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RESUMO 

 

 

 

Maesso, M. C. (2011). Fundamentos do diagnóstico e a posição do analista. Tese de 

Doutorado, Instituto de Psicologia, Universidade de São Paulo, São Paulo. 

 

 

O trabalho refere-se a uma leitura norteada pela psicanálise e pelas suas proposições éticas, 

acerca dos fundamentos do diagnóstico, situando inicialmente por meio de Freud, Lacan, e 

outros autores do campo psicanalítico, o diagnóstico como ato de mestria no discurso médico, 

para posteriormente formular que o avesso desse discurso constitui a condição de conceber o 

diagnóstico na psicanálise como semidizer a partir da posição do analista na relação 

transferencial. Considera a hipótese de que, por meio da escrita do caso clínico, o psicanalista 

orienta-se pelo Real posto na sua praxis, e não pelo ideal científico, na formulação do 

semidizer diagnóstico. Apresenta no desdobramento da escrita do caso de uma criança 

identificada ao diagnóstico médico e familiar que a mantinha como deficiente, uma 

possibilidade de discernimento que preserva a opacidade do sujeito, bem como sua 

articulação.  

 

 

Palavras-chave: Ética. Diagnóstico. Ato.  Escrita.  Clínica psicanalítica. Posição do analista.  

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 

 

Maesso, M. C. (2011). Foundations of diagnosis and the position of the analyst. Doctoral 

Thesis, Institute of Psychology, University of São Paulo, São Paulo. 

 

This study adopts an approach that is informed by psychoanalysis and its ethical 

propositions, with regard to the foundations of diagnosis. To begin with, based on the 

perspectives of writers such as Freud and Lacan, as well as other authors from the field of 

psychoanalysis, diagnosis is regarded as an act of mastery in medical discourse. It is then 

argued that the opposite of this discourse represents the conception of diagnosis in 

psychoanalysis as a “half-saying”, based on the position of the analyst in the transferential 

relationship. The study also considers the hypothesis that through writing in clinical cases, 

when formulating diagnostic half-sayings, the psychoanalyst is guided by the Real 

encountered in their praxis, and not by the scientific ideal. By focusing on the evolution of the 

case writing involving a child who was diagnosed by doctors and family members as being 

disabled, this study advances a possible means of understanding which preserves the opacity 

of the subject as well as its articulation.   

 

Keywords: Ethics, Diagnosis, Act, Writing, Psychoanalytic Clinic, Position of the analyst.  

 



 

 

RÉSUMÉ 

 

 

Maesso, M. C. (2011). Fondements du diagnostic et la position de l’analyste. Thèse de 

Doctorat, Institut de Psychologie, Université de São Paulo, São Paulo. 

 

 

Ce travail comprend une approche orientée par la psychanalyse et par ses propositions 

éthiques sur les fondements du diagnostic. Dans ce but, à travers Freud, Lacan et d’autres 

auteurs du domaine psychanalytique, on situe le diagnostic d’abord comme l’acte de 

jugement du discours médical, puis on développe l’idée que l’inverse de ce discours constitue 

la condition pour concevoir le diagnostic dans la psychanalyse comme le demi-dire, à partir 

de la position de l’analyste dans la relation transférentielle. On considère l’hypothèse selon 

laquelle à travers l’écriture du cas clinique le psychanalyste s’oriente grâce au Réel appliqué 

à sa praxis et non à l’idéal scientifique dans la formulation du demi-dire diagnostique. On 

présente une possibilité de discernement qui préserve l’opacité du sujet ainsi que son 

articulation à partir du développement de l’écriture du cas d’un enfant identifié par le 

diagnostic médical et familial comme handicapé.  

 

Mots-clés : Éthique, Diagnostic, Acte, Écriture, Clinique psychanalytique, Position de 

l’analyste. 
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“A verdadeira viagem do descobrimento não consiste em 

procurar novas paisagens, mas em ver com novos olhos.” 

(Marcel Proust) 

 

INTRODUÇÃO 

 

 

Cada época é marcada por determinados discursos que imperam e atravessam diversas 

situações da vida, implicando distintos modos de subjetivação das experiências. Dentre os 

discursos que permeiam a atualidade, evidencia-se a potência do discurso médico em torno 

dos transtornos psíquicos, equiparando-os à doença mental, sustentando a causalidade 

orgânica dos sintomas e do sofrimento por meio de diagnósticos obtidos por meio de exames 

cada vez mais tecnologicamente sofisticados e, também, determinados pelo efeito das 

substâncias químicas no organismo.  

Vivemos na contemporaneidade uma espécie de psicopatologização e medicalização 

do quotidiano que se configura como o avesso do que nos propôs Freud (1901/1990) a 

respeito dos atos que escapam à deliberação consciente.  

Em Sobre a psicopatologia da vida cotidiana (1901/1990), Freud trouxe para a esfera 

da atividade psíquica “normal” de todo ser humano os mecanismos que envolvem a formação 

dos sonhos e dos sintomas, que antes eram estudados em função das psiconeuroses, 

aproximando-os das outras formações também determinadas pelo inconsciente, como os atos 

falhos, o esquecimento, as superstições e os atos sintomáticos, que são praticados por todos, 

corriqueiramente. Com essa aproximação, Freud reduziu os limites que separam a “norma e a 

anormalidade”.   

 A difusão do saber médico e científico sobre os transtornos psíquicos pelos meios de 

comunicação de massa, como televisão, revistas, internet e outros, possibilita a qualquer 

cidadão a realização de diagnósticos. Basta efetuar a comparação entre os fenômenos 

perturbadores aos sinais descritos nos quadros considerados psicopatológicos, supondo que o 

resultado desse conhecimento tenha a garantia proposta pela confiabilidade científica. Desse 

modo, é possível diagnosticar diversas relações e situações conflituosas, por exemplo, afirmar 

que um transtorno mental condiciona a dificuldade de aprendizado de determinado aluno ou o 
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comportamento deste, quando é inadequado ao esperado no contexto escolar. É possível 

diagnosticar, a partir de bases consideradas como científicas, o vizinho, os parentes e, até 

mesmo, realizar um autodiagnóstico.  

A sobreposição do conhecimento científico a outros modos de conhecer, como o senso 

comum, por exemplo, não deixa de trazer consequências para o sujeito contemporâneo. 

No colóquio organizado por Jeanne Aubry sobre O lugar da psicanálise na medicina, 

Lacan (1966/2001, p. 9) aponta que Foucault procurou “situar a responsabilidade da medicina 

na grande crise ética”, considerando que essa crítica de Foucault, centrada no isolamento da 

loucura, “atinge a definição do homem”. No desdobramento de sua fala, ele menciona que a 

definição do homem moderno é determinada pelo mundo científico, em torno dos ideais da 

saúde, gerando uma demanda (de saúde, de cura) na sociedade, e ao mesmo tempo 

depositando nas mãos dos médicos o poder que advém dos produtos que surgem dos avanços  

nas pesquisas tecnológicas, químicas, biológicas.  

Nas palavras de Lacan (1966/2001): 

 

... esta espécie de poder generalizado que é o poder da ciência, dá a todos a 

possibilidade de virem pedir ao médico seu ticket de benefício com um objetivo imediato, 

vemos desenhar-se a originalidade de uma dimensão que denomino demanda. É no registro do 

modo de resposta à demanda do doente que está a chance de sobrevivência da posição 

propriamente médica. (p. 10) 

 

Gostaríamos de destacar por meio das palavras de Lacan que esse poder generalizado 

da ciência torna-se ainda mais contundente na atualidade, por causa da rápida difusão do 

conhecimento científico e da facilidade para produzir diagnósticos contando com a vasta 

opção de recursos tecnológicos, e esses fatores elevam o problema do manejo da demanda e 

do limite de ação do médico. 

A palavra diagnóstico comporta na sua origem latina o significado de “dia” (através 

de, durante, por meio de) e de “gnose” (alusivo ao conhecimento de algo). No estudo 

semântico do termo, realizado por Saurí (2001), encontra-se: 

 

... diagnosis – integrada por termos como diagignosko, separar e decidir; diagnome, 

deliberação e decisão; diagnomon, perspicaz, vigilante e atento; diagnorizo, fazer, 

conhecer e divulgar, e diagnostikos – designou, em suas origens, o fato e os atos de 
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reconhecer e discernir, e configurou um campo significativo relativo a um modo de 

conhecer que consistia em separar e discriminar as notas do cognoscível (p. 10). 

 

Diagnosticar é, portanto, ato de conhecer, separando, discernindo, implicando uma 

decisão. O autor também destaca que, embora o vocábulo tenha se tornado popular no meio 

médico, também era usado pelos dramaturgos e filósofos antigos, portanto o vocábulo 

abrangia um território extenso em sua utilização. O que ficou restrito ao campo médico é a 

significação dada ao termo de “trabalho de conhecimento e reconhecimento dos sinais, úteis 

para fixar a identidade de alguma coisa” (Saurí, 2001, p. 11).  

 Saurí aponta que, embora o termo diagnóstico estenda-se a outros campos, como 

diagnóstico social, econômico etc., o sentido estabelecido pela medicina, marcando um modo 

específico de conhecer, que podemos considerar como o de capturar signos que identificam 

algo, permanece, e é transportado aos outros campos. Desse modo, compreende-se que o ato 

de diagnosticar não seja exclusividade do campo médico, entretanto, há fixação do significado 

desse ato a partir da medicina, implicando em uma delimitação do método para conhecer que 

precisa ser interrogado em sua eficácia, na medida em que se estende ou se impõe a outros 

campos. 

 Consideramos que o método diagnóstico concebido no campo médico seja 

indiscutivelmente eficaz e necessário para identificar e tratar as afecções orgânicas, 

entretanto, o mesmo método pode ser desastroso quando aplicado sobre as formações 

sintomáticas usadas como um meio de dizer do próprio sujeito acerca de sua verdade. 

 A dimensão que o saber médico atingiu sobre as patologias psíquicas na modernidade 

também pode ultrapassar a função do diagnóstico – que é a de identificar os sintomas para 

determinar o tratamento – chegando a abranger, por meio do conhecimento que estabelece os 

limites entre o normal e o patológico, a indicação de um padrão homogêneo de conduta a ser 

seguido.  

 Foucault (1987, pp. 184-185) abordou a complexidade da trama que envolve a 

genealogia da conjugação entre saber especializado e poder, com a finalidade de disciplinar, 

para fabricar indivíduos úteis e produtivos.  

É importante mencionar que Foucault, na constituição de sua obra, orientou-se pela 

investigação da genealogia que é distinta das investigações sobre a origem, sendo que a 

genealogia se refere à singularidade dos acontecimentos a partir da irrupção de forças que são 

fomentadas nos bastidores e entram em cena em um momento determinado, e a origem se 

refere aos mitos (cf. Mariguela, 2007). 
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 Baseando-nos nas formulações de Foucault (1987), podemos considerar que a questão 

em torno do diagnóstico psicopatológico oriundo do campo médico seja bastante ampla, 

abrangendo aspectos ideológicos, políticos, econômicos que compõem a trama das relações de 

poder, sobrepostos na definição dos métodos e dos fins. Embora não possamos tratar com 

profundidade em um único trabalho sobre todos os elementos dessa trama que envolve a 

questão do diagnóstico no discurso médico, tampouco podemos ignorar as consequências de 

sua incidência para o sujeito diagnosticado, seja sob o aspecto subjetivo ou até mesmo na 

determinação de decisões jurídicas.  

Dada a amplitude que o tema do diagnóstico permite alcançar e para delimitar o 

caminho, nos debruçamos sobre o diagnóstico a partir da psicanálise, em referência à ética 

que situa esse campo, na articulação entre teoria e clínica. Buscamos, por meio de Freud, 

Lacan, Allouch, Clavreul e outros autores, as fundamentações que situam o diagnóstico como 

ato de mestria no interior do discurso médico, para formular que o avesso desse discurso 

constitui a condição para considerar o diagnóstico na psicanálise a partir de um semidizer do 

analista, posicionado na transferência. 

O interesse em abordar a problemática do diagnóstico na psicanálise refere-se às 

questões que surgiram no percurso do mestrado,
1
 quando também tive a oportunidade de 

participar de um momento especial das pesquisas teórico-clínicas em psicanálise, realizadas 

no Laboratório de Estudos e Pesquisas Psicanalíticas da Psicose na Infância (LEPPPI), 

coordenado pela doutora Jussara Falek Brauer, no Departamento de Psicologia Clínica da 

Universidade de São Paulo (USP). Esse momento correspondeu à criação de um projeto 

chamado Tecer,
2
 que teve como principal objetivo, criar condições para possibilitar e facilitar 

a inclusão social das crianças com distúrbios graves, que eram atendidas por profissionais e 

estudantes de psicologia participantes do LEPPPI.  

Muitas das crianças encaminhadas para atendimento no LEPPPI chegaram com 

diagnóstico formulado, de autismo ou psicose. Entre os diagnósticos, haviam alguns 

realizados por psiquiatras e outros obtidos por meio de avaliações psicológicas. Esses 

                                                 
1
 A dissertação intitulada O luto da criança morta: uma leitura pelo método psicanalítico (2005) aborda as 

formulações de Allouch sobre o tempo lógico do luto e o ato público do enlutado, que inaugura outra posição em 

relação ao morto, marcando o fim do luto. Embora não esteja explícita a problemática diagnóstica que envolve o 

luto, na dissertação, buscou-se desconsiderar o tempo cronológico de permanência do luto como determinante de 

sua normalidade ou patologia e considerar fora do paradigma que separa normalidade/anormalidade, as 

operações lógicas que envolvem o processo do luto e do seu encerramento, a partir da trajetória do pintor 

holandês Vincent van Gogh. 
2
 Projeto criado pela doutora Jussara Falek , com duração de quatro anos, que recebeu apoio da Fundação de 

Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp). Iniciou-se em agosto de 2002 visando a facilitar a inclusão 

social de crianças com problemas graves (cf. Brauer, J. F., 2003. Ensaios sobre a clínica dos distúrbios graves 

na infância. São Paulo: Casa do Psicólogo).  
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diagnósticos foram desconstruídos no decurso do tratamento considerando “a função do 

diagnóstico fundamentado na psicanálise” (Brauer, 2003, p. 105). Função essa, entendida pela 

autora, de diferenciar a estrutura do sintoma e não a o fenômeno, nem a do comportamento. 

Além da confusão que um diagnóstico precipitado possa produzir na direção do 

tratamento, também é preciso considerar que a nomeação diagnóstica possa gerar 

consequências para a vida do sujeito, principalmente quando esse sujeito encontra-se na 

condição de criança. No estudo teórico-clínico sobre a criança especial (Maesso, 1999),  

abordamos os efeitos da nomeação aos problemas graves na infância por meio de diagnóstico 

especializado, destacando dentre eles a delimitação da construção do laço social, a partir da 

identificação da criança ao nome da doença.  

As manifestações de algumas crianças, tão complexas e enigmáticas, podem ser lidas 

de diferentes modos, gerando consequências distintas dependendo da fundamentação teórica 

que subjaz essa atividade de leitura e do discurso de referência.  

Diante do evento clínico é preciso tomar uma posição. Como ler o ato de um menino 

de sete anos que quebra o vidro da porta no momento de sua sessão?  O que o determina? 

Seu ato poderia estar determinado pela síndrome conhecida pela sigla TDAH 

(Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade), ou então condicionado por algum tipo 

de estímulo desencadeador que precisa ser investigado e manipulado ou, ainda, por sua 

estrutura psicótica. Nessas leituras, a responsabilidade pelo ato ora é atribuída ao TDAH, ora 

ao estímulo, ora à psicose. Afinal, de quem é a responsabilidade? Como situar a implicação 

do sujeito? 

A experiência clínica sempre pede pela investigação teórica, como modo de leitura de 

alguma questão que ela suscita. Destacamos a questão que envolve o diagnóstico na 

psicanálise, que embora não seja inédita, tampouco se encontra esgotada ou encerrada, e 

articula-se a um caso clínico que me impeliu a escrever.  
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“Será preciso, um dia, fazer essa justiça a Freud: ele não fez 

falar uma loucura que, há séculos, era, exatamente, uma 

linguagem (linguagem excluída, inanidade tagarela, fala 

corrente indefinidamente fora do silêncio ponderado de razão): 

ao contrário, ele esvaziou dela o Logos desarrazoado; ele a 

dessecou; fez remontar as palavras até sua fonte – até essa 

região branca da autoimplicação onde nada é dito.” 

(Foucault, 1964-2010, p. 217) 

 

 

PARTE I: ENTRE A TEORIA E A CLÍNICA 

 

1.1. Diagnosticar é um ato médico?  

 

 

O conhecimento científico, produzido e sustentado pela descrição e classificação dos 

transtornos mentais e das doenças em geral, é materializado respectivamente pelo Manual 

Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM), composto pela Associação 

Psiquiátrica Americana e pelo manual proposto pela Organização Mundial da Saúde, 

Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde 

(CID), que funcionam instrumentalizando e universalizando a prática diagnóstica nos setores 

da saúde. Esse modelo de diagnóstico orienta-se pela observação e pela comparação dos 

comportamentos e dos relatos do sujeito sobre seu sofrimento psíquico, em relação aos 

quadros já estabelecidos por linguagem e saber médicos. 

Na clínica psiquiátrica, seguindo a mentalidade da clínica médica, o que é recolhido 

por meio de queixas e sintomas, é reconhecido a partir de um universo conceitual 

antecipadamente definido, de modo que “o quadro só tem como papel repartir o visível no 

interior de uma configuração já dada” (Foucault, 1998, p. 128). 

 As manifestações vistas pelo médico e relatadas pelo sujeito que sofre são 

correlacionadas ao quadro, por meio de uma atividade descritiva, propiciando que o sintoma 

adquira caráter de signo. 
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É a descrição, ou melhor, o labor implícito da linguagem na descrição, que autoriza a 

transformação do sintoma em signo, a passagem do doente à doença, o acesso do 

individual ao conceitual. (...) Descrever é seguir a ordenação das manifestações, mas é 

seguir também a seqüência inteligível de sua gênese; é ver e saber ao mesmo tempo, 

porque dizendo o que se vê o integramos espontaneamente ao saber; é também ensinar 

a ver, na medida em que é dar a chave de uma linguagem que domina o visível. 

(Foucault, 1998, pp. 129-130). 

 

O diagnóstico fundamentado pela clínica médica parte de um método que conjuga ver 

e saber, no qual a linguagem própria e específica da ciência atribui sentido aos elementos 

observados. Para Foucault (1998), a verdade não surge pelo olhar, mas de um saber discursivo 

que funciona como recompensa ao olhar que esquadrinha.  

 

... o olhar que percorre um corpo que sofre só atinge a verdade que ele procura 

passando pelo dogmático do nome em que se recolhe uma dupla verdade: uma, oculta, mas já 

presente, da doença; outra, claramente dedutível, do fim e dos meios. (Foucault, 1998, p. 67) 

 

Acompanhando o nascimento da clínica médica, na busca do saber e da verdade sobre 

a doença, por meio das considerações de Foucault (1998), depreende-se que a verdade na 

clínica médica, representada pelo nome (como signo cristalizado), é construída primeiramente 

pela experiência da observação, da catalogação, da classificação, da descrição do fenômeno 

patológico e da sua repetição, ações que permitem reunir elementos para formar um quadro 

que passa a funcionar como referência, como “chave de linguagem”, para, posteriormente, 

reconhecer e nomear os sintomas da doença apresentados pelos pacientes. As técnicas 

elaboradas para conhecer o fenômeno patológico tornaram-se mais sofisticadas, concretizando 

cada vez mais a possibilidade de torná-lo visível, pela verificação na anatomia de cadáveres e 

com o avanço tecnológico, a partir de exames de imagens. O diagnóstico atribui um nome à 

doença que condensa e designa os sintomas que a caracteriza, mas, também, regula o 

prognóstico e o tratamento. A partir disso, podemos considerar que o diagnóstico seja um dos 

pilares mais importantes de sustentação dessa clínica.  

