a clínica institucional. 

A história institucional da loucura é produto de uma série de deslocamentos 

que resultam na desinstitucionalização do louco por meio de seu projeto de atenção 

psicossocial. Tal projeto visa inserir socialmente as pessoas em situação de 

sofrimento mental, dando-lhe voz, vida e lugar, sustentando a positividade da 

experiência psicótica: além de ser pensante e falante, esse sujeito é desejante.  

Em seu artigo sobre ‘As Contribuições da Psicanálise para a Clínica 

Psicossocial’, Dassoler e Palma (2011, p. 1173 – 1174) indicam: 

 

A assistência em saúde mental no Brasil, de maneira geral, até a 
criação de novas modalidades de atendimento, pode ser 
representada por dois registros: o da internação e o das consultas 
ambulatoriais. O primeiro era destinado aos pacientes graves, 
agudos ou crónicos, e o segundo, aos pacientes em manutenção que 
não apresentavam quadro de risco. Não havia, portanto, estrutura 
pública intermediária. Nesse âmbito, corria-se o risco de haver uma 
positivação generalizada de critérios para internação em detrimento 
de encaminhamentos mais flexíveis e abertos. 

 

A clínica que emerge no contexto da saúde mental é uma clínica ampliada, 

com equipe multidisciplinar, que busca suprir as necessidades do cidadão. O 

objetivo da clínica no contexto dos cuidados propostos é psicossocial, deixando de 

ser a doença, passando a ser o sujeito em sofrimento psíquico. Como afirma Filho 

(1998, p.41) sobre a clínica psicossocial, o objeto é o “sujeito-social em situação de 

demanda de cuidado a saúde”. 

Na mesma direção, Tenório e Rocha (2006, p. 56) assinalam que “o campo 

da saúde mental é o campo dos cuidados e do viver, dirigidos principalmente aos 

psicóticos”. Anteriormente, apenas os hospitais eram considerados instituições 

psiquiátricas, agora essa ideia do cuidado é ampliada nos Centros de Atenção 

Psicossocial (CAPS), que visam promover soluções de cuidado dentro de um campo 

da realidade. Os mesmos autores (TENÓRIO e ROCHA,  2006, p. 57) destacam: 

 

O cuidado consiste em levar o usuário a um funcionamento mais 
favorável ao seu pertencimento à convivência social, na família, 
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com os vizinhos, num trabalho, nas relações sociais possíveis, 
uma maior autonomia pessoal, complementarmente, é feita uma 
intervenção também no meio social, fazer com que o meio social 
esteja mais disponível para acolher este sujeito que circula de 
modo peculiar. 

 

Para inserir os cuidados da psicopatologia nesse campo, é preciso entendê-

la a partir de um aparato psíquico que se difere da normalidade, especificando assim 

meios pelos quais um sujeito expressa o seu discurso através do delírio. Como 

efeito, Dassoler e Palma (2011, p. 1176) consideram que: 

 

De acordo com a natureza psicossocial, os CAPS têm, como função, 
acolher, o sujeito na condição de indivíduo, ou seja, valorizando os 
aspectos da sua vida que dizem respeito a sua inscrição no mundo, 
dando conta dos elementos relativos à noção da cidadania, como o 
acesso a moradia, ao trabalho, à saúde e a uma posição de 
responsabilização sobre as vicissitudes da sua vida.  

 

O Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) – serviços estratégicos  de 

cuidado psicossocial - deve estar acessível ao usuário e ter clara a priorização da 

abordagem comunitária, ambulatorial e territorial, destacando as funções sociais e 

terapêuticas da atenção psicossocial entre as dificuldades causadas pela 

psicopatologia. Assim, a atenção psicossocial busca atuar de forma interdisciplinar 

com a equipe multiprofissional no serviço substitutivo ao modelo asilar e 

hospitalocêntrico, onde vemos certa inversão da lógica do saber e poder. Não é 

mais somente o psiquiatra, como víamos nos hospitais, que detém um saber capaz 

de curar, mas todos os técnicos da assistência à saúde que atuam e constroem em 

conjunto o plano terapêutico para um sujeito em sofrimento.  

