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Psicanálise Freudiana

A clínica psicanalítica posta à prova: neurose, perversão, psicose

A psicanálise não parte de uma clínica, não prova nem comprova a nosologia

psiquiátrica ou psicológica. 

A psicanálise parte da descoberta do inconsciente. Sua pergunta é: O que é que

isso, ao dizer assim, quer? (Lacan J. De um Outro ao outro, 26/2/69)

Na psicanálise,  nós  entendemos o  inconsciente  como o  campo em que  um

sujeito se produz e aprendemos das formações do inconsciente o modo de cada

um de se estruturar.

De outra forma, não poderíamos encontrar como o recurso à desmentida pode

fornecer  ao  neurótico  a  persistência  de  um prazer  insubstituível  ou  como,  a

adjudicação de um gozo ao outro,  estabiliza  a paranoia.  A enumeração das

articulações e inter-relações possíveis se sustenta no caso a caso, estabelecê-

los abre passo a que um sujeito possa se situar a respeito do que lhe ocorre. A

psicanálise não parte de um diagnóstico, chega a ele. Isso não impede, mas dá

lugar, a que quando um analista dá razões de sua prática, encontre achados

clínicos.

Uma definição do inconsciente que Freud dá na Interpretação dos sonhos diz

que  o inconsciente é o psíquico verdadeiramente real. Nesta afirmação, Freud

reúne a verdade e o real.  Lacan não busca a  verdade do lado do real,  ele

encontra  a  verdade  do  lado  da  linguagem,  pelo  lado  de  que  algo  não  seja

verdade. (Salafia A. Curso para entrar al discurso, 21/11/2014) 

Ambas  as  questões  -que  as  formações  do  inconsciente  respondem  a  uma

iminência do real e que somente é possível termos acesso à incidência desse

real porque falamos- estão ligadas ao conceito do inconsciente com o qual nós

trabalhamos.



Uma  prova  contundente  da  vigência  do  inconsciente  se  obtém  a  partir  da

experiência em um cartel de Passe. O testemunho de uma análise chega ao

cartel  por  meio  do  relato  de  dois  passadores.  No  relato  recebido  pelos

cartelisantes, com esta dupla intermediação, precipita-se o modo no qual um

sujeito  subsistiu  a  uma  exigência  indefectível  de  gozo.  Surge  ali,  que  esta

subsistência se deve à determinação com que um analisante / passante admitiu

se subtrair daquilo que seu inconsciente lhe revela.

Nas  formações  do  inconsciente  se  constata  a  vigência  de  um princípio  que

busca  mediar  entre  a  exigência  pulsional  que  atravessa  um  organismo,  a

possibilidade de que um psiquismo se constitua e a relação com os outros, dos

quais depende para sua supervivência mais elementar. Devemos a Lacan ter

situado que esta articulação se alcança pela entrada na linguagem. Que ‘um

significante possa representar um sujeito para outro significante’, diz que é ao

falar que um sujeito  se extrai  do gozo, que a entrada na linguagem inicia a

possibilidade de situar-se com relação a suas pulsões, e que no modo em que

se articule à palavra também põe em jogo o lugar que para ele ocuparão os

outros. Falar intenta sempre falar para outro.

O Princípio do prazer procura, justamente, não um cumprimento absoluto, mas

uma constância. Já que: o prazer implica a centralidade de uma zona interdita,

porque o prazer seria ali demasiado intenso. (Lacan J. De um Outro ao outro,

12/3/69). O sujeito não tolera o gozo. Um sujeito pode dar conta de um gozo,

mas o advento de um sujeito implica na exclusão do gozo. É o trauma de sua

constituição. Nas formações do inconsciente se registra uma função que articula

uma interdição.

Os  psiquiatras  renunciaram  excessivamente  rápido  à  firmeza  da  estrutura

psíquica. Sei bem, diz Freud na Interpretação dos sonhos, que um processo de

pensamento orientado por um fim, atravessa tanto a histeria e a paranoia quanto

a  formação  ou  solução  de  um sonho.  Este  processo  pode  diretamente  não

aparecer nas afecções psíquicas endógenas. 

Os delírios são obra de uma censura que já não se esforça por ocultar seu

proceder, que em lugar de prestar-se a participar de uma reelaboração nem tão



escabrosa  (sonho),  risca  sem consideração  aquilo  que  objeta,  deixando  um

resto inconexo (delírio).

Lacan nos adverte na leitura que faz de seu seminário A ética da psicanálise no

seminário De um Outro ao outro, do valor fundante do exercício desta censura

na constituição psíquica de um sujeito,

É por isso que Lacan afirma também que: O princípio do prazer se caracteriza

essencialmente por este acontecimento paradoxal: seu resultado mais seguro

não é a alucinação, mas a possibilidade da alucinação. (Lacan J. De um Outro

ao outro, 5/3/69) 1

Frente  à  possibilidade  da  alucinação  que  anuncia  um  impossível,  surge  a

censura.  Se  bem  que  esta  censura  é  anterior  a  qualquer  outra  forma  de

interdição, por isso chamada paterna, ela a prepara.

A forma na qual um sujeito consegue se articular com a interdição necessária é

pelo exercício da negação.  (Verneinung).  Sua incompreensão é retomada nas

vicissitudes do complexo de Édipo e na sexuação. 

Trata-se  de um impossível  que se  inscreve no psiquismo como o  que falta.

Aquilo que define a neurose é seu tratamento como recalque (Verdrängung). O

neurótico rechaça e conserva a dimensão desta falta, coloca-se ele mesmo no

lugar de tentar supri-la, e com isso a transmite e se torna sensível ao desejo e

ao laço social.

Na perversão a falta é desmentida, suprimida como falta e conservada como

vontade de gozo (Verleugnung). Isso afeta a constituição mesma do sujeito nas

formações  do  inconsciente,  tal  como  se  pode  advertir  no  sonho  da  Jovem

homossexual,  onde  a  vontade  do  desafio  descarta  a  possibilidade  de  se

encontrar como sujeito. Neste caso, o laço social se reduz à manipulação.

No fenômeno psicótico reencontramos a alucinação,  não como possibilidade,

mas como demanda de realização.  O sujeito  não encontra como rechaçar  o

1 A referência em Freud é aqui o modo em que descreve o chamado à descarga absoluta da

tensão que tenta o aparelho psíquico, no Projeto e no cap. VII da Interpretação dos sonhos. Não

se  trata  apenas  do  fenômeno  elementar  nas  psicoses,  mas  tal  como  assinala  Lacan,  da

alucinação como possibilidade. 



gozo mais que sendo ele mesmo o rechaçado. A foraclusão (Verwerfung) afeta a

possibilidade de se articular naquilo que diz, o isola da mediação da palavra e do

laço social. A possibilidade da falta é o foracluído.

Proponho então abrir esta discussão convidando a produzir achados clínicos, a

partir de considerar o modo em que um sujeito se articula à linguagem e seus

efeitos no laço social.
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