Na busca de definição para o termo diagnóstico, encontra-se sua referência ao campo 

médico, desde os dicionários da língua portuguesa, até os dicionários especializados de 

medicina e de outros campos.  
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No estudo de Silvestre (2008), que investigou o diagnóstico na medicina e na 

psicanálise, em dicionários especializados, verificou-se a ausência do verbete diagnóstico nos 

dicionários de psicanálise, com exceção do Dicionário crítico de psicanálise, de Charles 

Rycroft, que, entretanto, apresenta um significado para o termo que não difere dos que foram 

encontrados nos dicionários médicos. 

O significado para o verbete diagnóstico, encontrado nos dicionários da língua 

portuguesa, e no dicionário de Rycroft, auxilia-nos a demonstrar a atribuição de sentido e de 

pertinência à clínica médica do termo diagnóstico, desde o conhecimento geral da língua, até 

o específico da psicanálise. Embora o reconhecimento e a utilização do termo diagnóstico se 

estendam para além do campo da medicina, é geralmente compreendido como próprio desse 

campo (médico), para designar uma etapa do ato médico. Com isso, pretendemos considerar 

que o termo diagnóstico foi colonizado pela medicina. 

Citemos as definições que alguns dicionários trazem a respeito do verbete diagnóstico. 

No Novo Aurélio Século XXI: dicionário da língua portuguesa (Ferreira, 1999), encontra-se: 

“Respeitante a diagnose. Conhecimento ou determinação duma doença pelo(s) sintoma(s), 

sinal ou sinais e/ou mediante exames diversos (radiológicos, laboratoriais, etc.). O conjunto 

dos dados em que se baseia essa determinação”.  

 

Para diagnose que é o termo relacionado, no mesmo dicionário, encontra-se: “Med. 

Diagnóstico. Hist. Nat. Descrição minuciosa do animal e da planta, feita pelo classificador, 

geralmente em latim”. 

 

No Dicionário Houaiss da língua portuguesa (Houaiss & Villar, 2009), diagnóstico 

significa: 

1 relativo a diagnose 2 Bio que é possível usar na distinção entre os diferentes táxons 

(espécie reconhecível pela coloração d.). sm. MED 3 fase do ato médico em que o profissional 

procura a natureza e a causa da afecção. d. diferencial MED fase em que o médico descarta a 

possibilidade de afecções que apresentem sintomatologia comum com a doença apresentada 

pelo paciente. ETIM fr. diagnostic/diagnostique „id.‟, do adj. gr. diagõstikós „capaz de 

distinguir, de discernir‟, de mesma origem que diagnose. 

 

 No Dicionário crítico de psicanálise, de Charles Rycroft, (s/d, citado por Silvestre, 

2008, p. 48) para diagnóstico ou diagnose encontra-se: 
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DIAGNÓSTICO ou DIAGNOSE Arte de aplicar denominações a doenças, de deduzir 

a natureza de uma doença a partir dos SINAIS e SINTOMAS apresentados pelo paciente. O 

diagnóstico diferencial é a relação de denominações dignas de consideração séria em 

qualquer caso específico de efetivação de um diagnóstico. A formulação diagnóstica é o 

enunciado mais ou menos complexo da PSICOPATOLOGIA de um paciente psiquiátrico. O 

diagnóstico é o conceito médico que implica que as doenças constituem entidades mórbidas 

específicas, suposição provavelmente não válida quando aplicada às PSICONEUROSES. V. 

DOENÇA MENTAL.  

 

Nota-se que há uma indicação de Rycroft para se dirigir ao verbete doença mental que 

demonstra, portanto, a ligação que é proposta entre os verbetes: diagnóstico e doença mental. 

No verbete doença mental, o autor propõe uma aproximação entre doença e as psiconeuroses, 

psicoses e distúrbios de comportamento (Silvestre, 2008, p. 49).  

As descrições e as explicações encontradas para o termo diagnóstico, no dicionário de 

Rycroft, único dicionário de psicanálise que abordou o verbete, situam o termo em referência 

ao campo de atuação médica e o define como conceito de propriedade médica. Portanto, 

concluímos que não existe em nenhum dicionário específico do campo psicanalítico uma 

conceituação rigorosa, que partindo da teoria psicanalítica, fundamente o ato de diagnosticar 

na psicanálise. 

No Dicionário de psicologia da APA (VandenBos, 2010), encontra-se novamente a 

propriedade da área médica sobre o termo diagnóstico, contudo percebe-se uma absorção, no 

campo da psicologia, do conceito, bem como do instrumento materializado no Manual 

diagnóstico e estatístico de transtornos mentais (DSM-IV), feito para realizar diagnóstico 

psiquiátrico, tomado como referência para codificação de diagnósticos psicológicos. Nesse 

dicionário, de peso internacional, os verbetes diagnóstico, diagnóstico psiquiátrico e 

diagnóstico clínico, encontram-se articulados: 

 

diagnóstico s. 1. o processo de identificar e determinar a natureza de uma 

doença ou distúrbio por seus sinais e sintomas, mediante o uso de técnicas de 

avaliação (p. ex., testes e exames) e outras evidências disponíveis. 2. a classificação 

dos indivíduos com base em uma doença, transtorno, anormalidade ou conjunto de 

características. Diagnósticos psicológicos foram codificados para uso profissional, 

notavelmente no DSM-IV-TR. 
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diagnóstico psiquiátrico o diagnóstico de transtornos mentais baseado atualmente no 

DSM-IV-TR. Ver DIAGNÓSTICO CLÍNICO. 

diagnóstico clínico o diagnóstico de possível transtorno mental pelo estudo do padrão de 

sintomas, investigação de fatores do passado, análise de relacionamentos significativos e, 

quando indicado, administração de testes psicológicos (destaque do original). 

 

Essa articulação entre os termos indica que a prática da clínica psicológica acerca da 

formulação diagnóstica é semelhante a da clínica médica, pela verificação dos padrões dos 

sintomas codificados no manual (DSM) e pela avaliação, por meio de testes psicológicos. O 

material obtido pelos testes psicológicos é avaliado em relação a uma norma padronizada que 

serve como guia de comparação e orientação para o avaliador formular o resultado.  

Alguma distinção entre o diagnóstico médico e o diagnóstico psicológico estaria, 

talvez, na utilização de testes provenientes de estudos próprios do campo da psicologia, 

investigação da história e dos relacionamentos, portanto no que concerne aos instrumentos, 

entretanto a finalidade do diagnóstico – que consiste em dominar o desconhecido por meio de 

um saber formulado antecipadamente, que fundamenta o método posto na clínica médica – 

permanece a mesma. Muda-se a técnica, mas se mantém a finalidade. É a sobreposição do 

saber médico ao saber da psicologia e a submissão do saber da psicologia ao saber médico. 

Em suma, o termo diagnóstico é considerado, na atualidade, como propriedade 

médica, designando a fase do ato médico de identificação dos sinais e dos sintomas que 

permitem a nomeação da doença, em referência a determinado quadro, constituindo o ponto 

de partida que norteia o tratamento em função da cura da doença.  

No estudo semântico do termo diagnóstico proposto por Saurí (2001), citado na 

introdução deste trabalho, vimos que o vocábulo se refere a conhecer, separar, discernir, 

implicando decisão; na antiguidade, abrangia um território extenso de sua utilização, 

abarcando esse sentido amplo. Contudo, embora o termo diagnóstico ainda se estenda a outros 

campos do conhecimento, como social, econômico, político, psicológico etc., houve uma 

restrição ao campo médico, no que concerne à fixação da significação do termo que Saurí 

(2001, p. 11) descreve como “trabalho de conhecimento e reconhecimento de sinais, úteis 

para fixar a identidade de alguma coisa”. 

O ato de diagnosticar, como ato de discernimento não é prerrogativa da medicina, 

entretanto, o que se colonizou e se cristalizou no campo médico foi o método e sua finalidade, 

identificados ao termo.  
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A apropriação do diagnóstico pela medicina, bem como a difusão dessa propriedade, 

de modo que a palavra seja reconhecida como designando uma fase do ato médico, são 

acontecimentos que emergiram em uma situação singular e que poderiam ser investigados em 

relação à genealogia do poder, examinada na obra de Foucault e de outros autores que se 

dedicaram ao tema, para propor sua descolonização. Contudo, não será esse o nosso caminho.  

 Pretendemos partir da questão que remete à função do diagnóstico na psicanálise com 

o intuito de situá-lo em referência às exigências próprias desse campo. 

 Formulemos algumas perguntas para prosseguir:  

Considerando que houve colonização do termo diagnóstico pela medicina, que a 

psicanálise surge com Freud em um movimento de ruptura com a ciência médica, qual leitura 

podemos realizar acerca da exclusão do verbete diagnóstico dos dicionários de psicanálise, da 

ausência na obra de Freud, posteriormente no ensino de Lacan, de um artigo ou estudo 

específico dedicado ao tema? 

A leitura de que não há diferença entre o diagnóstico médico e o diagnóstico 

psicanalítico? Ou de que não há diagnóstico possível no campo da psicanálise? 

Há ainda outra possibilidade de leitura que concerne à ausência como presença e ao 

lugar que, por corresponder ao fora (dos dicionários especializados), o diagnóstico poderia 

devidamente ocupar em referência ao campo da psicanálise. Fora do dicionário, sem um 

significado único e fixado, o diagnóstico na psicanálise ganha elasticidade, pode abranger a 

experiência clínica cotidiana e fundamentar-se no semidizer. 

 

 

1.2. Território inacabado da teoria 

“Teoria é bom, mas não impede que as coisas existam.” 

(Charcot) 

 

 

O campo da psicanálise, inaugurado por Freud, constituiu-se inicialmente pela 

experiência clínica, com tudo que ela portava de interpelação ao saber médico, ao qual Freud 

estava referido em princípio, por causa da sua formação acadêmica, entretanto, esse saber era 

insuficiente para o tratamento da enigmática histeria. 

Nos Estudos sobre a histeria, na discussão após a apresentação do caso de Elisabeth 

Von R., Freud relata seu estranhamento em relação ao trabalho de escrita similar ao dos 

escritores criativos, o qual era impelido a fazer diante do caso clínico, reconhecendo a 



22 

 

inoperância do conhecimento que dispunha como neurologista para fazer um diagnóstico dos 

sintomas apresentados nos casos de histeria e vislumbrando um conhecimento que estava para 

ser construído no esteio de um novo método. 

 

Nem sempre fui psicoterapeuta. Como outros neuropatologistas, fui preparado para 

empregar diagnósticos locais e eletroprognósticos, e ainda me causa estranheza que os relatos 

de casos que escrevo pareçam contos e que, como se poderia dizer, falte-lhes a marca de 

seriedade da ciência. Tenho de consolar-me com a reflexão de que a natureza do assunto é 

evidentemente a responsável por isso, e não qualquer preferência minha. A verdade é que o 

diagnóstico local e as reações elétricas não levam a parte alguma no estudo da histeria, ao 

passo que uma descrição pormenorizada dos processos mentais, como as que estamos 

acostumados a encontrar nas obras dos escritores imaginativos, me permite, com o emprego 

de algumas fórmulas psicológicas, obter pelo menos alguma espécie de compreensão sobre o 

curso dessa afecção (Freud, 1893-1895/1990, p. 172).
3
 

 

Nesse momento, que corresponde ao início da criação da psicanálise, Freud ainda que 

considerasse estranho, buscava discernimento sobre a problemática do caso, por meio da 

escrita e do que estava para se escrever em relação às formações inconscientes, 

desconsiderando a eficácia do conhecimento posto no diagnóstico médico sobre o organismo, 

para os casos de neurose.  

Freud fundou um novo campo de investigação que é a psicanálise, realizando, 

inicialmente, uma leitura sobre o sintoma histérico manifesto no corpo em relação à 

sexualidade, que se distingue da leitura proposta pelo diagnóstico neurológico, na qual o 

sintoma tem significado preconcebido em referência à estrutura e ao funcionamento orgânico. 

Essa separação do pensamento médico aumentou na medida em que Freud avançou em seu 

percurso, propondo um novo método de investigação, orientado pelo material inconsciente em 

formação na fala, no sonho, no chiste, no lapso, no ato falho e no sintoma, realizando um 

movimento de ruptura com o campo médico e constituindo o campo psicanalítico. 

Uma vez que, na psicanálise, logo de início, o sintoma passou a ser relacionado à 

sexualidade e não a um problema orgânico, tornou-se impossível um trabalho diagnóstico que 

tivesse como referência o método proposto pela clínica médica, que busca por meio do 

sintoma identificar a doença. A sexualidade, embora seja fonte de perturbação para o ser 

humano, não é doença. Portanto, se não é possível prescindir de uma formulação diagnóstica 

                                                 
3
 Grifo nosso para destacar que Freud, sem nomear como método diagnóstico, já apontava um caminho para o 

diagnóstico, por meio da escrita de caso com o emprego de fórmulas. 
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na psicanálise, é preciso situar outras possibilidades de discernimento que sejam 

fundamentadas de acordo com sua práxis. É preciso desapropriar o termo diagnóstico do 

domínio médico, do modo como vem sendo concebido nesse território, retomar seu sentido 

amplo, que se refere ao ato de discernir, para estendê-lo a outros campos, inclusive o da 

psicanálise. 

O campo da psicanálise, construído por Freud, pressupõe a soberania da experiência 

clínica, que impele o analista a buscar fundamentos teóricos para nortear sua prática. Freud 

iniciou a construção desse campo, disponibilizando-se a escutar o que seus pacientes tinham a 

dizer sobre o sintoma e o sofrimento que os afligiam, para, a partir dessa escuta, buscar os 

meios de decifrá-los.  

Em 1893, Freud escreveu um obituário a Charcot, no qual cita uma frase que lhe 

impressionou e que repetiu ao longo de sua vida. A frase “la théorie, c’est bom, mas ça 

n’empêche pas d’exister” (teoria é bom, mas não impede que as coisas existam) foi proferida 

por Charcot em uma ocasião em que um dos seus alunos (o próprio Freud) se opôs a respeito 

da contradição teórica que o fato clínico suscitara (1893/1990, p. 23).  

Podemos considerar a importância dessa frase para a psicanálise, na medida em que 

nela se pode ler a presença do irrepresentável, que Freud situou no conceito de Das Ding (A 

Coisa) e Lacan, na consideração do Real. Essa frase apresenta um material significante e de 

efeito importante para contornar o diagnóstico na psicanálise, considerando com a leitura de 

Allouch (1995, p. 50) que: “... o que se trata de não impedir de existir não é um mítico fato 

bruto, e sim um saber.” Saber não sabido, saber deslocado, a princípio, do domínio médico. 

Embora Freud tenha atribuído a Charcot o mérito de ter livrado a histeria do descrédito 

dos médicos, que a consideravam como uma simulação, um teatro, ele rompeu com seu 

mestre, a respeito da qualificação de “lesão funcional” dada ao sintoma histérico e também 

com a consideração do caráter generalizado do trauma, que passou a ser abordado, por ele, em 

sua particularidade (Allouch, 1995). 

Prosseguindo com Allouch (1995), a lesão funcional histérica, nomeada por Charcot, 

remete ao que não pode ser capturado ao nível do olhar na necropsia, consistindo em uma 

lesão suposta, mas essa qualificação garante que o método de diagnóstico médico, que 

transforma o sintoma em signo patognomônico, subsista. Ao fazer do sintoma um signo 

representativo da doença, descarta-se sua dimensão significante. Nesse ponto, localiza-se a 

ruptura de Freud: 
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A interpretação freudiana da lesão funcional como lesão devida à ligação da 

representação a uma outra representação implica que a passagem ao sintoma da primeira está 

referida a esta própria ligação e não a um processo de incubação, de extensão, da única 

representação que tem em conta a teoria do trauma de Charcot. O acréscimo, por Freud, dessa 

outra representação traumática é decisivo, pois ela escapa assim ao saber, tanto ao do médico 

quanto ao da histérica. ... O saber do trauma elaborado por Freud dá lugar à fala da histérica, 

pois ele espera desta fala, em conformidade com a estrutura de seu discurso, a produção de um 

saber não sabido (Allouch, 1995, p. 49). 

 

Nessa formulação, Allouch aponta que Freud deslocou o sintoma da posição de signo, 

colocando-o na posição de significante, no sentido lacaniano do termo. O sintoma histérico, 

na psicanálise, é um significante, que representa o sujeito para outro significante, o do trauma, 

que por sua vez escapa à representação absoluta e cristalizada. Para isso, Freud também teve 

de se deslocar da posição do médico em relação ao saber, passando da referência ao saber 

constituído na linguagem especializada à referência ao saber inconsciente constituído pela 

fala. 

A instauração da “associação livre” – como regra fundamental do método de 

tratamento na psicanálise, que consiste em falar e associar, sem censura e sem seleção, quanto 

à pertinência ou não do assunto – indica que Freud estava referido e advertido sobre a 

existência de um saber não sabido.  

 A importância da criação freudiana dirige-se a dois eixos: a consideração da 

singularidade do caso, evitando a captura do sujeito no interior de uma classificação teórica 

preconcebida; e a possibilidade de constante desdobramento teórico a partir dos impasses que 

surgem na experiência clínica.  

Allouch (1994) propõe trabalhar com o “saber sabido” (em referência ao “saber não 

sabido”) que se mantém em um tempo particular e logo se esvazia. Ele aproxima a 

psicanálise, assim como Freud o fez, da literatura, na qual “os caminhos são sempre e 

renovadamente abertos”.  No trabalho originalmente intitulado “Freud et puis Lacan” (Freud, 

e depois Lacan), Allouch coloca a questão, desde seu título, sobre a sequência consecutiva de 

significantes que implicam a psicanálise como campo constituído, mas aberto, 

indefinidamente. Allouch aponta que o caminho comum a ambos (Freud e Lacan) constituiu-

se pela constante renovação dos problemas e soluções, delimitando a posição na qual Freud e 

depois Lacan se colocaram diante da teoria e da clínica psicanalítica. Para mostrar o caráter 

não definitivo da teoria psicanalítica, Allouch cita a declaração de Lacan aos seus alunos em 
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1967: “... não creiam que enquanto estou vivo, vocês poderão tomar algumas de minhas 

fórmulas como definitivas”
4
 (Lacan, citado por Allouch, 1994, p. 15). 

Foucault (1992) aborda na comunicação apresentada à Société Française de 

Philosophie, em fevereiro de 1969, que Freud foi instaurador de uma discursividade que 

permite, desde o princípio, a abertura a outras possibilidades de aplicação e de um retorno que 

“dirige-se ao que está presente no texto, mais precisamente, regressa-se ao próprio texto, ao 

texto na sua nudez e, ao mesmo tempo, contudo, regressa-se ao que está marcado em vazio, 

em ausência, em lacuna no texto” (idem, p. 65). Esse retorno é fecundo ao próprio campo 

discursivo ao produzir deslocamento teórico. Lacan, que esteve presente nessa conferência, 

manifestou sua gratidão por ter sua expectativa correspondida em relação ao tratamento dado 

por Foucault acerca de Freud e do retorno a... (Mariguela, 2007). 