Sobre o entendimento mais específico das psicopatologias, Tenório e Rocha 

(2006, p. 62 – 63) indicam que:  

 

A psicose é um fenômeno sempre disruptivo, às vezes com efeitos 
de desagregação, e seu tratamento se dirige a rearrumar o que o 
surto desarrumou [...] O psiquiatra trata, isto é, reduz o surto e os 
outros trabalhadores da saúde mental cuidam da reabilitação social.  

 

Diante disso, os mesmos autores situam uma divisão do cuidado feita numa 

via de mão única, onde o cuidado e tratamento do sujeito psicótico irão garantir, na 

medida do possível, a reinserção deste na sociedade. O desafio da orientação 
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interdisciplinar possibilita configurar uma forma de olhar para os casos, e para o 

serviço, de um modo multireferencial onde cada profissional pode contribuir com as 

características de sua profissão, atuando interdisciplinarmente. 

Entretanto, se entendemos que “o surto é um momento de desamarração, o 

que nos obriga como clínicos a tentar saber como é que essa amarração era feita 

até então” (TENÓRIO e ROCHA, 2006, p. 63), damos uma função essencial ao 

sujeito psicótico de nos mostrar como ele se conduz dentro diante do seu surto. 

Desse modo, os autores concluem (TENÓRIO e ROCHA, 2006, p. 72):  

 

Os caminhos mais ou menos estáveis que os psicóticos percorrem e 
sua evolução exprimem as diversas modalidades em que uma 
estrutura de sujeito está em operação, sendo que compete a nós, 
como clínicos, reconhecer a dimensão desse trabalho e, muitas 
vezes, dar-lhe o suporte pela via da transferência. 

 

Diante dos casos de psicose, uma equipe de saúde mental não deve recuar 

do que é almejado e dito pelo usuário pois é desta forma que a clínica psicossocial 

pode ser efetiva: sem esse cuidado, o sujeito psicótico se reencontra com uma falta 

de lugar diante do seu meio e do Outro institucional.  

 

 

3.2  A CLÍNICA DA REFORMA  

 

 

Em continuidade, concluiremos esse capítulo abordando a dimensão do 

cuidado psicossocial em articulação com preceitos clínicos, a partir das ideias 

expostas no texto “Por uma Clínica da Reforma: concepção e exercício” (DELGADO, 

2007, p. 63): 

 
O repórter perguntou - O que é psicossocial? O que significa 
psicossocial? - Um técnico falou que é a importância do psíquico e 
do social, que não existe o psíquico fora do social [...] um usuário 
mencionou que não basta o que a gente sente na mente, mas é 
importante a nossa vida no dia a dia [...] quando o repórter se 
aproximou de outro usuário que estava lá no canto e lhe 
perguntaram: o que é psicossocial para você? Ele: “não significa 
nada; psicossocial não significa nada”. 

 

Sabemos, por definição,  que psicossocial é algo que envolve conjuntamente  
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aspectos psíquicos e sociais no convívio com a inquietação e angústia do sofrimento 

mental, combinando serviços e saberes diversos com uma escuta clínica, que tem 

um papel fundamental na intervenção de qualquer usuário, fazendo-se possível 

escutar a queixa e mediar uma solução.  

A escuta e o diálogo na clínica são habilidades que todos devem carregar 

consigo na atenção psicossocial: a escuta é baseada na palavra, nos gestos, nos 

olhares, nos surtos; e esse entendimento favorece a produção dos vínculos e a 

inserção do cuidado. Pode-se dizer, nesse sentido, que a clínica se refere ao sujeito, 

cada um ao seu papel, seja ele de cuidador ou quem pede o cuidado, beneficiando-

se dele.  