Lacan empreendeu um retorno a Freud e ao criar o ternário simbólico, imaginário e 

real provocou deslocamento na teoria e na técnica psicanalítica, contudo, ao nomear como 

“campo freudiano” o caminho iniciado por Freud, manteve e colocou em relevo a 

característica desse campo de ser delimitado por uma práxis, termo que ele define como “uma 

ação realizada pelo homem, qualquer que ela seja, que o põe em condição de tratar o real pelo 

simbólico” (Lacan, 1964/1988, p. 14).  

Acompanhando as considerações de Allouch acerca da nomeação e da definição do 

“campo freudiano”, atribuída a Lacan, encontramos a partir dessa nomeação a referência a um 

problema político que Lacan apresentou no início do seu seminário de 1964, no momento 

seguinte ao fato de sua “excomunhão” da IPA (International Psychoanalytical Association). 

Allouch aproxima “campo freudiano” a “coisa freudiana” e considera que Lacan, ao se 

orientar em relação ao espaço aberto por Freud, priva a IPA de algumas determinações que 

ela sustenta e a partir das quais se sustenta como instituição, sendo que o “campo freudiano”, 

ao contrário da IPA, fundamenta-se e sustenta-se a partir da inclusão de seu próprio vazio (cf. 

Allouch, 1994, p. 73-77). 

Orientar-se nesse campo denominado freudiano implica em considerar a singularidade 

do caso sem que a teoria lhe seja sobreposta e a possibilidade de desdobramento teórico a 

partir de cada caso. Isso situa a questão do diagnóstico na psicanálise em relação à outra 

linguagem, que não é a linguagem específica da ciência. 

O conhecimento, sobre o sintoma produtor de perturbações na vida e nas relações, 

decorre do percurso, no qual o analista opera a partir da fala do analisando, não há indução, 

                                                 
4
 Tradução livre da publicação em espanhol. 
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mas condução por meio das cadeias significantes (conceito lacaniano) ou da associação livre 

(método de Freud), viabilizando ao sujeito trilhar um caminho próprio, de encontro à 

significação do seu sintoma. Não há uma única significação correspondente e pontual que 

possa ser oferecida a qualquer significante no contexto da análise, não há um dicionário ou 

código específico que possa ser usado para o reconhecimento do sintoma, pois se trata de 

escrita inconsciente, para ser lida na relação transferencial.  

A transferência, conceito introduzido por Freud, comporta a operação de passagem da 

relação mantida pelo analisando com seus semelhantes no contexto de sua vida, para o 

contexto criado na situação com o analista, possibilitando-lhe a análise dessas relações 

(Freud, 1912a/1990). O lugar dado ao analista na relação transferencial, qual seja, o de 

amado, o do saber sobre o bem do analisando, logo foi percebido por Freud como elemento 

produtor de resistência ao tratamento e servidão ao analista. A conhecida advertência de 

Freud (1912b/1990, p. 153), de que “o sentimento mais perigoso para um psicanalista é a 

ambição terapêutica de alcançar, mediante esse método novo e muito discutido, algo que 

produza efeito convincente sobre outras pessoas”, indica a importância da renúncia de poder e 

saber do lado do analista como abertura para surgimento do saber do lado do analisando. 

Ainda que funcione como um motor que viabiliza o andamento da análise e requeira 

acolhimento, a transferência também coloca o analista diante da prova de compromisso ético 

de sua capacidade de renúncia do poder de cura que o analisando lhe concede (Kehl, 2002). 

A atribuição de um poder de cura é ainda mais contundente na contemporaneidade, 

como Lacan observa:  

 

Na medida em que mais do que nunca a ciência está com a palavra, mais do que nunca 

suporta-se este mito do sujeito suposto saber, e isto permite a existência do fenômeno da 

transferência enquanto remete ao mais primitivo, ao mais enraizado desejo de saber (Lacan, 

1966/2001, p. 13).  

 

Suportar o mito do suposto saber, sob a advertência de que se trata de um mito, 

implica que a “cura” na psicanálise relacione-se ao compromisso ético do analista. 

Compromisso que se refere à renúncia da tentação de fazer o bem, tal como esse “bem” é 

concebido nos padrões previamente estabelecidos pelas organizações de saúde, renúncia de 

qualquer intenção de adaptar o analisando às normas prescritas pelo saber constituído e 

veiculado pelos discursos que delimitam o que é normal/anormal, saúde/doença, moral/imoral 

etc., e que alude a supostas garantias de sucesso. O compromisso ético do analista torna 
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indispensável a abstenção de desejar no lugar do analisando, de idealizar por ele, de fornecer-

lhe sentido. Na medida em que esse compromisso ético é cumprido, ocorre uma mudança de 

posição do analisando, que passa à posição de investigador.  

 

A ética da psicanálise é uma ética da investigação (...) que abre para o analisando, a 

possibilidade de investigar a natureza de suas motivações, de seus sintomas e de suas 

convicções (Kehl, 2002, p. 145). 

 

A ética à qual o analista se submete, o situa em relação ao saber que se constitui na 

cadeia de significantes, produzido sem domínio consciente pelo analisando, em uma relação 

estabelecida pela transferência. 

O saber que se constitui no percurso da análise poderia ser abordado pela metáfora 

criada por Sousa (2006) de “insertões”, quando ao escrever sobre Guimarães Rosa a propósito 

de sua obra Grande sertão: veredas, ele aponta as tentativas do escritor em atribuir alguns 

sentidos ao sertão, os quais vacilam e encaminham à abertura de outros sentidos. O insertão 

alude à interpretação na psicanálise “como corte que abre um furo no sentido, convocando o 

sujeito a produzir novas tentativas de nomear o real” (Sousa, 2006, p. 13).  

Sendo o (in)sertão um território de características e operações específicas, mas não 

totalmente habitado pelo saber, essa metáfora nos remete também à nomeação lacaniana de 

“campo freudiano” ao espaço aberto por Freud: 

 

... é que o campo freudiano é um campo que, por sua natureza, se perde. É aqui que a 

presença do psicanalista é irredutível, como testemunha dessa perda (Lacan, 1964/1988, p. 

122). 

 

A referência ao vazio impossível de preencher completamente norteia o campo da 

psicanálise, fundamentando os princípios éticos que regulam a teoria e a clínica. Lacan 

considerou como conceitos fundamentais para o analista se situar em sua práxis, que é a 

psicanálise, os conceitos de inconsciente, repetição, transferência e pulsão, os quais ele 

desenvolveu ao longo de seu seminário do ano de 1964. Esses conceitos preservam a 

existência do real impossível de capturar, são articulados entre si e atualizados na situação 

transferencial. 
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1.2.1 Teorizar ou não teorizar? 

 

 

No propósito de investigar como e se a teoria que concerne às formulações sobre o 

diagnóstico na psicanálise se afina à meta de uma ética do analista que se espera alcançar, há 

que considerar a existência de um paradoxo. Se, por um lado, o psicanalista não pode 

prescindir do campo teórico que o norteia, e que funciona como limite, permitindo sua 

separação do lugar que lhe é atribuído pelo analisando em sua fantasia atualizada na 

transferência, por outro lado, é preciso renunciar a um saber constituído, à sugestão, como 

ferramentas a serem utilizadas no direcionamento do analisando. 

Lacan (1958/1998), em seu relatório sobre “A direção do tratamento e os princípios de 

seu poder”, aponta que cabe ao analista dirigir o tratamento, fazendo que seja aplicada a regra 

analítica. Ele ressalta que o analista “dirige o tratamento”, e não “o paciente”, como um guia 

moral. Essa direção inclui o pagamento feito pelo analista com palavras que tomam efeito de 

interpretação, na medida em que a “interpretação é recebida como proveniente da pessoa que 

a transferência lhe imputa (ao analista) ser” (idem, p. 597). Há também o pagamento do 

analista pelo empréstimo da sua pessoa como suporte na transferência, e com o que há de 

essencial em seu juízo mais íntimo, o qual não deve participar da situação analítica. O 

pagamento, ou seja, o que custa ao analista, refere-se ao seu ser, considerando, com Lacan, 

que ao situar-se em sua falta-a-ser, o analista sustenta sua práxis na direção do ser do 

analisando. Para situar-se em relação a sua falta-a-ser, o psicanalista não precisa prescindir da 

teoria, antes disso, há na própria teoria psicanalítica um suporte para que ele se sustente nessa 

posição. 

A teoria, abordada por Sousa (2000), funciona como um entre parênteses, espaço que 

demarca um “encontro interrompido” entre a escuta e a fala do analisando. Separa o que é da 

subjetividade do analista e o que é do analisando, mas também cria a possibilidade nesse lugar 

(entre parênteses) de um encontro. 

 

A tentação de poder prescindir desta teoria ou fazê-la à sua medida é tão problemática, 

pois, se não temos estes parênteses que nos orientam, é sempre com nossa intuição 

sentimentalista e obscura que construímos o mundo (Sousa, 2000, p. 16) 
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Mezan (1994) propõe uma diferenciação entre duas vertentes de pesquisa em 

psicanálise, separando-as em dois tempos: o tempo do analista que está exercendo sua função 

de escutar a fala do analisando; e o tempo de teorizar ou compreender o que se passou na 

situação analítica, visando a formular essa experiência. Para esse autor “a leitura de material 

psicanalítico pode ter efeitos analíticos” (idem, p.70), ou seja, o estudo da teoria retorna à 

prática, favorecendo o trabalho de escuta do analista. Mezan considera a dupla função da 

pesquisa conceitual em psicanálise: uma delas consiste em organizar o que surge a partir da 

situação que é vivida na análise; a outra em ofertar um repertório que possibilite maior 

elasticidade para a associação do analista. 

 

Para o trabalho clínico do analista, a leitura e a pesquisa funcionam como estímulos ou 

bem de secundarização da experiência impactante, ou, então, por uma espécie de primarização 

do discurso secundário que vem nos livros, nos artigos, nos colóquios etc. Este segundo (...) 

no sentido de favorecer uma flexibilidade associativa (Mezan, 1994, p. 71). 

 

Garcia-Roza (1994, p. 13) também aponta a importância da pesquisa teórica em 

psicanálise na constituição e orientação da prática clínica: “É a teoria enquanto formação 

discursiva, possuindo regras de constituição de seu objeto, possuindo modalidade de 

enunciação etc., que faz da prática clínica uma prática específica e irredutível.” 

 

Diferentemente de Mezan, que aproxima o estudo teórico da prática clínica por dupla 

via – uma que parte da clínica, outra que a ela retorna –, Garcia-Roza situa a pesquisa teórica 

em psicanálise a partir de um trabalho de releitura, que apresenta o texto lido de maneira 

reveladora e transformadora, produzindo a partir dele outro discurso. Esse autor considera a 

possibilidade do trabalho de releitura do texto a partir de sua “textualidade”, termo que 

emprega para designar que há uma potência significante no texto que funciona como geradora 

de múltiplos sentidos, a textualidade “diz respeito ao apelo que o texto faz a novas tentativas 

de escritura, um apelo a um pluralismo irredutível” (idem, p. 16) 

Caberia indagar se a potência significante do texto, sua textualidade, existe 

exclusivamente em relação ao próprio texto, ou se o que confere a abertura do texto a outros 

sentidos é a experiência clínica, os problemas que ela levanta fazendo apelo a novas 

teorizações. Nesse caso, o texto no qual se encontram formulações teóricas se constituiria 

como terreno fecundo de simbolização para o que não cessa de não se escrever do real posto 
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na experiência clínica, assim como Freud, a partir da tragédia de Sófocles, Édipo rei, leu um 

complexo subjetivo e organizador dos mitos individuais na neurose. 

Dunker (2007) aborda a relação e a distinção entre método de investigação e método 

de tratamento no campo da psicanálise, considerando que se o método de investigação 

fundamenta o método de tratamento, não estabelece, entretanto, uma relação de submissão. 

Antes disso, ao retomar o procedimento de Freud na construção da psicanálise, aponta que 

primeiramente Freud praticou um método de tratamento e concomitante a esse, um método de 

investigação, propondo que a relação imbricada entre os dois métodos corresponde a uma 

mútua negação entre “ato como processo” e “ato como procedimento”. 

 Tratando-se, na psicanálise, de incluir o sujeito em seu método, Dunker (2007) 

formula que o método de investigação comporta a incidência do sujeito que, na posição de 

investigador, de autor, se apropria de modo singular do discurso, enquanto o método de 

tratamento concebe a emergência do sujeito.  

A partir da leitura da afirmação de Lacan (1958/1998, pp. 595-596): “o analista é 

menos livre em sua estratégia do que em sua tática”, e, sobretudo, “é ainda menos livre 

naquilo que domina a estratégia e a tática, ou seja, em sua política, onde ele faria melhor 

situando-se em sua falta-a-ser do que em seu ser”; Dunker (2007) realiza um desdobramento 

definindo a política, a tática e a estratégia. Ele atribui que a “política” se situa em relação à 

ética, estabelece uma regra constitutiva e imprescindível na consideração dos fins do método 

de tratamento psicanalítico, tal que possa distingui-lo de outros métodos de tratamento. A 

“tática” situada como regra construtiva é relativa ao estilo, contempla o modo e a frequência 

da intervenção, a tática haveria de se restringir à “estratégia”, regra regulativa que se 

caracteriza pelo manejo da transferência.  

O caminho que iniciamos para nos aproximar dos conceitos que fundamentam as 

formulações diagnósticas na psicanálise, por ser basicamente de alcance teórico, se insere no 

método de investigação psicanalítica, que permite uma abertura de comunicação com outros 

discursos.  

Considerando a possibilidade dada pelo método a essa abertura, algumas questões 

foram levantadas a respeito da incidência de mecanismos de poder na constituição do discurso 

que sustenta o diagnóstico psicopatológico na atualidade, com o intuito de abordar como a 

psicanálise se situa diante desse discurso, seguindo na direção oposta. 

Todavia, os fatores que impulsionam essa investigação são oriundos da clínica 

enquanto práxis, donde a principal indagação remete à inclusão da perspectiva da ética, tal 

qual é concebida pela psicanálise, na formulação diagnóstica. Sendo essa ética referida à 
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renúncia de significados preconcebidos, a estratégia (lugar do diagnóstico) segundo Lacan, 

limitada ao domínio da política, relacionada à ética, seria possível considerar – uma vez que 

há incessantes aberturas durante todo o percurso psicanalítico – a incidência dessa abertura na 

formulação do diagnóstico. Desse modo, o diagnóstico, ao portar uma face de conhecimento e 

uma face de desconhecimento, poderia ser colocado no lugar de “insertão”.  

Observando o caráter de fechamento proposto pelo diagnóstico oriundo da clínica 

médica, que corresponde à nomeação da doença em comparação a um quadro constituído por 

meio da descrição e da classificação do que é visto, consideramos importante situar a 

formulação diagnóstica na clínica psicanalítica em relação ao vazio de sentido proposto pelo 

significante. Contudo, é preciso tomar o devido cuidado para que isso não implique em cair 

no obscurantismo, na falta absoluta de contornos, mas pelo contrário, que do vazio do interior 

da formulação diagnóstica outros sentidos sejam criados, assim como demonstra a escrita dos 

casos realizada por Freud. 
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“O que descobrimos na experiência de qualquer psicanálise é 

justamente da ordem do saber, e não do conhecimento ou da 

representação. Trata-se precisamente de algo que liga, em uma 

relação de razão, um significante S1 a um outro significante S2.” 

(Lacan, 1969-1970/1992, p. 28) 

 

 

PARTE II: DO ALÍVIO ALIENANTE DO DIAGNÓSTICO AO 

TRÁGICO NA PSICANÁLISE 

 

2.1. Um alívio que aliena 

 

 

Uma pessoa em sua primeira entrevista de análise conta que, depois de uma crise 

repentina, a qual nomeia de crise de ansiedade, envolvendo diversos modos de manifestação 

corporal, como palpitação, formigamento nas pontas dos dedos, sensação de sufocamento e 

desmaio, procurou um psiquiatra que diagnosticou o problema como síndrome do pânico. 

Medicada de acordo com esse diagnóstico, ela ainda se queixava da persistência dos sintomas. 

Como havia repetição dos episódios de crise mesmo após o uso do medicamento, atribuía a 

ineficácia desse tratamento ao curto período de tempo que transcorreu desde o seu início.  

Visando a compreender o que estava acontecendo consigo, procurou informações 

sobre a síndrome do pânico, por meio de pesquisas na internet. O que encontrou lhe trouxe 

satisfação, reconheceu suas manifestações descritas dentro do quadro, sentiu-se aliviada em 

saber que tinha uma doença já conhecida, portanto não estava louca, nem era a única a 

experimentar tais transtornos, concluindo que, se outras pessoas apresentavam os mesmos 

sintomas, deveria existir tratamento e cura para o seu mal.  

O que não foi apaziguado por meio da medicação, encontrou alívio na nomeação 

diagnóstica e comparação com a descrição, de peso científico, do fenômeno, propiciando a 

inclusão das manifestações enigmáticas para o sujeito - para as quais falta a atribuição de 

sentido no âmbito do saber singular - ao âmbito do sentido proposto pelo conhecimento do 

quadro constituído dentro do paradigma médico. O alívio também pode ser considerado a 
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partir da identificação ao grupo de pessoas acometidas pela síndrome do pânico, 

possibilitando compartilhar o sofrimento socialmente, diferenciando da loucura, tão excluída 

e estigmatizada pela sociedade, as obscuras apresentações e sensações corporais.  

O diagnóstico proferido produz uma dupla identificação: de um lado, o conhecimento 

científico identifica o sintoma em referência ao quadro nosográfico, transformando-o em 

signo da síndrome; de outro, o nome da síndrome coloca o sujeito em uma relação de 

identificação a esse significante com significado preconcebido e tomado como o agente que 

circunscreve e permite compreender o fenômeno que escapa ao controle e saber conscientes. 

O nome da síndrome também possibilita situar o sujeito numa determinada relação de 

pertencimento social.  

Na clínica com crianças também escutamos no relato dos pais, que sentiram alívio ao 

obter um diagnóstico sobre os problemas graves e indecifráveis apresentados por seus filhos 

depois de recorrerem a diversos especialistas. Referidos ao conhecimento científico, os 

especialistas realizam avaliações diagnósticas que permitem atribuir um nome e explicar o 

que se apresenta no real das manifestações da criança. O processo diagnóstico resulta em um 

nome, palavra que porta um significado definido e cristalizado, e não raro pode produzir uma 

identificação da criança ao nome de sua doença (Maesso, 1999). 

Nota-se, porém, que, embora apaziguador, nem o diagnóstico de síndrome do pânico, 

nem a medicação, tampouco as pesquisas na internet, foram suficientes para saciar a avidez de 

saber sobre as causas das perturbações que afligiam a pessoa em questão, pois foi buscar na 

psicanálise um meio de formular um saber sobre a raiz de seus sintomas, outro modo de tratar 

o real.  

O diagnóstico psiquiátrico na contemporaneidade fundamenta-se na ação do 

medicamento, visando regular o mal-estar do corpo, enfatizando a sua funcionalidade, 

enquanto atribui menor importância à etiologia e à cura. Se existe uma substância química que 

produz modificação no comportamento sintomático, então existe diagnóstico, é o que 

considera Zarifian (1989, p. 50) a respeito do diagnóstico psiquiátrico na modernidade, 

afirmando que: “O diagnóstico é agora definido pelo tratamento que lhe é aplicado”. Esse 

autor também aborda algumas situações, nas quais a mudança do paciente de uma instituição 

para outra gera mudança no diagnóstico, em função da diferença do grupo de profissionais e 

de como cada grupo está estruturado. Mencionamos isso, pois consideramos importante 

relativizar o peso de verdade posto no diagnóstico. 

A nova concepção nosográfica da psiquiatria difere da antiga clínica médica, ao 

referir-se às substâncias químicas produzidas a partir do avanço das pesquisas 
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psicofarmacológicas. A eficácia da ação das substâncias na suspensão do sintoma permite 

relacioná-lo a uma disfunção bioquímica do organismo. Mas, mesmo com essa diferença, a 

psicofarmacologia possibilitou à psiquiatria aproximar-se da forma de composição científica 

da antiga clínica médica, ao criar condições para encontrar causas orgânicas, e não morais, 

para os distúrbios mentais (Birman, 2001). 

Mesmo com todos os resultados das pesquisas científicas no âmbito da psiquiatria, há 

que considerar a existência de um resto que não se sabe e corresponde à etiologia dos 

transtornos mentais. O desconhecimento das causas aparece implícito na própria nomeação de 

“síndrome”, mas é encoberto pela nosografia funcional. Síndrome quer dizer “estado mórbido 

caracterizado por um conjunto de sinais e sintomas, e que pode ser produzido por mais de 

uma causa” (Ferreira, 1999). 

Seria essa fenda posta pelo resto de não-saber psiquiátrico o que impeliu a pessoa em 

questão a buscar o tratamento psicanalítico? Ou seria um movimento de resistência do sujeito, 

que não permite sua captura dentro de um saber restritivo? Talvez uma hipótese não exclua a 

outra, considerando a aproximação proposta por Birman (2001) entre desamparo e 

feminilidade, como “incerteza humana” que “toma corpo” e “coloca o sujeito em aberto a seu 

fazer” ao mesmo tempo em que “evidencia sua impossibilidade de encontrar enunciados 

totalizantes”. 

 Portanto, é possível reconhecer o movimento de resistência do sujeito, por meio do 

questionamento sobre o tratamento medicamentoso e da procura por meio da psicanálise, de 

um modo singular, embora não absoluto, de se apropriar da experiência corporal perturbadora.  

De modo imbricado, o alívio que aliena pode ser tomado tanto no sentido do sintoma, 

portanto no singular, como no sentido do mal-estar no social. Abordar a questão do social é 

importante para a clínica, pois é em relação ao outro (que dá suporte ao Outro), inserido na 

civilização, que o sujeito se constitui.  

Freud já apontava na época em que escreveu O mal estar na civilização (1929-

1930/1990) que o humano, diante do desamparo e do sofrimento que vêm de nosso corpo, 

do mundo externo e da relação com o semelhante, construiu formas sofisticadas para 

amortecer as preocupações. Por meio de substâncias químicas, da ciência e da religião,  a 

humanidade encontrou uma saída que, por um lado esboça proteção e alívio da dor, mas por 

outro produz alienação. Nesse texto, Freud indica que o homem se tornou parecido a um 

“Deus de prótese”, nomeação que ganha maior consistência nos dias atuais, em função do 

avanço da ciência, da tecnologia e da importância dada a essas esferas da criação humana na 

resolução de problemas. 
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A articulação entre singular e social, sintoma e mal-estar na civilização foi abordada 

por Miller e Milner (2006) em uma discussão sobre o estabelecimento de avaliação para 

credenciamento de profissionais da área psi na França, mas essa discussão extrapola esse 

assunto particular, tomando uma dimensão que toca nos efeitos da avaliação sobre o humano 

de modo geral, tanto no que concerne a quem avalia quanto ao que se submete à avaliação. 

A modernidade é marcada por diversas formas de avaliação em setores distintos, como 

na educação, na saúde, nas empresas e outras, que visam a antecipar e garantir o bom 

funcionamento, seja da instituição, seja do indivíduo. Milner (2006) considera que o moderno 

está determinado por dois paradigmas que estabelecem uma relação de equivalência: o 

paradigma problema-solução, que vem da matemática, e o paradigma da avaliação, referido 

ao cálculo e à medida tanto em termos quantitativos como em qualitativos. Ambos os 

paradigmas operam pela substituição, seja do problema pela solução, ou da avaliação pelo que 

foi avaliado, de modo que também a avaliação visa à solução de problemas.  

Entretanto, Milner (2006, p. 10) retoma com Freud que educar, governar e curar são 

tarefas impossíveis, na medida em que “há um objeto que não vai ser absorvido pela fórmula 

solução–problema”, e com Lacan, que sempre haverá o insubstituível, a partir da formulação 

do objeto pequeno a.  

Acrescentando que a “avaliação se reveste de roupagens científicas”, Miller aponta 

como essencial na avaliação o consentimento e a demanda de ser avaliado. Demanda que se 

engaja na sedução do discurso da avaliação, que: 

 

... reproduz para cada um, esse momento natal onde a marcação do homem pelo 

significante se realiza, onde o sujeito natural, entre aspas, encontra-se barrado pelo 

significante e, em seguida, dotado de significante que o representa, S1. É a própria essência do 

discurso do mestre (idem, 2006, pp. 25-26).  

 

Isso resulta na passagem do estado de não avaliado ao estado de avaliado por meio de 

uma marca do significante, que corresponde e autoriza a inclusão no grupo de iguais, a massa 

dos avaliados.  

O que há em comum entre a situação que envolve a avaliação e a situação clínica 

mencionada que envolve o diagnóstico psiquiátrico da síndrome do pânico? A demanda, que é 

respondida pela significação que vem do campo do saber do Outro encarnado no outro que 

sustenta o discurso científico. O alívio, gerado pela resposta à demanda, além de custar ao 

sujeito o preço do afastamento do curso de seu próprio desejo, é felizmente um alívio não-
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todo, deixa brechas, na medida em que há no objeto da avaliação, do diagnóstico, sua face 

insubstituível, impossível de ser encontrada e mesmo conhecida. 

 

 

2.2. A rede e os buracos 

“Existe apenas um discurso que se mantém sobre o 

sofrimento, e é o da pessoa que o experimenta.” 

(Clavreul, 1983, p. 157) 

 

 

A operação diagnóstica orientada pelo discurso médico se sustenta na objetividade 

científica e culmina no apagamento do discurso do sujeito do paciente acerca de seu 

sofrimento, bem como do sujeito do médico que se coloca como “funcionário” submetido à 

ordem médica. 

 

O discurso médico demonstra certos fatos, permitindo dar-lhes uma articulação em sua 

lógica própria. Ele não faz senão privilegiá-los. Ele impõe um certo olhar no campo que ele 

constitui. Ele é uma disciplina de avaliação dos fatos e impõe uma disciplina para aquele que 

mantém esse discurso. (...). Pois o que o médico observa é o que pode se inscrever num certo 

campo de saber, com exclusão de qualquer outra coisa, é isso que pode constituir uma teoria, 

pelo menos um diagnóstico que tenha coerência. O resto não tem existência para ele (Clavreul, 

1983, p. 82). 

 

Há um conto que pode ser lido como uma metáfora do poder e domínio subjacente ao 

método científico de conhecimento, tratando da seleção e exclusão de elementos que são 

considerados existentes ou não, em relação à linguagem específica, que é previamente 

constituída e aceita pela comunidade que sustenta o discurso científico. 

No conto, criado por Rubem Alves (2006, pp. 82-85), há uma aldeia localizada às 

margens de um rio imenso e misterioso, que contém criaturas desconhecidas. Diante do medo 

e do encanto provocados pelo enigmático rio, os aldeões criaram poemas, canções, cultos 

religiosos, livros, mas nunca conseguiram capturar qualquer criatura que habitava o rio.  

Em determinado momento ocorreu de um aldeão pensar e fazer um objeto para pegar 

as criaturas do rio. Ele teceu uma rede de barbantes para pegar aquilo que se desejava (os 

peixes), deixando buracos para não pegar o que não se desejava (a água). Assim que ele 
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apanhou o primeiro peixe, foi considerado por alguns como um feiticeiro, que deveria arder 

na fogueira, por destituir os conhecimentos já construídos em torno das criaturas do rio, por 

evidenciar com o novo método a ineficácia dos métodos existentes até o momento, para 

capturá-las. Mas outros aldeões se interessaram e trataram de aprender e aperfeiçoar a arte de 

tecer redes. Logo, os interessados formaram um grupo de pescadores-fabricantes de redes, 

ficaram importantes e se organizaram em uma confraria. 

 Como os pescadores falavam muito sobre redes e peixes, acabaram criando uma 

linguagem exclusiva e apropriada ao assunto de que tratavam, essa linguagem foi denominada 

ictiolalês (do grego ichthys = peixe + lalia = fala). De tanto que os pescadores utilizaram a 

linguagem específica, esqueceram da linguagem falada pelos outros habitantes da aldeia que 

não eram pescadores, e passaram a considerar que só era real o que era falado em ictiolalês e 

capturado com redes. Quando as pessoas lhes falavam de nuvens, cores, cheiros, sentimentos, 

música, poesia, amor, felicidade, eles diziam: “Se não foi pescado no rio com rede aprovada 

não é real”. 

A rede do conto corresponde ao método científico para obter conhecimento sobre 

determinado objeto, para dominá-lo. O problema, também apontado no conto, é considerar 

como inexistente o que o buraco da rede não pode capturar. 

Na ciência médica, o método anatomopatológico com técnica de observação de 

cadáveres permitiu constatar, por meio das lesões orgânicas, o que os sintomas clínicos 

anunciavam, e estabelecer um conhecimento sobre a doença, com vocabulário específico, no 

interior da linguagem e da lógica científica (Foucault, 1998).  

A rede de pesca da medicina é a leitura da doença inscrita no corpo, das lesões vistas a 

partir da abertura de cadáveres e de exames paraclínicos. O “ictiolalês” dos médicos, ou seja, 

a linguagem que concerne ao discurso médico, é formada por signos que representam a 

doença.  

Para esclarecer sobre a propriedade e a função do signo na medicina, Clavreul (1983, 

p. 205) se apóia na fórmula lacaniana: “Um signo é o que representa alguma coisa (e não um 

Sujeito) para alguém (que saiba lê-lo)”. Assim o médico pode interpretar os signos que 

recolhe. A semiologia médica tornou-se científica, estabelecendo as relações fixas não 

problemáticas entre estes signos e as coisas que representam. 

 

Na clínica médica, o sintoma é transformado em signo na medida em que ele é um 

significante com significado definido e fixado pela tradução médica a respeito da doença em 
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sua manifestação, pois o sintoma é, segundo Foucault (1998, p. 104), “a doença em estado 

manifesto”. 

Foucault (1998, p. 107) enuncia sobre o ideal científico da medicina de chegar a uma 

“língua bem feita”, que possibilite na experiência clínica a realização de uma “leitura 

exaustiva sem obscuridade ou resíduo”, na qual “todas as manifestações patológicas falariam 

uma linguagem clara e ordenada” e “todos os sintomas poderiam se tornar signos”.  

Clavreul (1983) também aponta o ideal da medicina em potencializar a metodologia de 

elucidação dos sintomas, considerando que não são os avanços tecnológicos os únicos 

responsáveis pela potência médica (estes seriam a consequência), mas o discurso médico em 

si mesmo, desde sua fundação por Hipócrates. 

O discurso médico, do qual não podemos prescindir dada sua importância na detecção 

e tratamento das doenças orgânicas, excede em sua função quando atribui sentido às 

manifestações e ao enunciado do paciente sobre seu sofrimento subjetivo, identificando-os 

como sinais de doença, ou de síndrome.  

Parodiando a afirmação dos pescadores: “Se não foi pescado no rio com rede aprovada 

não é real”, proferida ao lidar com o que eles não identificavam no interior de seu sistema 

simbólico e que tratavam como não sendo real, teríamos para o discurso médico a seguinte 

frase extraída do contexto escrito por Clavreul (1983, p. 132): “... aquele que acusa sofrimento 

e dor sem que nenhum diagnóstico possa ser estabelecido não é considerado como um 

verdadeiro doente”.  

Para os casos nos quais nenhuma inscrição corporal se encontra presente como 

comprovação da existência da doença, formulou-se a categoria de “doença mental”, que 

passou a ser diagnosticada e tratada pela psiquiatria, que, enquanto especialidade inserida na 

ordem do discurso médico, está ligada à pesquisa de sintomas corporais e organicidade 

(Clavreul, 1983). 

O discurso médico se presentifica no diagnóstico, primeiro passo do conjunto de 

procedimentos que compõem o ato médico, interpretando o ser em sofrimento como doente.  

A entrada do sujeito no discurso médico, pela nomeação diagnóstica, custa o seu 

apagamento, pelo impedimento da articulação da cadeia de significantes no sentido de 

produzir uma verdade própria e singular. A cadeia se cristaliza no encontro de um significado 

ofertado pelo saber médico que ocupa o lugar da verdade, positivando-a. 

Clavreul (1983, pp. 97-98) considera que o diagnóstico é a realização de um ato de 

mestria, como ele descreve nas palavras a seguir: 
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O doente é convidado, assim, a se desprender de qualquer interpretação subjetiva 

sobre o que lhe ocorre. Está convidado a se olhar como um outro, a desconfiar do que 

sente, pois tudo o que sente deve ser interpretado em função desta doença que não pode 

conhecer e que só o discurso médico pode interpretar. O doente se acha definido como: 

homem + doença. O que vai assinar sua entrada no discurso médico é a nomeação da doença, 

é o diagnóstico. Por aí, o médico mostra que aquilo de que o doente sofre tem seu lugar no 

sistema dos significantes que constitui o discurso médico. Esta nomeação, que é um 

aprisionamento, não comporta senão o aspecto negativo que toda categorização comporta. 

Ela é também, sobretudo para o doente, um ato que contribui para retirar sua angústia. 

Tudo que ele sentia, e que não podia ser relacionado com o que poderia ser interpretado a 

partir de seu saber sobre ele próprio, toda essa onda de sensações subjetivas penosas, 

dolorosas, angustiantes, freqüentemente culpabilizantes é retomada no discurso médico que 

afirma que um sentido pode ser encontrado para o que era anteriormente puro não-senso. 

E sobre este sentido novo o médico afirma que tem ou pode ter a mestria, o domínio. 

  

Destacamos em negrito os aspectos que se referem à potência do discurso médico, ao 

impor significantes oriundos de um sistema que foi constituído para representar a doença, 

como sendo representativos do sofrimento do sujeito, que é convidado a “se olhar como 

outro”, a se identificar ao que o nome da doença propõe de significação, e se submeter ao 

saber do Outro. A aposta no saber médico alivia a angústia, mas desapropria o sujeito de seu 

saber. 

Acompanhando os desdobramentos de Clavreul a respeito do discurso médico, 

chegamos à comparação, que ele propõe, entre a entrada do doente no discurso médico pelo 

diagnóstico, e a entrada da criança na linguagem pelo discurso da mãe. Ele situa que ambos 

estão em condições semelhantes, de desamparo. O que está diante da doença não pode obter a 

cura por si próprio, e o outro devido à prematuridade não pode satisfazer as próprias 

necessidades. Ambos formulam uma demanda que é recebida e interpretada a partir do 

discurso do Outro “que capitaliza os significantes em que tudo deverá se articular”, ou seja, o 

Outro atribui valor a determinados significantes, de acordo com o discurso no qual está 

inserido, e que lhe é preexistente (1983, p. 155). 

Para a criança não há outra escolha no início de sua vida a não ser alienar-se, ficar 

submetida ao desejo e saber de sua mãe, ou de quem ocupa essa função. Entretanto, ocorre, ou 

espera-se que ocorra, dentre todas as pressuposições de saber sobre o que o filho quer, que a 

mãe não obtenha êxito em determinada situação, que algo lhe escape, para que ela pergunte à 

criança: “O que você quer?” O esvaziamento desse lugar de saber é fundamental para que a 
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criança possa constituir seu saber e instituir-se como sujeito desejante. Para isso, é preciso que a 

mãe esteja disposta a enfrentar sua falta de saber, que ela coloque seu desejo em circulação, o 

que implica em não se posicionar como toda-mãe ou mãe completa. A arte de “por no mundo é 

saber retirar-se, da mesma forma que o mar cria o litoral: retirando-se” (Julien, 2000, p. 47). 

A aproximação da situação do doente e da criança remete à questão do desejo que 

surge pela via da linguagem, na medida em que não se trata da satisfação da necessidade o 

que o sujeito demanda. O apelo que é endereçado ao Outro, porta a “dimensão do engano” e é 

feito a alguém inserido em um discurso, cuja referência possibilita a interpretação. O grito, no 

caso da criança, é compreendido como “palavra e demanda” pela mãe. Assim, quando a 

criança demanda à mãe, não é exatamente algum objeto em sua concretude que pretende 

receber, mas o reconhecimento desta mãe, que por sua vez também pode responder 

enganando, ao menos por algum tempo, a fome da criança com a chupeta, por exemplo. No 

caso do “doente”, que endereça seu sofrimento ao médico, o faz como observador de sua 

própria doença, como se não falasse dele, mas de outro (Clavreul, 1983). 

A dimensão do engano na demanda do doente aparece no que diz Lacan (1966/2001, 

p. 10) ao abordar a significação da demanda e seu distanciamento do desejo na clínica médica. 

Ele diz que não é a cura simplesmente o que o doente espera, mas que o médico possa 

autenticá-lo como doente, ou seja, trata-se de um pedido de reconhecimento que é formulado 

no interior do discurso médico, portanto, por meio do adoecimento.  

O problema que estamos buscando assinalar consiste em que, tanto para o paciente, 

quanto para o médico, o sofrimento, no bojo do discurso médico, se transforma em dor física, 

em sintoma, no sentido atribuído pela medicina de doença manifesta.  

Clavreul (1983, p. 156) aponta para a importância de considerar que o sofrimento “é 

sempre também espera do reencontro com o objeto a”, como esperança de algo ou alguém 

que possa assegurar o gozo do corpo. Mas disso a medicina não quer e tampouco pode saber.  

Incluir o conceito de objeto a criado por Lacan, que designa que a falta é irreparável, 

como um dos fundamentos do sofrimento humano, implica considerá-lo na constituição do 

sujeito. Sob essa definição, o sofrimento na medicina poderia ser tratado como água passando 

pelo buraco da rede do pescador, como o que não é possível capturar, por não constituir o 

objeto que se deseja conhecer, ou por se tratar de algo impossível de abordar pela 

metodologia proposta nesse campo, considerando, a partir da metáfora do conto, que o peixe 

da medicina é a doença e não o sofrimento. 
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 Na medida em que o sofrimento se relaciona com a fantasia ($ ◊ a), ou seja, com 

determinada posição do sujeito em relação ao objeto a (que funciona como causa do desejo, 

mas não o satisfaz absolutamente), se distingue da doença. 

A questão problemática que aqui colocamos refere-se à anulação do sofrimento, 

quando é considerado inexistente, ou quando é substituído ao ser lido como sintoma-signo de 

alguma doença inscrita no corpo, e na ausência de lesão ou disfunção orgânica, em relação à 

doença descrita no quadro.  

A psiquiatria, ao seguir a ordem do discurso médico, referindo-se e procedendo a 

partir da mesma metodologia de leitura seletiva dos sintomas-signos que compõem as 

entidades nosológicas, transforma o sofrimento em doença mental. 

 

 

2.3 Sofrimento e verdade 

“Se os pacientes histéricos remontam seus sintomas a traumas 

que são fictícios, então o fato novo que surge é precisamente 

que eles criam tais cenas na fantasia, e essa realidade psíquica 

precisa ser levada em conta ao lado da realidade prática.” 