Com isto, Delgado (2007, p. 60) destaca que a clínica “ao mesmo tempo em 

que é um trabalho de ajudar o outro, de construir o lugar social para o outro é, 

também, uma tarefa a mais, o esforço de construção de desenho de uma nova 

clínica”. Partindo da ideia de uma nova clínica, o mesmo autor acrescenta 

(DELGADO, 2007, p. 60) que: 

 

A contribuição do discurso psicanalítico aos dispositivos clínicos que 
hoje se desenvolvem nos novos serviços de assistência em saúde 
mental vem sendo possibilitada, assim, pela discussão permanente 
sobre a clínica que se reinventa a partir dos atravessamentos da 
instituição e dos discursos que circulam nesse espaço. Ao levar em 
conta ‘o que os pacientes falam’ nas oficinas e na convivência 
provocada pela dinâmica do serviço, esta nova clínica não apenas 
revela a sua dimensão política, mas abre espaço para que se 
considere o dizer e a escolha do sujeito, para além das discussões 
institucionais, como indicativo para a direção do tratamento. 

 
 

Fazer-se presente na atenção psicossocial requer empatia, pois como 

Delgado (2011, p. 4703) ressalta, “quem não gostar de doente mental não tem 

condições de trabalhar com sua angústia, essa é a ideia essencial da reforma, 

construir a atenção baseada na escuta do paciente e em suas possibilidades 

terapêuticas”.  

No entanto, sabe-se que ainda existe muita resistência norteando o cuidado 

psicossocial, pois alguns ainda reproduzem o preconceito da loucura. Nessa 

perspectiva, vale retomar a contribuição da psicanálise de fazer valer a fala do 

sujeito psicótico como direção do cuidado, conforme a passagem destacada por 

Fernandes e Freitas (2009, p. 99 – 100): 
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Em 1911, Freud ao fazer o estudo de um caso de paranoia, o caso  
Schreber, chamou atenção, mais uma vez, para a necessidade de se 
considerar a singularidade de cada caso. Dentro dessa lógica, ele 
destacou que na psicose o delírio é uma tentativa de cura operada 
pelo paciente, destacando ser fundamental oferecer-lhe uma escuta. 
Para Freud (1911/1969, p. 94-95), “a formação delirante, que 
presumimos ser o produto patológico é, na realidade, uma tentativa 
de restabelecimento, um processo de reconstrução”. 

 

A partir dessas considerações, é possível retomar na concepção de delírio 

os atravessamentos das experiências sexuais como conteúdos valorosos para 

identificar o modo como cada sujeito se arranja no enlace social. Se esse elementos 

passam a ser inseridos na clínica na atenção psicossocial, a compreensão sobre 

como esse arranjo foi estabelecido subjetivamente torna-se uma via para o 

acompanhamento das tentativas da psicose de inserção social. Ainda que as 

questões da sexualidade tendam a se expressar “a céu aberto”, ou seja, sem a 

incidência do recalque ou de certa “repressão social”, vimos aí um caminho efetivo 

para a produção do cuidado psicossocial, ampliando a partir da escuta dessas 

experiências outras ofertas de promoção de saúde e cidadania.    

Delgado (2007, p. 61) “acha interessante esta fórmula ‘lugar de produção do 

cuidado’, simples assim, imperfeito assim, o que fazemos é transformar o território 

em lugares de produção de cuidado”, devolvendo ao sujeito um mínimo de qualidade 

de vida dentro da sua condição de psicótico. Assim, a reforma traz o cuidado a partir 

de ambientes onde o sujeito receba além do cuidado, o reconhecimento e 

apropriação do seu lugar na sociedade, pois esse sujeito além de ser pensante, tem 

nome e sobrenome, ele não é apenas sua loucura. 

 Levando-se em conta o ideal da clínica como território, podemos tomar 

qualquer lugar como lugar de se fazer clínica, mesmo sabendo que a ideia de 

território leva ao desamparo, pois ele não nos garante nada. Sobre a ideia de 

território, Delgado (2007, p. 61) acredita que “ele está fora daqueles lugares que nos 

asseguram o exercício da clínica naquelas tradições nas quais fomos formados: o 

consultório, o ambulatório, o hospital psiquiátrico, a emergência, o território é o 

mundo”. Ao levar isso em consideração, o ideal de território merece ser apropriado, 

e essa apropriação vem da clínica, onde será construído o espaço social da loucura. 

O mesmo autor (DELGADO, 2007, p. 61) ressalta:  

 

Além de ser uma clínica do território é, também, uma clínica do dia a  
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dia, do quotidiano. Sendo uma clínica do quotidiano ela é uma clínica 
da banalidade do quotidiano. Ela fala de coisas que antes eram 
remetidas para uma espécie de lado de fora da clínica. Ela incorpora 
– mais do que incorpora, valoriza - de uma maneira decisiva aquelas 
questões que eram consideradas secundárias na clínica. 

 

Em seguida, Delgado (2007, p. 64) destaca uma frase que chama muito sua 

atenção, “o CAPS é muito mais importante fora do CAPS do que dentro do CAPS, o 

CAPS existe para ser fora do CAPS”. Tal  referência se apoia, então, nas noções de 

clínica do território e da clínica do quotidiano, sob as quais incluímos a relação do 

sujeito psicótico com a sexualidade sem que esta seja interditada socialmente, a 

começar pelos profissionais dos serviços da atenção psicossocial. Seguindo essa 

direção,  Delgado (2011, p. 4704) considera que: 

 

Evoluir a clínica, é fazer do intratável o tratável. É essencial o apoio 
social e familiar que influencie comportamentos, mude hábitos, 
confronte preconceitos, classificações, nosologia, catálogos de 
interdições. Dedicada a cidadãos enfermos vistos como sem 
vontade, liberdade, autonomia porque foram colhidos pelo mal de 
viver. 

 

Sustentar a atenção psicossocial dentro e fora do CAPS é pensar e colocar 

em movimento assuntos, como a sexualidade, que são tratados com preconceito, 

como tabu. Mesmo diante dos avanços sociais na luta contra preconceitos como 

este, foi intrigante notar que tomar o elemento sexual para conhecer um pouco mais 

sobre o modo de organização de um sujeito psicótico não se deu como algo 

recorrente no manejo dessa equipe do CAPS. O tema da sexualidade, incorporado 

ou não na forma de delírio, deve ser tratado nessa clínica do dia a dia. Pensar a 

clínica da reforma é, portanto, trazer à tona assuntos como este, e torná-los 

quotidiano.  

Abordar os arranjos sexuais do psicótico pode e deve ser de interesse da 

clínica, pois as dificuldades do sujeito em lidar com esses arranjos não se afastam 

de seus limites de investimento nas relações sociais, de inscrição de sua demanda 

amorosa ao Outro. Deixar de lado esse elemento, pode afetar o avanço terapêutico, 

produzindo desestabilização, estigma e desassistência.  

A partir desse estudo, entendemos que a clínica da reforma psiquiátrica é 

necessariamente uma clínica de inclusão social, incorporando à “clínica: o caso, a 
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escuta, a delicadeza, o fascínio da surpresa, o rumo” (DELGADO, 2007, p. 64). Para 

concluir esse entendimento, Rinaldi e Bursztyn (2007, p. 34 - 35) indicam: 

 

A clínica que hoje se desenvolve no campo da saúde mental não se 
confunde mais com a clínica psiquiátrica strictu sensu2, incluindo os 
procedimentos de atenção psicossocial e incorporando a dimensão 
do sujeito. É pelo viés do sujeito que consideramos fundamental a 
contribuição do discurso psicanalítico aos dispositivos clínicos que 
hoje se desenvolvem nos novos serviços de atenção psicossocial, 
contribuição possibilitada pelo engajamento de psicanalistas nas 
instituições públicas e pela discussão permanente sobre a clínica. 

 

Nessa perspectiva, a clínica da reforma deve apreciar o funcionamento da 

estrutura psicótica e, principalmente, as formas de discurso que o sujeito apresenta, 

levando o profissional a questionar a condução do caso clínico. Assim, o cuidado 

nos serviços deve ser pautado pela atenção na construção do laço social do 

psicótico, na medida em que ele se encontra tanto no campo da linguagem quanto 

no campo do gozo e suas vicissitudes pulsionais. 