(Freud, 1914/1990, p. 27) 

 

 

A psicanálise propõe outro tratamento ao sofrimento e à formação do sintoma, 

diferenciando-o do signo concebido para ser lido em referência a um sistema simbólico 

constituído para ofertar significados, para interpretá-lo “na ordem do significante”, o que 

indica que o sintoma na psicanálise se relaciona à verdade do sujeito na medida em que se 

articula por meio da cadeia de significantes.  

 

Diferentemente do signo, da fumaça que não existe sem fogo, fogo que ela indica com 

o apelo, eventualmente, de que seja extinto, o sintoma só é interpretado na ordem do 

significante. O significante só tem sentido por sua relação com outro significante. É nessa 

articulação que reside a verdade do sintoma. O sintoma tinha um ar impreciso de representar 

alguma irrupção da verdade. A rigor, ele é verdade, por ser talhado na mesma madeira de que 
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ela é feita, se afirmarmos materialisticamente que a verdade é aquilo que se instaura a partir da 

cadeia significante. (Lacan, 1966/1998, p. 235). 

 

A verdade sobre o sofrimento só pode ser dita por aquele que sofre, e como indica 

Lacan (1952/2008, p. 13), na conferência intitulada “O mito individual do neurótico”, 

formulada a partir da fala que pode apenas exprimi-la de forma mítica. No seminário “O 

avesso da psicanálise”, ele acrescenta, que “a verdade só se sustenta em um semi-dizer” 

(Lacan, 1969-1970/1992, p. 103).  

A verdade na psicanálise é situada por Lacan (1968-1969/ 2008, p. 186) a partir do 

tratamento dado pelo conjunto do simbólico e do imaginário ao real, tendo, portanto, uma 

estrutura de ficção, que se torna presente (em ausência) na fala. 

Como observa Allouch (2007, p. 96), Lacan aproximou verdade e saber de diversos 

modos em seu percurso, possibilitando considerar que “a verdade se define não mais tanto em 

relação à realidade, mas em relação ao saber”. Ele destaca que no texto “A ciência e a 

verdade” Lacan concebe verdade e saber “como dois lados de um mesmo pergaminho” para 

serem abordados como “homogêneos” pelo “caráter moebiano desse mesmo pergaminho”, 

mas na escrita dos quatro discursos, a relação entre verdade e saber deixa de ser uma relação 

entre termos homogêneos, pois ali a verdade ocupa um lugar e o saber é uma letra (S2) que 

gira de acordo com cada discurso. 

Não pretendemos abordar na obra de Lacan todas as variações da relação entre 

verdade e saber, mas apenas situá-la, em seu caráter parcial, evanescente e representativo do 

sujeito, a partir das fundamentações que ele articulou a esse respeito, principalmente no 

seminário de 1969 a 1970 “O avesso da psicanálise”, e também, ainda que menos 

substancialmente, no seminário de 1968 a 1969 intitulado “De um Outro ao outro”.  

A citação para Lacan é o enunciado que se apoia no nome do autor “em função da 

participação em um discurso pelo leitor”, “a citação é também um semi-dizer” (1969-

1970/1992, p. 35). Por essa função de semidizer, de enunciado, selecionamos e citamos as 

formulações engendradas por Lacan no período de apresentação dos seminários de 1968 a 

1970, por considerá-las esclarecedoras do que pretendemos enunciar, a respeito do 

diagnóstico, em relação à verdade e saber. 

Lacan, no seminário “De um Outro ao outro” (1968-1969/2008, p. 54), define o 

matema do sujeito, declarando que “o significante é aquilo que representa o sujeito para outro 
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significante”, que se escreve S1→S2. Ele formula que: “Esse outro significante, S2, representa 

exatamente, nessa conexão radical, o saber, como o termo opaco em que vem perder-se o 

próprio sujeito, no qual ele vem se extinguir”, operação que ele nomeia com o termo fading. E 

considera que: “Nessa gênese subjetiva, o saber se apresenta, no início, como o termo em que 

o sujeito vem se extinguir”. 

O matema do sujeito implica em mostrar sua origem no significante pelo seu 

apagamento no outro significante.  Lacan propõe uma aproximação dessa articulação entre os 

significantes ao que Freud designou como recalque originário (Urverdrängung), considerando 

que há “um núcleo já fora do alcance do sujeito”. Esse núcleo, Lacan o situa no grande Outro 

(A) que contém “aquilo em torno do qual a demanda se articula”, e também é designado como 

lugar ou tesouro dos significantes. A inapreensibilidade do Outro, a impossibilidade de saber 

o que ele contém além de seu próprio significante apenas, alude ao lugar da verdade como 

“lugar vazado”, de onde surge a articulação do sujeito na cadeia de significantes por meio do 

seu próprio saber (1968-1969/2008, pp. 54-58). 

Adiante, no mesmo seminário, Lacan indica o saber como função do sujeito do 

inconsciente, como algo que se produz “como um clarão”. Ele relaciona o clarão ao sonho 

apresentado no capítulo VII da Interpretação dos sonhos (Freud, 1900/1990, pp. 468-469), 

sobre o pai que adormeceu no velório do filho e acordou ao sonhar com esse filho lhe dizendo 

em tom de censura: “Pai, não vês que estou queimando?” Nesse momento do sonho, o pai 

desperta e vê que o guardião que o substituía adormeceu, enquanto uma vela tombou ateando 

fogo à cama onde estava o corpo do seu filho morto.  

Para Lacan, todo sonho é uma interpretação, rébus, portanto a frase que sai da boca do 

filho, nesse sonho, é o “clarão” (saber) que desperta, e ele indica que na interpretação 

psicanalítica do sonho não importa o significado, “o que quer dizer isso”, nem “o que ele quer 

para dizer isso”, mas o encaminhamento na cadeia significante sobre “o que é que ao dizer 

isso quer” (1968-1969/2008, p. 194).  

No texto A ciência e a verdade, Lacan (1965/1998, p. 878) retoma, para dizer da 

divisão do sujeito entre a verdade e saber, a célebre frase de Freud “Wo Es war, soll Ich 

werden” (onde o Isso estava o Eu deverá advir), acentuando na tradução que propõe, o Eu 

(referindo-se ao sujeito do inconsciente) como lugar possível para o surgimento do sujeito, 

propondo que “lá onde o isso estava, lá, como sujeito, devo [eu] advir”. Adiante, ele formula 

que “a verdade fala sob o nome de inconsciente”, que é “estruturado como uma linguagem”, 



44 

 

de modo que compreendemos que a verdade encontra-se na própria superfície da fala, no 

enunciado. 

No seminário “O avesso da psicanálise” (1969-1970/1992), Lacan apresenta a questão 

da verdade e do saber em relação ao mito e ao objeto a, situando os quatro discursos. 

Tomemos de início a divisão que Lacan propõe sobre a verdade, dizendo “que 

nenhuma evocação da verdade pode ser feita se não for para indicar que ela só é acessível por 

um semi-dizer, que ela não pode ser inteiramente dita porque, para além de sua metade, não 

há nada a dizer” (1969-1970/1992, p. 49). 

Na continuidade, Lacan considera que o verdadeiro está no que é dito, na frase que se 

sustenta no significante, implicando uma referência ao sentido e não ao objeto. Ele aproveita a 

ambiguidade da palavra francesa pas (que quer dizer passo e também negação) para propor 

que o pas-de-sens da cadeia significante é composto ao mesmo tempo de passo de sentido e 

de sentido algum.  

Para Lacan, o sentido carrega o “peso do ser”, e se ele propõe que o não-senso é o que 

compõe uma metade do sujeito, compreende-se que há relação do que Lacan chama de falta-

a-ser, com o pas-de-sens, no saber, portador da verdade do sujeito, que fala por meio das 

formações do inconsciente (chiste, ato falho, sonho, sintoma). Usando a metáfora de que a 

verdade é como um pássaro, e levanta vôo no momento em que se pretende capturá-la, Lacan 

indica o caráter estranho e ao mesmo tempo familiar (unheimlich) da relação que 

estabelecemos com nossa própria verdade (1969-1970/1992, pp. 53-55). 

Nesse seminário, como Lacan explicita as relações entre os elementos que compõem 

os discursos (do mestre, histérico, universitário e psicanalítico), os termos são fundamentados 

a partir da correspondência entre eles, como na formação de uma rede e não isoladamente, de 

modo que ao tratar de um termo, logo se conduz a outro. É a própria experiência de passar de 

um significante ao outro que se obtém com a leitura desse seminário, na busca de 

compreender os conceitos que são apresentados. Segundo esse princípio, Lacan formula que o 

saber (S2) relaciona-se ao gozo por meio da repetição do traço unário. Ele diz: 

 

A repetição é uma denotação precisa de um traço que eu extraí para vocês do texto de 

Freud como idêntico ao traço unário, ao pequeno bastão, ao elemento da escrita, um traço na 

medida em que comemora uma irrupção do gozo (1969-1970/1992, p. 73). 
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O sentido que Lacan oferece ao conceito de traço unário não é o mesmo que foi 

conferido por Freud. Embora ele parta dessa referência, o traço unário como termo originário 

em Freud é deslocado quando Lacan o repete.  

Sumariamente, essa diferença em relação ao traço consiste em que Freud o toma a 

partir da identificação precoce do sujeito ao objeto amado, enquanto Lacan situa o traço 

(sem desconsiderar que há um “processo originário” no qual o sujeito precisa “passar por 

um outro sujeito” para se “singularizar”) em função do surgimento do sujeito, a partir da 

repetição que produz uma diferença de si mesmo como possibilidade de identidade, já que a 

repetição não é a mesma coisa. Essa diferença que é inscrita pelo traço aponta para uma 

falta, um “apagamento originário” que remete “à Coisa” ou ao “real impossível” . Kaufmann 

foi buscar no seminário  L’Identification (1961-1962) de Lacan, a formulação de que o 

originário do traço situa-se no zero, que ao ser colocado na sequência numérica adquire 

valor de um, para dizer que “alguma coisa é contada para o sujeito antes que ele se ponha a 

contar” e que “a questão do sujeito falante repousa originalmente em um erro de conta” (cf. 

Kaufmann, 1996, pp. 561-562). 

 Seguindo o desdobramento de Lacan sobre a implicação do gozo, que se produz na 

repetição do traço em direção ao saber, encontramos a formulação de que o gozo implica em 

perda de gozo, que é produzida pela repetição, onde aparece a função do objeto a, como 

objeto perdido, de modo que o saber se constitui em relação a um lugar vazio (1969-70/1992, 

p. 46). Gozo e saber se aproximam na repetição do que nunca houve, de um encontro 

impossível do objeto, ao irrealizável da relação sexual.  

A psicanálise “não é um saber do sexual”, mas se inscreve nesse “horizonte”, ou seja, 

é na extensão indefinida do sexual, o lugar onde opera a função do saber sobre uma verdade 

que tem estrutura ficcional (Lacan, 1968-1969/2008, pp. 199-203). Nesse horizonte, Freud 

enunciou sobre a proibição do saber sexual, para considerar o inconsciente, de onde partiu 

para formular o saber sobre o Complexo de Édipo.  

Lacan (1968-1969/2008, p. 269) aponta que a proibição à mãe e o complexo de Édipo são 

metáforas referentes a uma contingência histórica, que servem para figurar o princípio do prazer 

como barreira ao gozo. Para Lacan (1952/2008, p. 13) o complexo de Édipo tem valor de mito: 

 

O mito é o que dá uma formulação discursiva a algo que não pode ser transmitido na 

definição da verdade, porque a definição da verdade só pode apoiar-se sobre si mesma, e é na 
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medida em que a fala progride que ela a constitui. A fala não pode apreender a si própria, nem 

apreender o movimento de acesso à verdade como uma verdade objetiva. Pode apenas exprimi-

la – e isso de forma mítica. Nesse sentido é que se pode dizer que aquilo em que a teoria 

analítica concretiza a relação intersubjetiva, e que é o complexo de Édipo, tem valor de mito. 

 

A formulação freudiana acerca do complexo de Édipo é considerada por Lacan (1969-

1970/1992, p. 110) como “sonho de Freud”. Lembrando que Lacan enuncia que todo sonho é 

uma interpretação, consideramos que isso implica num apontamento sobre o complexo de 

Édipo, que o situa como o recurso utilizado por Freud e do qual ele singularmente dispunha 

para interpretar o que de enigmático chegava aos seus ouvidos na experiência clínica.  

Lacan (1969-1970/1992, p. 92) chega a perguntar o porquê de Freud substituir o saber 

que recolheu das “bocas luminosas” (dos pacientes), que articulavam o discurso histérico, 

pelo saber do mito, do complexo de Édipo.  Partindo dessa indagação Lacan indica que 

devido à referência de Freud ao discurso do analista, o complexo de Édipo “desempenha o 

papel do saber com pretensão de verdade”, pois está situado como saber na posição em que 

ele (Lacan) designou como sendo o lugar da verdade no discurso do analista, como é possível 

ler na escrita a seguir: 

  a          $     

 S2         S1   

 

 

Na medida em que as letras passam de um lugar a outro, o discurso gira. Eis os lugares 

que são ocupados pelas letras que compõem o discurso: 

 

agente (desejo)            trabalho (Outro)    

     verdade                   produção (perda) 

 

 

  

No discurso do analista, o saber (S2) posicionado no lugar da verdade tem a função de 

enigma, de semidizer, de interpretação possível somente pela metade. Lacan metaforiza essa 

formulação pelo enigma que a Esfinge (figura feita de metades) enuncia (com valor de 

enunciação), considerando que muitas outras respostas poderiam ser dadas além da que foi 
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proferida por Édipo, na tragédia escrita por Sófocles, indicando que a resposta de Édipo 

relaciona-se ao seu próprio enigma posto no enunciado (1969-1970/1992, p. 34). Desse modo, 

compreendemos que Lacan situa o complexo de Édipo, tanto a versão composta a partir da 

tragédia de Sófocles, quanto a versão que foi cunhada a partir de Totem e Tabu (Freud, 1912-

1913/1990), como o saber freudiano a respeito do que irrompia em sua época e na sua clínica, 

dizendo sobre o princípio do prazer como barreira ao gozo. 

Da complexidade de elementos que constituem o chamado complexo de Édipo, 

destaca-se o mito do pai, a respeito do qual Porge (1998, p. 157) faz uma interessante 

consideração, dizendo que: 

 

Os mitos do pai em Freud são uma versão do pai que Freud inventa e que tem um 

papel interno à sua teoria. Ela não é apenas descritiva e explicativa de algo que já está lá, mas 

enquanto criação de sua parte, é produtora de novos sentidos e modificadora da realidade, e 

isto sejam quais forem as suas imperfeições. Esta versão que Freud inventa lhe permite 

notadamente não se considerar ele mesmo como o pai de sua teoria. Sua teoria se sustenta por 

este nome de complexo de Édipo, que ele certamente inventou, mas que, em retorno, dá a esta 

teoria uma consistência que não está ligada senão a seu nome. 

 

O mito edípico permitiu a Freud formular uma teoria referida ao campo, ainda em 

construção, da psicanálise, ao qual ele próprio, enquanto pai da psicanálise,estava referido e 

implicado em consolidar. 

Lacan alude que a Quimera (Esfinge) “encarna o caráter original do discurso da 

histérica” que constitui o próprio fundamento da experiência analítica (1969-1970/1992, p. 

34).  

  $          S1    

  a          S2  

 

O discurso da histérica “tem o mérito de manter na instituição discursiva a pergunta 

sobre o que vem a ser a relação sexual, ou seja, de como o sujeito pode sustentá-la, ou melhor 

dizendo, não pode sustentá-la” (1969-1970/1992, p. 87). Dito de outro modo, é um discurso 

que, ao colocar a divisão do sujeito em primeiro lugar, produz desejo de saber, constituindo 

cadeia significante. Nesse sentido, compreendemos por que Lacan sugere que Freud faria 

melhor ao se orientar pelo discurso da histérica, do que pelo mito do complexo de Édipo, na 

busca da verdade (1969-1970/1992, p. 94). Lacan negou-se a conceituar o que seria o nome 
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do pai, por não participar do discurso universitário, mas, referenciando-se ao discurso do 

analista, ele considerou que o nome do pai se situa no lugar em que o saber tem função de 

verdade, portanto como semidizer (1969-1970/1992, p. 102). 

 

Não falando do Nome-do-Pai, Lacan pode falar de outra coisa, mas ao falar de outra 

coisa ele também fala do Nome-do-Pai, respeitando o semidizer inerente à relação entre saber 

e verdade (Porge, 1998, p. 136). 

 

 

2.3.1 Ato de mestria 

 

 

A leitura psicanalítica feita por Clavreul (1983) sobre o discurso médico se 

fundamenta nas formulações que Lacan (1969-1970) elaborou ao longo do seminário O 

avesso da psicanálise a respeito dos quatro discursos: do mestre, da histérica, universitário e 

psicanalítico. Tomamos como referência essa leitura para situar a questão do diagnóstico no 

discurso do mestre, pois nos encontramos, assim como esse autor, norteados em relação ao 

campo discursivo aberto por Freud e Lacan.  Consideramos também que Clavreul aproxima-

se mais especificamente da questão que buscamos contornar a respeito do diagnóstico, visto 

que nem Freud, nem Lacan, realizaram um estudo exclusivo a esse respeito, embora tenham 

nos deixado indicações e ferramentas para abordar o assunto.  

A partir do que Lacan disse sobre o “discurso do mestre ser o avesso da psicanálise”, 

Clavreul, que aproxima o discurso do mestre ao discurso da medicina, propõe que haja 

oposição entre este último e o discurso psicanalítico. O autor antecipa, com franqueza, os 

limites de sua abordagem, bem como as possíveis deformações que o empréstimo da teoria 

lacaniana sobre os discursos deverá sofrer, com vistas a esclarecer sobre essa oposição, que 

ele atribui, entre os discursos da medicina e da psicanálise. 

Acompanhemos seus desdobramentos. 

Clavreul menciona que a fórmula lacaniana “o significante representa o sujeito para 

outro significante” inclui a enunciação pela escolha do significante e da cadeia de 

significantes que constituem a cena, em referência a um discurso, onde tudo se articula. O 

discurso é composto por um conjunto de quatro elementos (S1, S2, $, a), sendo que cada 
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elemento é definido a partir da relação com outros dois elementos. O sujeito é dividido ($) em 

dupla relação: uma relação que se estabelece pela cadeia significante (S1 → S2) por onde se 

representa em apagamento; e outra relação que se estabelece com o objeto (a), permitindo 

estruturar a fantasia. O significante mestre (S1) articula-se ao saber (S2) para representar o 

sujeito ($), mas o sujeito ($) não se inscreve em um discurso sem articular-se ao objeto a. Os 

elementos ou as letras do discurso também dependem do lugar (agente, trabalho, produção, 

verdade) em que estão posicionados para constituir um determinado discurso. Clavreul 

adverte que não é conveniente atribuir juízo de valor, nem idealizar um único discurso, por 

serem subordinados uns aos outros para se articularem (1983, pp. 166-168). 

Aproximando a estrutura do discurso médico à estrutura do discurso do mestre, 

Clavreul indica que “a etapa do diagnóstico é um ato de mestria”, por meio do qual os 

indícios clínicos ou paraclínicos apresentados pelos pacientes são articulados na cadeia de 

significantes constituídos pelo discurso médico, de onde se extrai uma significação que 

corresponde a uma doença ou síndrome. A possibilidade do ato de mestria consiste não 

apenas pelo saber já constituído, o repertório criado, mas pelo método que possibilita a 

criação de novo repertório. Nesse discurso a subjetividade é excluída em razão de uma 

pretensa objetividade, de modo que o discurso do mestre se escreve colocando o $ sob a barra, 

como indicação da ausência do sujeito. “O discurso do mestre retira sua força do fato de se 

sustentar independentemente da subjetividade daquele que o enuncia, como daquele que o 

escuta” (Clavreul, 1983, pp. 168-170).  