O trabalho clínico com a psicose deve caminhar na direção de acolher ou até 

produzir um possível endereçamento, criando condições para que o sujeito possa 

encontrar um espaço de existência. Este lugar de escuta deve seguir parâmetros 

diferentes dos adotados na clínica da neurose, isso é, se quisermos realmente 

pensar em uma clínica da psicose. 

Para pensarmos a lógica da psicose, que, na maioria das vezes, não está 

em consonância com as soluções no campo da realidade, temos que considerar o 

sujeito fixado em sua psicose. Sobre esse aspecto, Tenório e Rocha fazem 

importante ponderação: "não é que ele não tenha um pé na realidade, mas não é aí 

que ele encontra seu lugar de sujeito" (2006, p .59-60). Tal premissa deve ser 

considerada para evitarmos que a equipe atue em um registro, enquanto o usuário 

atua em outro, com sua forma singular de se vincular ao Outro. 

 

 

 

 

                                                           
2 Expressão latina que significa "em sentido estrito", é utilizada para referir que determinada 
interpretação deve ser compreendida no seu sentido estrito.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A assistência territorializada ao sofrimento mental, hoje, faz parte do 

quotidiano dessa clientela e reconstrói o imaginário social da loucura, na medida em 

que a clínica das psicoses passou a ser incluída e assistida no contexto comunitário.  

ao invés de obter a internação psiquiátrica como único recurso. Trata-se de um 

avanço inquestionável, que se tornou possível graças à Reforma Psiquiátrica 

brasileira e à redução gradativa dos hospitais psiquiátricos. 

Os CAPS representam, nesse cenário, a maior referência em atendimento 

psicossocial, onde o cuidado com sujeitos psicóticos vem avançando de modo 

integralizado e plural. Entre os diversos saberes que compõem o cuidado 

psicossocial, esse estudo enfatizou as contribuições da psicanálise na articulação 

entre os elementos psicopatológicos, subjetivos e sociais presentes na clinica das 

psicoses reformada e ampliada.    

Conforme o relato introdutório sobre a experiência no CAPS de Rio das 

Ostras, concluímos esse trabalho valorizando o inserção da clínica para qualificar 

um olhar sobre os arranjos singulares de cada sujeito como elemento que faz 

avançar o cuidado psicossocial. Ao aprofundar no tema da sexualidade na clínica 

das psicoses, algumas considerações sobre o manejo terapêutico puderam ser 

levantadas. Interroga-se, por exemplo, o fato da usuária ter se relacionado com dois 

homens ao mesmo tempo sem que, na ocasião da discussão do caso em equipe, 

houvesse se apresentado um relato de escuta clínica que revelasse em que ponto 

tais experiências sexuais podem representar o movimento singular dessa usuária na 

tentativa de enlace amoroso e social.  

Sabemos que no arranjo sexual do psicótico o outro é alguém que invade o 

seu espaço, e essa invasão traz ao sujeito um relação aversiva Diante do percurso 

teórico realizado, pude levantar algumas perguntas que escaparam ao período de 

estágio: Porque M. escolhe dois parceiros? Porque naquele momento? O que levou 

M. a dispensar um dos dois companheiros? Como essa relação mobiliza suas outras 

histórias afetivas e sexuais? Dentro do seu arranjo, o que motivou a escolha de um e 

não do outro? Haveria um endereçamento à equipe do Caps para se conhecer mais 

da sua história a partir desse episódio?  

Essas  e muitas  outras questões  ficaram em aberto  como  um efeito desse  
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estudo, diante da inquietação sobre as ações preventivas de distribuição de 

preservativos e as rodas de conversa sem um olhar mais sensível sobre o modo 

como tanto os usuários quanto a equipe vêm lidando com o tema da sexualidade na 

clínica das psicoses. Encontrou-se na psicanálise uma orientação útil e colaborativa 

para a prática clínica com sujeitos psicóticos na saúde mental pública.  
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