Eis a formulação escrita do discurso do mestre: 

  S1          S2     

  $             a 

 

 

Sobre ela Lacan (1969-1970/1992, p. 101) diz: 

Essa fórmula, como definidora do discurso do mestre, tem seu interesse por mostrar que ele é 

o único a tornar impossível essa articulação que apontamos em outro lugar como a fantasia, na 

medida em que é a relação do a com a divisão do sujeito - ($ ◊ a).  

 

A exclusão da subjetividade no discurso do mestre, mencionada por Clavreul, 

relaciona-se à exclusão da fantasia, de modo que, ao aproximar o discurso do mestre ao 

discurso médico, ele pode considerar que o produto alocado no lugar do objeto a (objeto 
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causa do desejo) seja a doença. No discurso médico há um gozo pela presença do objeto que é 

positivado na doença, como Clavreul indica: “O objeto “a” desaparece como causa do desejo 

reaparecendo como achado no discurso” (1983, p. 170). 

Partindo da aproximação do discurso médico ao discurso do mestre proposta por 

Clavreul, consideramos possível situar o diagnóstico psiquiátrico enquanto ato de mestria 

quando referido ao discurso médico, e utilizar a escrita lacaniana do discurso do mestre para 

representá-lo.  

Colocando no lugar do S1, o ato diagnóstico que inclui a nomeação da doença ou 

síndrome, e no lugar do S2 o prognóstico, podemos circunscrever com essa pequena alteração 

na fórmula do discurso do mestre uma relação que provoca o desaparecimento do sujeito pela 

sua identificação ao nome da doença, a partir do qual ele é convocado a se representar e aos 

seus sintomas. 

 

           A escrita do diagnóstico, referido ao discurso do mestre:     

 

S1 (ato diagnóstico)              S2  (prognóstico)  

 $   (sujeito)                           a   (mais de gozar) 

 

O ato diagnóstico é colocado como S1, pois como Clavreul (1983, p. 97) demonstrou, 

é um ato de mestria e o princípio dos procedimentos médicos para chegar à verdade da 

doença, é o passo que marca a entrada no discurso médico. A nomeação diagnóstica é a 

consolidação do saber sobre a doença, ao qual se chega a partir da investigação clínica e ou 

paraclínica, dos sintomas manifestos no corpo e da fala do paciente, relacionados ao saber já 

constituído da doença. O diagnóstico atribui um significante com um significado determinado 

a respeito das manifestações do sujeito, sendo que esse nome concebido no diagnóstico 

designa a doença e advém da linguagem específica, criada no campo médico. 

O sentido do diagnóstico é o prognóstico, que se coloca como saber (S2) preditivo. 

Uma realidade é criada pelo diagnóstico e articulada ao prognóstico, produzindo modificação 

da relação entre o sujeito e o seu sintoma, que deixa de ser situado como um enigma no qual 

ele formula seu enunciado (com peso de enunciação), passando a ser dominado pelo saber 

médico. 

O diagnóstico de uma síndrome ou de uma doença especificada como mental, na 

medida em que é proferido para designar algo que se passa no território psíquico, como meio 

de explicar e conhecer as ações, as manifestações, as sensações e tudo o quanto é gerador (que 
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gera a dor) de transtornos para o sujeito, esse nome posicionado no lugar de agente, de 

significante mestre (S1), pode principiar uma trajetória de repetição e gozo ordenados pelo 

discurso científico.  

No seminário De um Outro ao outro, o mais-de-gozar é relacionado à mais-valia 

marxista, não simplesmente a partir de uma analogia, mas tratando-se da mesma coisa, de que 

“a relação do mais-de-gozar com a mais-valia gira em torno da função do objeto a” (Lacan, 

1968-1969/2008, pp. 44-45). 

No seminário do ano seguinte, Lacan (1969-1970/1992, pp. 46-48) indica que na 

articulação entre os significantes, por meio da repetição que visa ao gozo, ocorre perda de 

gozo, donde aparece a função do objeto perdido, por ele chamado objeto a. Como a busca 

pelo gozo do objeto é fracassada, o mais-de-gozar efetuaria a sua função de compensar a 

perda de gozo. Lacan aponta que Marx denuncia a espoliação de gozo pela mais-valia, e 

considera que é a partir dessa perda que decorre a busca de mais-de-gozar, o que ele ilustra 

por meio da sociedade de consumidores atrás dos objetos produzidos pela indústria (1969-

1970/1992, p. 76). 

O mais-de-gozar (objeto a), colocado nessa referência diagnóstica (proposta pela 

medicina) no lugar da produção (abaixo à direita no esquema), pode situar o ganho de 

(re)conhecimento obtido pela ciência por duas vias: a via que comprova as hipóteses 

científicas pelo diagnóstico baseado na correspondência entre sintoma e signo da doença; e a 

via econômica, pela venda dos medicamentos que agem na suspensão dos sintomas, gerando 

lucro e aumento do capital das indústrias farmacêuticas.  

Do ponto de vista do paciente, o mais-de-gozar poderia relacionar-se ao alívio de ter 

seu sintoma (re)conhecido pelo saber médico e pela promessa de cura que o tratamento 

medicamentoso instaura. O alcance do efeito do medicamento psicotrópico é enigmático para 

o paciente, mas também para os médicos, e conserva a função do objeto a, tanto pelo gozo do 

efeito placebo, quanto pela produção de alívio ou de intoxicação (Clavreul, 1983, p. 230). 

 Essas são algumas considerações acerca do sentido produzido pelo diagnóstico 

médico, embora não possamos dizer que se restrinja a isso, uma vez que o mais-de-gozar 

conta com a incidência da função do objeto a, que aponta à impossibilidade do saber absoluto. 

A exclusão da fantasia, no discurso do mestre, também remete ao discurso que 

sustenta a clínica médica, na qual não cabem a paixão e o desejo do paciente, que são 

apagados pelo diagnóstico, e nem do médico, que deve se submeter a uma deontologia que 

tem por princípio garantir a razão.  

 



52 

 

As lágrimas turbam a visão e o olhar é o órgão dos sentidos que permite ao médico 

assegurar o valor científico, objetivo de seu trabalho. Do mesmo modo, qualquer médico 

desconfia quando tem de tratar de um de seus próximos, um daqueles que ama. Ele sabe que 

seu amor faz com que perca o sangue-frio, seu olhar frio, a distância que deve conservar em 

relação a seus doentes (Clavreul, 1983, p. 102).  

 

Em contrapartida, a clínica psicanalítica iniciou-se pela transferência amorosa de Anna 

O. em direção ao médico Breuer, portanto da posição tomada e encenada pelo sujeito de 

acordo com a constituição de sua fantasia, e não tardou para que Freud reconhecesse a 

importância de acolher, em abstinência, essa transferência de afeto, como fundamental para o 

tratamento. Freud já enunciava sobre a posição do (a)nalista, que Lacan escreveu na fórmula 

do discurso do analista, posição indicada pelo objeto a, causa do desejo, sem a menor 

pretensão de satisfazê-lo. 

O significante mestre (S1), que ocupa a posição de agente no diagnóstico formulado 

pelo discurso médico, situa-se sob a barra no discurso do analista, enfatizando o caráter de 

construção ficcional do diagnóstico, bem como sua articulação ao saber do sujeito dividido 

($), indicando que só é possível gerar um produto (diagnóstico) que seja não-todo. 

 

 

2.4. Há meios de escapar dos trilhos? 

“Proponho que a única coisa da qual se possa ser 

culpado, pelo menos na perspectiva analítica, é de 

ter cedido de seu desejo.” 

 

          (Lacan, 1959-1960/1997, p. 382) 

 

 

A problemática da formação e da função do analista se atrela a essa discussão acerca 

do diagnóstico, pois a psicanálise caminha na contramão da corrente avaliadora, 

normalizadora e normatizadora, desde o momento de sua criação por Freud, chegando à 

elaboração de uma ética própria com Lacan.  

No seminário A ética da psicanálise (1959-1960/1997), Lacan apresenta conceitos que 

permitem circunscrever a função do analista, o seu fazer, sem recorrer a um código de 

conduta construído para ser reproduzido, mas evidenciando um caminho aberto por Freud, 
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não acabado, justamente por considerar o evento clínico em sua singularidade, bem como o 

percurso que diz respeito a cada analista. Portanto, abordar esse seminário torna-se 

importante, na medida em que procuramos distinguir os fundamentos que norteiam o 

diagnóstico na clínica psicanalítica, do padrão de referência previamente constituído e 

conhecido que orienta o diagnóstico médico e subsequentemente define a direção do 

tratamento pelo prognóstico. 

Lacan (1959-1960/1997) ressalta uma mudança fundamental acerca da exploração 

sobre a questão da ética, marcada a partir da posição de Freud desde 1895, momento em que 

formulou o Projeto para uma psicologia científica, trabalho engavetado do qual se teve 

notícia cerca de 50 anos depois, quando o manuscrito foi encontrado no meio das cartas que 

Freud escrevera a Fliess. Para Lacan, a novidade que se articula nesse trabalho de Freud trata 

da retirada da discussão sobre a ética que comumente incide sobre o domínio do ideal, 

passando a orientar-se na relação do homem ao real. 

No Projeto para uma psicologia científica (1950[1895]/1990), Freud concentra seus 

esforços para demonstrar a instauração e o funcionamento de um aparelho psíquico que não se 

localiza, nem está determinado pela natureza orgânica do homem, de modo que Lacan (1959-

1960/1997, p. 55) situa esse aparelho como sendo “essencialmente uma topologia da 

subjetividade – da subjetividade, uma vez que ela é edificada e construída na superfície de um 

organismo.”  

A referência do aparelho freudiano ao lugar (topos) construído na superfície do 

organismo coaduna com o sentido proposto pela palavra ética. 

A palavra moral é originária da palavra grega mores, traduzida por costume, indicando 

os valores e crenças que foram constituídos ao longo da história em determinada comunidade 

ou grupo. A ética se amplia a partir do próprio sentido da palavra grega ethos, querendo dizer 

morada, abrigo, lugar que se habita. A ética se abre e nos permite perguntar como queremos 

viver, como queremos que seja a nossa relação com o tempo, o espaço, as pessoas, o 

conhecimento, a natureza, e nos responsabiliza pelas próprias escolhas (Boff, 1993).  

No seminário sobre ética da psicanálise, Lacan também se refere à obra de Aristóteles 

Ética a Nicômaco para formular que enquanto o Bem Supremo aristotélico, que é a felicidade, 

está colocado como a finalidade da ação, como ideal ético a ser atingido, “os limites éticos da 

análise coincidem com os limites de sua praxis. Sua praxis não é senão prelúdio à ação moral 

como tal – a dita ação sendo aquela pela qual desembocamos no real” (Lacan, 1959-

1960/1997, p. 32).  
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Essa práxis que se fundamenta a partir da reflexão ética, Lacan a define no relatório A 

direção do tratamento e os princípios de seu poder (1958/1998), escrito em data muito 

próxima ao seminário sobre a ética, como a aplicação da regra analítica, que se desdobra em 

uma complexidade de elementos, dentre eles, principalmente o manejo da transferência, mas 

ele a refere, sobretudo, à implicação política do analista situado em sua falta-a-ser. 

Em Ética a Nicômaco, Aristóteles (2000, p. 46) alude à transformação do homem por 

meio de suas ações, afirmando que: “Está certo, então, dizer que é pela prática de atos justos 

que o homem se torna justo, e é pela prática de atos temperantes que o homem se torna 

temperante, e sem essa prática ninguém teria nem sequer a possibilidade de tornar-se bom”. 

  Torres (2010) retoma essa consideração aristotélica para formular, em torno do ato e 

da ética, uma importante relação entre ética e transferência. A ação articulada ao ethos 

implica em uma relação dialética, na qual a ação transforma o homem, que passa a agir a 

partir dessa transformação, ou seja, o ato referido à ética comporta tanto a repetição quanto a 

criação, que são postulados desde Aristóteles como relacionados à práxis. Desse modo, a 

transferência pode ser considerada como ato psicanalítico, sendo que a partir de sua 

observação, Freud abandonou a prática da sugestão e estabeleceu a importância da abstinência 

do analista. Portanto, a transferência produziu transformação na posição de Freud, que passou 

a agir de outro modo em relação aos seus pacientes. A transferência é ato, pois comporta 

paradoxalmente a repetição, na forma de resistência e atualização dos conflitos inconscientes, 

e criação, sendo que, além do fato de que a repetição não possa ser exatamente a mesma 

coisa, a situação transferencial na análise, permite a abertura a transformações subjetivas (cf. 

Torres, 2010). 

Acrescentemos que, além de Freud, Lacan, ao se posicionar na transferência com sua 

paciente, a qual ele nomeou como Aimée, abriu caminho a partir de um ato ético, pelo qual 

ele produziu uma nova concepção sobre a transferência, que até então havia sido recusada na 

psicanálise, que é a transferência psicótica (cf. Allouch, 1990/1997). 

Disso desdobra-se que, segundo Lacan, o analista institui-se a partir de sua práxis 

orientada pela ética, que implica em uma política que alude a sua falta-a-ser. Lacan se refere a 

Ética a Nicômaco para contornar a questão da ética na psicanálise, mas evidencia sua 

oposição, já que Aristóteles pressupõe uma finalidade da ação definida pelo encontro da 

felicidade, enquanto para Lacan a ação não encontra seu fim, mas sua continuidade  na cadeia 

significante. 

O modo como Lacan (1959-1960/1997) articula a questão da ética na psicanálise em 

relação ao real consiste em um trilhamento que parte da leitura do Projeto para uma 



55 

 

psicologia científica (Freud, 1950 [1895]) e chega a contornar a tragédia criada por Sófocles, 

Antígona. 

Nesse percurso, que considera o que Freud estabeleceu no Projeto acerca das 

operações regidas pelo Princípio do Prazer e pelo Princípio da Realidade, Lacan aborda o que 

regula a ética na psicanálise como sendo o Princípio do Prazer em relação a das Ding, a Coisa 

fora-do-significado, objeto desde sempre perdido. A ética psicanalítica não poderia se 

organizar em relação ao Princípio de Realidade, já que a realidade é psíquica, oriunda de um 

processo de subjetivação da experiência no mundo exterior, processo no qual: 

 

... alguma coisa tria, criva de tal maneira que a realidade só é entrevista pelo homem, 

pelo menos no estado natural, espontâneo, de uma forma profundamente escolhida. O homem 

lida com peças escolhidas da realidade. (1959-1960/1997, p. 63).  

 

 Lacan permite entrever nesse seminário, referindo-se ao momento original da 

constituição da realidade, que a realidade se constitui em função do Princípio do Prazer. Ele 

situa que a realidade psíquica cunhada por Freud se organiza a partir de um processo primário 

de percepção que é singular, contando inclusive com a alucinação, e em relação a um 

processo secundário que corresponde ao pensamento, ao qual só temos acesso pela palavra, 

por ser inconsciente. Os processos, primário e secundário, organizam a realidade em torno do 

objeto, na busca pelo reencontro do objeto de satisfação que fora perdido (das Ding).  

Do ponto de vista do sujeito, Lacan indica que o princípio do prazer “governa a 

atividade subjetiva” pela busca de seu bem, conservando-o como perdido (Lacan, 1959-

1960/1997, pp. 46-47). Esse bem do sujeito se configura como uma incógnita, para fazer 

referência à noção de quantidade que invade e inaugura o aparelho psíquico.  

 O Princípio do Prazer é uma função regida por lei própria, a qual regula a invasão da 

quantidade, a fim de não permitir o excesso, que resulta em ultrapassar o limite do prazer 

chegando ao desprazer, ao mais além do prazer, que aponta ao gozo pleno do encontro com o 

objeto. Nesse sentido, pode-se considerar que a lei do Princípio do Prazer ordena a relação 

entre o sujeito e a civilização, construindo uma realidade, que mantém o sujeito a certa 

distância do gozo do que viria a ser o seu bem. Lacan diz: 

 

... seguramente a civilização, a cultura pede demais ao sujeito. Se há algo que se 

chama seu bem e sua felicidade, não há nada para isso ser esperado nem do microcosmo, isto 

é, dele mesmo, nem do macrocosmo. (1959-1960/1997, p .47). 
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Freud investigou, por exigência de seu trabalho clínico, a importância do contexto 

social na constituição do sintoma de seus pacientes, chegando a formular a problemática 

dicotomia entre sexualidade e civilização na formação do sintoma neurótico, defendendo de 

forma otimista em seu texto Moral sexual civilizada e doença nervosa moderna (1908/1990) 

que uma reforma na moral social poderia evitar a neurose dos sujeitos.  

Em função da continuidade de sua investigação imposta pela clínica, Freud constatou 

que a responsabilidade pelo sintoma dos sujeitos não era da civilização, mas que os próprios 

sujeitos manifestavam repulsa à sexualidade, e que a sexualidade era fonte de perturbação 

para o humano. Sendo assim, ele formulou em Totem e Tabu (Freud, 1912-1913/1990), ao 

investigar sobre a origem da civilização, que os homens criaram as instituições sociais, 

pautadas na moral e nos tabus, organizadas em torno da culpa que se aloja na realidade 

psíquica, decorrente de um ato mítico do assassinato do pai. A ficção, criada por Freud, trata 

da existência de um pai, único a gozar de todas as mulheres do grupo, que proibia aos outros 

membros pertencentes ao grupo, que eram seus filhos, a possibilidade de ter acesso a essas 

mulheres, e por esse motivo o pai foi assassinado e devorado pelos seus filhos. Freud afirma 

que o ato que correspondeu ao assassinato do pai marcou o princípio da civilização, pois, 

consequentemente levou à instauração da lei da interdição do incesto e a criação da religião 

totêmica.  

Ao retomar essa ficção freudiana à luz da lei do Princípio do Prazer, podemos 

compreender como Freud procurou situar o quanto o ser humano está envolvido na busca 

constante pela obtenção de um gozo absoluto, mas, por ser esse gozo impossível, é preciso 

inventar sua proibição.  

 O homem criou a civilização para formular seus conflitos subjetivos, e as instituições 

humanas se articulam à expressão subjetiva dos indivíduos. A formulação de Fuks é precisa 

para exprimir essa articulação: 

 

Freud designa como cultura a interioridade de uma situação individual – manifesta nos 

impulsos que vêm desde dentro do sujeito – e a exterioridade de um código universal, subjacente 

aos processos de subjetivação e aos regulamentos das ações do sujeito com o outro (2003, p. 10). 

 

Mas, é a partir de um momento anterior a essas incursões freudianas que Lacan extrai 

a possibilidade de trilhar a questão da ética na psicanálise, no Projeto para uma psicologia 

científica. Nesse estudo (1950 [1895]/1990, p. 431), Freud indica que o humano, no início de 
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sua existência, conta com “ajuda alheia” na experiência da satisfação, de onde resulta a fonte 

de todos os motivos morais, apontando um paradoxo que consiste na erotização do corpo da 

criança e posterior proibição do gozo, efetuados pelo mesmo agente. Sobre esse aspecto, 

Lacan  acrescenta que: 

 

... o passo dado por Freud, no nível do princípio do prazer, é o de mostrar-nos que não 

há Bem Supremo – que o Bem Supremo, que é das Ding, que é a mãe, o objeto do incesto, é 

um bem proibido e que não há outro bem. Tal é o fundamento, derrubado, invertido, em 

Freud, da lei moral (1959-1960/1997, p. 90). 

 

A Coisa (das Ding) é definida por Lacan no seminário sobre a ética como o que se 

situa no ponto de origem, que leva ao trilhamento do significante regulado pela lei do 

princípio do prazer, que por sua vez impõe rodeios conservando a busca pelo reencontro da 

Coisa a uma distância de seu fim. 

Lacan diferencia das Ding do objeto estruturado pela relação narcísica, apontando o 

problema da sublimação quando porta uma face de conotação moral. O objeto na relação 

narcísica é suporte da formação de um ideal, propondo a submissão do sujeito a este, e no 

desdobramento de Eu Ideal a Ideal do Eu, surge a questão da identificação que “situa o sujeito 

numa dependência em relação a uma imagem idealizada, forçada de si mesmo” (1959-

1960/1997, p. 124).  

O problema da sublimação, colocado por Lacan, refere-se a uma operação que coloca 

o objeto como inseparável de elaborações imaginárias, o que resulta, como nas sublimações 

coletivas, na eleição de determinados objetos que são valorizados e aprovados pelo grupo em 

detrimento de outros. O maior problema que o autor destaca, e que permite encontrar o efeito 

da sublimação na positivação da moral, é a tentativa de “colonizar” o campo de das Ding por 

meio de formações imaginárias. Ele diz: 

 

A sociedade encontra uma certa felicidade nas miragens que lhes fornecem moralistas, 

artistas, artesãos, fabricantes de vestidos ou de chapéus, os criadores de formas imaginárias. ... Nas 

formas especificadas historicamente, socialmente, os elementos a, elementos imaginários da 

fantasia, vêm recobrir, engodar o sujeito no ponto mesmo de das Ding (1959-1960/1997, p. 126). 

 

O filme de Peter Cohen, Arquitetura da destruição (1989), nos mostra as 

consequências da positivação da moral por meio de formações imaginárias, destacando os 
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primórdios da fomentação da ideologia nazista a partir de uma estética moralizante e 

segregadora. Na composição do documentário, destaca-se o caráter higiênico, na ofensiva 

contra a arte moderna, difundido nas palestras realizadas pelo teórico Paul Schultze-

Naumburg a partir de 1931. Nessas palestras ele mostrava slides contendo imagens de 

pacientes com diagnósticos psiquiátricos e de casos de deformação, ao lado das imagens de 

obras de arte moderna (criadas por artistas judeus), estabelecendo uma comparação, que 

sugeria a ligação da degeneração da raça à perversão artística, justificando que seria para o 

“bem” de todos que se praticasse a exclusão desse tipo de manifestação artística. 

Concomitantemente, o palestrante nazista apresentava e atribuía perfeição à arte grega, 

colocando-a no lugar de das Ding, como sendo capaz de expressar o desejo de todo o povo 

alemão em representar sua raça. O que sucedeu depois da incitação desse tipo de ideal 

culminou no desenrolar da história, na perseguição e massacre dos judeus. 

O objeto narcísico que atrai por refletir a imagem amada de si não é das Ding. Lacan 

forneceu uma fórmula geral para designar a sublimação, dizendo que esta tem a função de 

elevar um objeto (que não é das Ding) à dignidade de das Ding, ao conferir satisfação da 

pulsão em um alvo diferente do alvo original. Com essa fórmula, alude à outra face da 

sublimação, pela qual das Ding é revelada para além do objeto, que conserva em si o vazio de 

representação e não pede atribuições de valores sublimes a ninguém. Ele formula que “a 

Coisa é o que do real padece dessa relação fundamental, inicial, que induz o homem nas vias 

do significante” (1959-1960/1997, p. 168).  

A responsabilidade de cada um sobre seus atos, seu sintoma, seu desejo é ressaltada no 

âmbito da ética da psicanálise, principalmente em relação à posição ocupada pelo analista na 

relação transferencial, na qual é alvo do endereçamento da demanda de felicidade almejada 

pelo encontro ao Bem Supremo. Entretanto, pela própria posição do analista no lugar do 

objeto a, causa do desejo, o percurso da análise permite o contato com a problemática do 

desejo, e nisso consiste sua dimensão trágica.  

Lacan (1959-1960/1997) se refere à tragédia de Sófocles, Antígona, para abordar a 

questão do desejo e da ética psicanalítica.  

A tragédia, representada pela primeira vez em 441 a.C., se passa em Tebas e inicia-se 

a partir da morte dos dois irmãos de Antígona, em combate mútuo.  Eteócles, por defender a 

cidade, foi enterrado com todas as honras, enquanto Polinices, que foi tomado como traidor da 

cidade, seria punido, segundo a determinação do rei Creonte, deixado insepulto para ser 

devorado pelas aves carniceiras.  



59 

 

Antígona, ciente do decreto do rei, decide enterrar seu irmão Polinices com todos os 

rituais necessários para encaminhá-lo ao além, mesmo sabendo da punição (de morte) prevista 

para quem desobedecesse ao edito do rei. Flagrada nesse ato junto ao cadáver do irmão, os 

guardas a levaram a Creonte, que se viu obrigado a sentenciar sua morte.  

Hemon, filho de Creonte e noivo de Antígona, admirado pela atitude da amada, tenta 

argumentar, em vão, com o pai, para de demovê-lo da sentença de morte de Antígona. Mas, 

Creonte determina que Antígona seja enterrada viva.  

O oráculo Tirésias, que era cego, anteviu desgraças para Creonte se ele mantivesse a 

condenação de Antígona, desagradando aos deuses. Relutante, quando Creonte volta atrás em 

sua decisão de punir Antígona, era tarde demais. Enterrada viva, não pertencendo nem aos 

vivos nem aos mortos, ela se enforcou, deixando Hemon, seu futuro marido, em desespero. 

Responsabilizando o pai pelo suicídio da amada, Hemon tenta matá-lo e como não consegue, 

mata-se em seguida. Eurídice, sua mãe e mulher de Creonte, ao saber dos acontecimentos, 

também se suicida. Creonte lamenta sua triste sina (cf. Kury, 2004). 

 Lacan (1959-1960/1997) destaca que a recusa da personagem, Antígona, a curvar-se 

ao edito do rei aponta que a lei é “não toda”, que há leis não escritas, de modo que, em relação 

ao desejo, cabe a cada um de modo próprio escrever. A lei escrita por Creonte está pautada 

em “querer fazer o bem de todos” para honrar aqueles que defenderam Tebas e preservá-la 

dos inimigos, mas ele comete um erro de julgamento, ao impor sua visão a partir de um valor 

de consistência moral, fica cego para o desejo. Antígona segue na direção contrária e “não 

cede de seu desejo”, mesmo que para isso tenha que atravessar o “temor e a piedade” para 

pagar por ele.  

A ética de Antígona se aproxima do compromisso ético do analista, o trágico na 

psicanálise relaciona-se à sua ética, que consiste na responsabilização de cada um na direção 

de sustentar-se na trilha do desejo próprio, de modo que o fim de uma análise não tem 

nenhuma finalidade pré-escrita, a não ser a de prossegui-la.  

Felizmente, para que seja possível a articulação significante como espaço do 

sujeito, o alívio prometido pela significação que surge como resposta do outro que se 

posiciona a partir de um saber positivado nem sempre é tão eficaz, no “real” o “objeto a” 

aponta para a existência irredutível do vazio de significação, ainda que, lembrando com 

Lacan (1959-1960/1997), a civilização se organize de diferentes modos a partir dele, seja 

contornando-o pela arte, evitando-o pela religião ou rejeitando-o pela ciência. 
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“O que um dia veio à vida, aferra-se tenazmente à existência. 

Fica-se às vezes inclinado a duvidar se os dragões dos dias 

primevos estão realmente extintos.” 

                                       (Freud, 1937/1990, p. 261) 

 

PARTE III: DIAGNÓSTICO E ÉTICA DA PSICANÁLISE 

 

3.1. Caso terminável e interminável 

 

Até o momento, nossas incursões se dirigiram a abordar o modo como o diagnóstico 

foi colonizado pelo discurso médico, designando uma etapa que corrobora um ato de mestria, 

com consequente exclusão do sujeito. Em oposição ao discurso médico e seu modo de 

diagnosticar, situa-se o discurso do analista, cujo agente é a causa do desejo (objeto a), 

impelindo o sujeito ($) ao trabalho da associação livre, que nada mais é do que a sua 

articulação na cadeia de significantes, gerando como produto o significante mestre (S1) como 

traço do sujeito, e no lugar da verdade o saber (S2) como semidizer. 

 Partindo da lógica dos quatro discursos proposta por Lacan, das considerações sobre a 

ética psicanalítica desse mesmo autor e da leitura efetuada por Clavreul a respeito do discurso 

médico, é possível situar que o diagnóstico pautado no discurso do mestre não cabe na 

psicanálise, bem como seria contraditório propor um tratamento analítico iniciando-se pela 

exclusão do sujeito.   

Nosso esforço para identificar alguns fundamentos do diagnóstico médico-psiquiátrico 

não se dirige a destituir sua importância ou eficácia para o tratamento de determinados 

fenômenos, mas em situá-lo como um conhecimento que não é absoluto e que se limita ao 

tratamento de um objeto preciso, denominado doença. Visamos a uma distinção de discursos 

para assinalar o que não pode ser concebido na psicanálise como fundamentação diagnóstica, 

e considerar o que venha a ser, em função de não excluir a verdade do sujeito, a possibilidade 

de sua fundamentação.  

O que estudamos com Lacan (1969-1970/1992) acerca da formulação de Freud sobre o 

complexo de Édipo nos permite considerar que esse autor trata as construções conceituais 

como semidizer, atribuindo ao seu próprio discurso o estatuto de não pretender a solução. 



61 

 

Partindo dessas considerações, propomos situar o diagnóstico em sua ampla acepção de 

discernimento, conhecimento, tomada de posição, quando se trata de empreender a 

psicanálise, em uma função distinta do diagnóstico médico e mesmo avesso a ele, em relação 

ao método, ao momento de sua realização, e à sua incidência na direção do tratamento. 

A construção do conhecimento na psicanálise implica em uma relação entre método de 

tratamento e método de investigação, que são distintos, embora possam ocorrer 

simultaneamente (Dunker, 2007).  Nessa relação instituída por Freud, o conhecimento surge 

pela escrita que envolve o estudo de caso clínico. Assim, o conhecimento composto pela 

articulação do traço de cada caso por ele tratado, juntamente com os conceitos criados e 

elaborados em decorrência destes, tornou-se referência para o estudo de outros casos, sem 

apresentar, contudo, todas as respostas sobre eles. Desse modo, pela singularidade das 

questões que se apresentam em cada caso, é possível (re)construir conceitos e operadores, o 

que é diferente de iluminar um enigma por meio de um conhecimento dado a priori (como 

acontece com o diagnóstico médico). Como disse Freud (1940[1938]/1990), a fala do analista 

a respeito do que ele construiu sobre o caso pode ser adiada até que o analisando chegue 

próximo da verdade (que é sua) através das próprias articulações, para que não seja 

“esmagado” pelas interpretações do analista. 

Para Allouch (1990/1997), Lacan, em meio a sua formação psiquiátrica, quando ainda 

não havia se declarado psicanalista e escrevia a tese intitulada Da psicose paranóica em suas 

relações com a personalidade (1932), introduziu grãos de areia no método de observação 

psiquiátrico, ao acolher a incidência da fala livre de sua paciente (Marguerite Anzieu), 

nomeada por ele como Aimée. No percurso de construção de sua tese, Marguerite perfazia sua 

trajetória, contando sua história, enquanto ele (Lacan), com a sua escrita, produzia um 

desdobramento teórico e questionava o saber psiquiátrico instituído.  

  

A observação monográfica, desenvolvida tanto quanto possível (até o “estudo das 

vidas individuais”
5
 onde arrisca dissolver-se enquanto observação psiquiátrica), se revela 

realmente, portanto, uma arma para uso de certo combate no front do saber e da prática 

psiquiátricos (idem, p. 19). 

 

        Lacan, naquela época, rompeu com o modelo de entrevistas convencionalmente 

praticado na psiquiatria, e com o padrão de investigação pautado na observação, para 

                                                 
5
 O texto marcado entre aspas refere-se ao que foi extraído por Allouch da tese de Lacan, o que está em itálico é 

do próprio Allouch. 
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estabelecer com sua paciente, conversas livres. Ele considerava a pouca vantagem dos 

interrogatórios para a psiquiatria, atribuindo que serviam para “impor ao sujeito a confissão 

de sintomas conhecidos”, ao passo que se surpreendia com o que escutava conversando 

livremente (Lacan, 1932/1875, citado por Allouch, 1990/1997, p. 24). A partir dessas 

conversas, foi possível a construção de uma história que era dela (de sua paciente 

Marguerite), na medida em que falava, mas também era sua tese enquanto escrevia sobre suas 

formulações a respeito do caso. Lacan também se orientou, para realizar a escrita do caso, na 

investigação de documentos, em conversas com membros da família, e na leitura de textos aos 

quais Marguerite se referia.  

Um aspecto importante que Allouch destaca concernente à escrita da tese de Lacan (cf. 

Lacan, 1932/1987) refere-se à ruptura com o modelo de escrita de gabinete, que ocorre em 

tempo posterior ao da coleta dos dados. Como ele escrevia a tese em tempo simultâneo ao da 

obtenção dos elementos sobre o caso, por meio das conversas livres com a paciente, na medida 

em que surgiam mudanças ou novidades no relato da história, essas eram acrescentadas na 

continuidade de sua escritura, pois ele não retornava ao início do trabalho para realizar 

alterações. Essa metodologia levou Allouch (1990/1997, p. 25) a considerar que Lacan se 

comportava com a escrita da tese “muito mais como um psicanalista que publicasse o caso de 

um analisando, durante o próprio tempo em que este analisando estivesse em análise com ele”. 

 Essa modificação que Lacan introduziu no método, a partir da tese, aponta ao caráter 

de inacabamento teórico de seu trabalho, pois no decurso das entrevistas com a paciente 

surgiam novas considerações, que desmentiam as que já haviam sido formuladas. Desse 

modo, passou a formular outras concepções, que também eram passíveis de serem derrubadas 

pelo andamento do caso. O problema desse procedimento é que poderia levar ao infinito a 

desmontagem de pressuposições pelo desdobramento do caso, pela abertura à incidência de 

um desmentido daquilo que a própria escrita foi feita para sustentar (Allouch, 1990/1997). 

Portanto, Allouch atribui que, com o ato de publicação de sua tese, Lacan encontrou a saída 

desse processo, colocando um ponto de basta, sem, contudo, negar o caráter de inacabamento 

teórico e clínico posto no estudo de caso.  

Allouch menciona que Lacan nos deixou o caso de Marguerite (Aimée), para futuros 

desdobramentos teóricos, assim como Freud procedeu com a escrita e publicação dos seus 

casos. 

 

Falando, um dia, sobre os casos de Freud e, como acontecia freqüentemente, falando 

de si mesmo através de Freud, Lacan fez o elogio de Freud na medida em que este nos teria 
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oferecido um certo número de casos de tal maneira que eles podiam ser discutidos 

diferentemente do que ele mesmo (Freud!) o fizera. ... Lacan, com o caso de Marguerite, 

satisfaz ele próprio a essa exigência que forjara a partir de Freud (idem, p. 36). 

 

Esse caso publicado por Lacan é importante para a psicanálise na medida em que 

alude ao rompimento com o método de entrevistas psiquiátrico, aproximando-se do método 

psicanalítico, considerando um modo de acolher e tratar a psicose, dentro do campo criado 

por Freud, sendo que ele próprio recuou diante dessa possibilidade. Assim como Freud não 

recuou diante da histeria, Lacan não recuou diante da psicose. Esse caso, bem como outros 

que foram escritos por Freud, demonstra que o diagnóstico não é imprescindível para que o 

tratamento aconteça e tampouco é o que determina sua direção. Em relação ao diagnóstico 

médico, o diagnóstico na psicanálise situa-se em outro sentido, enquanto o diagnóstico 

médico passa ao prognóstico para orientar o tratamento do início ao fim, na psicanálise o 

diagnóstico não se impõe como condição de seu início, tampouco de seu fim.  

O desdobramento realizado por Allouch (1990/1997) no estudo exaustivo do caso 

Aimée, que é por ele tomado como inacabado mesmo após a publicação da tese de Lacan, 

situa dentre outras, a questão diagnóstica. A releitura do caso, proposta por Allouch, como 

uma loucura a dois, reconfigura o diagnóstico de paranoia de autopunição que foi elaborado 

por Lacan em 1932, a partir do evento da cura de Marguerite.  

A hipótese de Allouch sobre a cura de Marguerite relaciona-se ao momento em que 

Jeanne (mãe de Marguerite, com quem estabelecera um delírio conjugado) recebe a notícia, 

pelos jornais, do atentado cometido por Marguerite (com uma faca em direção à atriz de 

teatro), e ciente desse acontecimento, Jeanne se isola em sua loucura, advertida pelo ato de 

sua filha. Com a passagem ao ato (contra a atriz) e o conhecimento deste ato por sua mãe, 

Marguerite consegue apaziguar seu delírio, quando justamente sua mãe nele se isola. Nas 

palavras de Allouch (1990/1997, p. 324), “... foi instalando sua mãe na loucura desta que ela 

pôde renunciar à sua própria”. 

A construção que Allouch elabora em torno desse caso contempla a relação entre o 

delírio de perseguição de Marguerite e de ameaça ao seu filho, à sua posição de substituta da 

irmã mais velha e homônima, que morreu queimada na lareira sob o olhar da mãe. Allouch 

reafirma essa hipótese, valendo-se da homofonia entre couteau (faca), a arma usada no 

atentado contra a atriz, e coup d’eau (jato de água), que poderia ter sido usado por Jeanne para 

salvar a sua filha do fogo, e que ela não foi capaz de fazê-lo. O ato contra a atriz efetua o 

gesto faltoso da mãe, que poderia salvar a irmã mais velha, também chamada Marguerite, 
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indicando a suposição da paciente de Lacan de que Jeanne seria responsável pela morte dessa 

filha. Na leitura de Allouch, o ato de Marguerite contra a atriz era uma advertência 

endereçada a sua mãe, que, por sua vez, não precisou de explicações para entender o recado.  

O caso Aimée elucidado pela leitura de Allouch (1990/1997), abrange elementos que 

são fundamentais para o conjunto que compõe a teoria e a clínica inseridas no discurso 

psicanalítico. Além da questão da variação diagnóstica que é trazida pelo autor acerca desse 

caso, há pertinentes considerações sobre a ruptura de Lacan com a psiquiatria e seu 

direcionamento ao campo da psicanálise, a partir da sua posição na relação transferencial com 

Aimée.  

Retomemos o que mencionamos ao final da parte II desse estudo a respeito de a 

transferência ser considerada como ato psicanalítico, em referência à ética desse campo, com 

o intuito de situar que aí se inscreve, pela formulação de Allouch, o passo dado por Lacan a 

partir do caso Aimée.  

Allouch enuncia que Lacan não se colocou como “prolongador” de Freud no que 

concerne a orientar-se em relação à transferência neurótica, pois balizou o questionamento 

sobre as psicoses como ponto de partida de seu trilhamento, ao posicionar-se em relação à 

transferência psicótica com Aimée (1990/1997, pp. 434–435).  

“A transferência psicótica, inicialmente formulada por Freud como inexistente, teria 

chegado a ser recebida, por Lacan, como exemplar de toda a transferência” (idem, p. 436).  

Com essa frase, Allouch refere-se à distinção que Lacan propôs posteriormente sobre a função 

do Sujeito suposto Saber (SsS) como “pivô da transferência”. A aproximação entre 

transferência psicótica à função de SsS localiza-se no testemunho (psicótico) da existência do 

inconsciente, sem o recobrimento que é posto no testemunho neurótico, impondo ao analista 

outro trabalho que difere do de decifrar, e se configura por secretariar. Se na análise do 

neurótico o analista está na posição de certificá-lo sobre a existência do inconsciente ao 

referenciá-lo à regra analítica fundamental da associação livre, na análise do psicótico isso 

não é possível.  

Um dos fatores que operam na articulação da cadeia significante é a posição do sujeito 

em relação ao objeto a ($ ◊ a), condicionando também a relação transferencial, a partir de 

uma determinada relação estabelecida com o Outro.  Considerando o objeto a na relação 

transferencial analítica, e o lugar do objeto a na psicose, assim como Lacan situou, Allouch 

justifica o dito de Lacan sobre a “transferência psicótica ser em primeiro lugar uma 

transferência para com o psicótico”, dizendo que: “Se o psicótico é alguém que tem seu objeto 

a no bolso, é ele quem, na disparidade subjetiva de nossa relação com ele, é o erômenos, 
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mediante o que só podemos começar a lidar com ele como erastes” (1990/1997, p. 448). A 

nomeação de Marguerite como Aimée (Amada), na escrita da tese, demonstra essa 

consideração.  

Diferentemente do neurótico que transfere e institui o SsS, o psicótico, de modo muito 

próximo ao do analista, se coloca transferencialmente. Próximo, mas não similar, sendo que o 

analista coloca seu próprio saber em reserva, enquanto o psicótico não pode fazê-lo, 

colocando suas certezas para barrar o gozo do Outro. A partir dessas aproximações e 

diferenças, Allouch considera que há “unicidade no conceito de transferência”, contudo, 

“pluralidade de suas realizações” na neurose e na psicose (idem, pp. 436-449).  

Sem a pretensão de esgotar a riqueza das articulações de Allouch em torno do caso 

Aimée, visamos aqui a destacar a importância da posição que o analista sustenta na relação 

transferencial para o desdobramento do caso, tanto do ponto de vista clínico, quanto teórico. 

Por meio dessa posição que é ocupada pelo analista na transferência, é possível chegar ao 

diagnóstico na psicanálise, ainda que não seja isso o que venha ocupar ou preocupar o analista 

em sua função.  

Tomemos a seguinte anedota que Allouch citou na epígrafe do capítulo “Sobre a 

transferência psicótica” para explicitar como Lacan colocou-se em relação à Aimée: 

 

Conta-se que um alienado se tomava por um grão de trigo. Como parecia ter criticado 

perfeitamente seu delírio, seu psiquiatra lhe deu alta. Mas, tão logo saiu pela porta do 

hospício, voltou correndo ao consultório do médico. “E então, o que houve?” E ele, ainda 

esbaforido: “Encontrei uma galinha” – “Mas você já não sabe que não é um grão de trigo?” – 

“Oh sim, doutor, eu sei. Mas será que ela sabe?” (idem, p. 431). 

 

A anedota faz alusão a um modo de relação entre o psicótico, o saber, e o Outro, que 

se estabelece na transferência com o analista, e segundo a leitura de Allouch do caso Aimée, 

determinou a função que Lacan assumiu de secretário, e perpassou o ato de publicação de sua 

tese. Em outras palavras, Allouch considera que há ligação entre o ato de Lacan, que consistiu 

na publicação da tese, e a transferência psicótica. Ele situa que Marguerite tenta “fazer saber” 

o que vem do Outro, e Lacan encarnando uma das funções de secretário, jogou, socialmente, 

“o jogo do desejo de fazer saber”. 

 

Ele publica seus textos, escreve seu caso, afirmando esse saber que ela inventa, 

inclusive como criação literária, diante de um público que não é mais, doravante, apenas 
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Jeanne. O secretário é, nisso, eminentemente ativo, interveniente... Uma tal intervenção vai no 

sentido contrário de toda perspectiva calmante no sentido de abafamento. Se ela acalma, com 

efeito, é por ter proporcionado à doente uma satisfação legítima, no sentido de “socialmente 

legitimada”; mais exatamente, ela abre a possibilidade, enfim, de uma legitimação social 

(Allouch, 1990/1997, p. 454). 

 

Ao publicar na tese de psiquiatria alguns dos escritos de Marguerite, como poemas, 

trechos de romance e cartas, Allouch considera que Lacan “faz saber” ao Outro aquilo que ela 

não está em condições de fazer, sem, contudo, substituí-la. Lacan, segundo sua própria 

declaração, estava, “sem saber”, referido ao campo freudiano e posicionado no lugar do 

analista, ao sustentar a transferência psicótica:  

 

[...] em minha tese, eu me encontrava aplicando o freudismo sem o saber [...] fui 

levado a ver os loucos e a falar deles, e fui também conduzido a Freud, que falou sobre isso 

num estilo que, a mim também, se impôs, devido ao meu contato com a doença mental. 

(Lacan,1975, citado por Allouch, 1990/1997, p. 455). 

 

Com a publicação da tese, Lacan faz saber duplamente, por Aimée e pela transmissão 

do conhecimento por ele constituído, que a psicose implica em uma “tensão social”, visto que 

ele indica a cura de Marguerite a partir da (auto)punição. Incluindo a participação do Outro 

encarnado no semelhante na psicose, e não a considerando no interior de um processo, mas a 

partir de uma reação que seria desencadeadora, Lacan desloca a leitura de que a psicose é 

endógena, responsabilizando, com esse passo, o sujeito pelo seu ato. Com essa nova 

concepção, a responsabilidade pelo ato deixa de ser atribuída à doença, ou à loucura, e passa a 

ser daquele que o realiza (cf. Allouch, 1990/1997, pp. 456-470).  

O desdobramento do caso Aimée, efetuado por Allouch, nos permite considerar a 

práxis do analista, na sustentação da transferência psicótica, como o ato que produziu 

transformações, tanto para a paciente, quanto para as formulações teórico-clínicas do campo 

psicanalítico, sobre a psicose. 

 Desse modo, podemos considerar que o diagnóstico na psicanálise fundamenta-se na 

escrita do caso feita pelo analista, que está posicionado na relação transferencial, o que 

justifica a conhecida recomendação freudiana a respeito de que cada caso deve ser tratado 

como único e toda a teoria deve ser disposta em função do caso. 
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 Embora Freud recomendasse a realização de um diagnóstico diferencial por 

considerar a impossibilidade de atender sob o método psicanalítico pacientes psicóticos (cf. 

Freud,1913/1990), ele aceitou tratar de um caso, que do ponto de vista do diagnóstico é 

bastante indeterminado, que é o caso do “Homem dos Lobos”, publicado com o título 

História de uma neurose infantil (Freud, 1918 [1914]/1990). 

O que acabamos de observar pode ser facilmente contestado, afirmando-se que Freud 

estabeleceu para esse caso o diagnóstico de neurose, como apresenta no título do estudo que 

realizou, e certamente por ter estabelecido esse diagnóstico aceitou conduzir o tratamento, a 

partir do qual buscou analisar a neurose infantil, não havendo, portanto, nenhuma contradição 

entre sua recomendação e seu procedimento. Assentimos que Freud estava de acordo com ele 

mesmo. O que visamos destacar é que, ao considerar-se diante de uma neurose, Freud pode 

empreender um tratamento que fora por ele determinado como bem-sucedido, de modo que 

ele chegou a acreditar em uma cura “radical e permanente”.  

O questionamento acerca dos limites da psicanálise em relação a uma cura absoluta, a 

respeito do caso do Homem dos Lobos e de todos os outros, Freud realizou só depois, como 

podemos ler no artigo Análise terminável e interminável, no qual ele também se refere a 

algumas crises relacionadas a “partes residuais da transferência” e de “caráter distintamente 

paranóico”, que foram apresentadas pelo Homem dos Lobos depois do tratamento realizado 

com ele e quando já estava sob os cuidados de sua aluna, a doutora Mack Brunswick (Freud, 

1937/1990, p. 249). 

O caso do Homem dos Lobos é importante para considerarmos a distinção da função 

do diagnóstico para o analista e para o analisando. As consequências não são as mesmas para 

ambos. Freud realizou uma construção diagnóstica em torno do caso, de modo que propôs um 

recorte enfatizando a neurose infantil. Nesse sentido, podemos considerar que a orientação 

desse caso em relação à neurose infantil é produção de Freud, e não do seu paciente.  

Nas observações introdutórias sobre o caso, Freud indica que apesar do “pedido direto” 

de seu paciente de que escrevesse o histórico completo “da sua enfermidade, do tratamento e da 

recuperação”, ele optou por escrever apenas sobre a “neurose infantil”, considerando que seria 

“tecnicamente impraticável” e “socialmente impermissível” abordar o caso em sua completude. 

Adiante, Freud afirma que há um “interesse teórico particularmente alto” sobre a análise das 

neuroses infantis em qualquer caso (Freud, 1918[1914]/1990, p. 20-21). 

Em concordância a isso, encontra-se o relato do Homem dos Lobos, ou melhor, de 

Serguei Pankejeff, em uma entrevista que aborda a explicação dada aos seus sonhos com 
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lobos, na qual ele afirma que os sonhos foram relacionados à cena primária em função da 

construção de Freud (cf. Gianesi, 2011, p. 287).  

 Algumas hipóteses já foram levantadas em torno desse caso, a respeito dos efeitos do 

tratamento para o paciente e das construções de Freud, considerando que Freud estivera diante 

de uma estrutura que não era a neurótica. Dentre as hipóteses, existe a de que Serguei 

Pankejeff teria se identificado ao significante “Homem dos Lobos” criado por Freud, e isso 

haveria contribuído para sua estabilização (cf. Gianesi, 2011). Entretanto, essas são 

formulações de outros psicanalistas, de modo que a verdade sobre o sujeito caberia somente a 

ele semidizer. 

Outra particularidade desse caso consiste na determinação de Freud de uma data limite 

para o término do tratamento analítico, visando a que o paciente superasse a resistência em 

alcançar o material inconsciente, e que a “fixação à doença cedesse” (Freud, 

1918[1914]/1990, p. 23). 

Lacan situa que a intervenção de Freud, ao fixar um prazo para o término da análise, 

consiste em uma “certeza divinatória” que deixa “o sujeito na alienação de sua verdade”. 

Como consequência disso, Lacan aponta que o Homem dos Lobos “jamais consegue integrar-

lhe a rememoração em sua história”, apesar de toda a historicidade tratada por Freud na 

articulação do caso, bem como demonstrou posteriormente sua alienação “sob uma forma 

paranóide” (Lacan, 1953/1998, p. 312). 

Lacan faz a ligação da alienação do Homem dos Lobos de sua verdade ao tratamento 

que lhe foi dado, considerando o pagamento invertido, pelo recebimento das doações em 

dinheiro do grupo de psicanalistas vinculados a Freud, em troca de colocar-se como um caso a 

serviço da ciência.  

 

Não será compreensível, no entanto, que admitir que um sujeito seja mantido à custa 

do pritaneu da psicanálise (era de uma coleta do grupo que ele recebia sua pensão), a título do 

serviço por ele prestado à ciência como caso, é também instituí-lo decisivamente na alienação 

de sua verdade? (Lacan, 1953/1998, p. 313). 

 

Nota-se uma diferença na posição do analista em relação à escrita dos casos, Aimée e 

o Homem dos Lobos, que diz respeito à condução da própria escrita. No primeiro caso, Lacan 

deixou sua escrita se orientar pela fala (conversas livres) com Marguerite e se deixou fazer na 

transferência; no segundo caso, Freud escreveu buscando esclarecer a neurose infantil. 

Podemos supor alguns dos fatores que foram intervenientes no modo como Freud se 
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posicionou na relação transferencial, no caso do Homem dos Lobos, e conjecturar que ele não 

se permitiu fazer na transferência por considerar inexistente a transferência psicótica, por 

propor como única possibilidade para a análise a fala em associação livre, ou ainda, como 

indica Lacan, em função de seguir um objetivo de peso científico. 

Estamos no caminho de considerar o diagnóstico na psicanálise como um semidizer, 

por meio do estudo de caso e em referência a determinada posição que o analista sustenta na 

transferência, que o incita a escrever. 

 

 

3.2  Diagnóstico e escrita de caso 

„Se dissermos, de início, „esse sujeito tem um problema 

esquisito‟, na verdade é seu pai que tem um problema e 

que passou para ele; é muito diferente de dizer „é uma 

neurose obsessiva‟. É mais vivo.” 

 

                   (Roland Léthier, 1999, p. 51) 

 

 

Retomemos a citação de Freud, que já foi um pouco explorada na parte I, com vistas a 

considerar o diagnóstico na psicanálise como semidizer, fundamentado em relação à função 

exercida pelo psicanalista, que, sustentando a transferência, escreve o caso clínico.  

Tomemos o que Freud articula nessa citação como referência do que seja sua 

indicação de um caminho para chegar ao diagnóstico, justamente pelo fato de que, na época 

em que escreveu Estudos sobre a histeria, de onde extraímos o trecho a seguir, ele estava 

abrindo o caminho da psicanálise.  

 

Nem sempre fui psicoterapeuta. Como outros neuropatologistas, fui preparado para 

empregar diagnósticos locais e eletroprognósticos, e ainda me causa estranheza que os relatos 

de casos que escrevo pareçam contos e que, como se poderia dizer, falte-lhes a marca de 

seriedade da ciência. Tenho de consolar-me com a reflexão de que a natureza do assunto é 

evidentemente a responsável por isso, e não qualquer preferência minha. A verdade é que o 

diagnóstico local e as reações elétricas não levam a parte alguma no estudo da histeria, ao 

passo que uma descrição pormenorizada dos processos mentais, como as que estamos 

acostumados a encontrar nas obras dos escritores imaginativos, me permite, com o emprego de 
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algumas fórmulas psicológicas, obter pelo menos alguma espécie de compreensão sobre o 

curso dessa afecção (Freud, 1893-1895/1990, p. 172). 

 

 Freud coloca que o preparo para diagnosticar, que obteve na sua formação médica, 

não lhe vale diante do que lhe é imposto na práxis clínica, e que, estranhamente, é convocado 

a escrever relatos de casos que parecem contos. 

 O que seria “isso” que conduzia a escrita de caso como obra literária, e por que, 

mesmo declaradamente não sendo de sua preferência proceder desse modo, diante disso, 

Freud se deixou levar? Podemos tratar dessa questão apenas parcialmente e dentro do que nos 

interessa a respeito da escrita de caso.  

Sabemos, por todo desdobramento que teve a psicanálise, que Freud sustentou a 

transferência, começando pela histeria, advertido da importância de se conservar em 

abstinência. Assim, entende-se que Freud criou um estilo de escrita para abordar os casos e 

formular, a partir deles, novos conceitos, referido ao que ele próprio designou como 

inconsciente, mantendo-se, por esse método, a alguma distância na relação transferencial.  

Nesse momento inicial da psicanálise, Freud já formulava que, para chegar a alguma 

compreensão sobre a histeria, a escrita semelhante à dos escritores criativos era o melhor 

caminho, embora considerasse que nesses estudos faltasse a marca de seriedade científica. A 

atribuição de “falta de seriedade científica” na escrita de caso nos remete ao artigo intitulado 

Escritores criativos e devaneios (Freud, 1908 [1907]/1990), no qual Freud procurou 

estabelecer uma aproximação entre a atividade lúdica, exercida pela criança, e a criação 

poética. Destacamos que Freud formula nesse artigo que “a antítese de brincar não é o que é 

sério, mas o que é real” e depois ele próprio “brinca”, muito seriamente, com a presença da 

palavra alemã spiel (peça) em outras palavras, tais como Lustpiel e Trauerspiel, que se 

referem, respectivamente, à comédia e à tragédia, mas literalmente querem dizer “brincadeira 

prazerosa” e “brincadeira lutuosa” e na palavra Schauspieler, usada para designar os atores 

que realizam a representação, que literalmente significa “jogadores de espetáculo”. Assim, 

Freud indica que há, na própria linguagem, a articulação entre prazer, brincadeira, jogo e as 

atividades de criação artística (Freud, 1908 [1907]/1990, p. 149-150).  

A fórmula freudiana, “a antítese de brincar não é o que é sério, mas o que é real”, nos 

conduz a indagar se o real que Freud mencionou como contrário ao brincar/escrever é o real 

que Lacan estabeleceu como o que está fora da representação, como impossível. Para 

contornar essa pergunta, seguiremos o que Freud apresentou no texto em torno das atividades 

de brincar e escrever.  
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Primeiramente, Freud afirma que a criança e o escritor criativo distinguem 

respectivamente o mundo da brincadeira e o mundo da fantasia do mundo da realidade (idem, 

p. 150). Depois, ele situa que “o brincar da criança é determinado por desejos”, especialmente 

o desejo de ser adulto, enquanto o adulto, em contrapartida, sente vergonha de suas fantasias 

por serem “infantis e proibidas”; desse modo, compreende-se que um gostaria de estar no 

tempo do outro (idem, p. 151). Logo na sequência, ele chega a afirmar que temos 

conhecimento das fantasias que os adultos ocultam (por vergonha ou autoacusação) por meio 

das revelações feitas pelas “vítimas de doenças nervosas”, e considera que as fantasias destas 

não diferem das criadas por pessoas saudáveis, ou seja, todos fantasiam. Até que ele formula 

sobre o entrelaçamento da fantasia ao desejo insatisfeito, escrevendo: “As forças motivadoras 

das fantasias são os desejos insatisfeitos, e toda a fantasia é a realização de um desejo, uma 

correção da realidade insatisfatória” (idem, p. 152).  

A partir de Lacan, o desejo é abordado na psicanálise em relação ao objeto a, 

designado como causa do desejo, justamente por remeter o sujeito ao objeto perdido desde 

sempre, ao objeto inexistente, sendo por esse motivo que o desejo é, por sua própria 

constituição, insatisfeito. Considerando essa característica do desejo, de manter-se insatisfeito, 

articulada ao objeto a, e sua referência à Coisa (Das Ding), como vimos no final da parte II, 

podemos situar que o real dito por Freud como antítese do brincar ou escrever criativamente 

não trata apenas da ausência de um objeto existente que é desejado ou amado, mas em 

proximidade ao real lacaniano, formulado para conceber o inapreensível, trata da 

impossibilidade do encontro, da relação sexual como impossível. 

Além de conceber que os desejos postos na fantasia são insatisfeitos, Freud os divide 

em dois grupos, qualificando-os entre os “ambiciosos”, destinados “a elevar a personalidade 

do sujeito”, e os “desejos eróticos”. Desse modo, ele atribui que o escritor criativo tem como 

função suavizar a repulsa que os interesses egoístas presentes nas fantasias são capazes de 

produzir, bem como possibilitar que as outras pessoas possam se deleitar com suas próprias 

fantasias e devaneios, sem “auto-acusações ou vergonha” (idem, pp. 152-158).   

Embora Freud não o diga explicitamente, levaremos em consideração, pelo que já 

colocamos em destaque, que nesse texto ele trata da função do escritor criativo em relação ao 

real inapreensível, sendo por meio de sua arte que o escritor seria capaz de nos ofertar 

significantes para tentar dizer o indizível.  

Desse modo, quando Freud alude que a escrita de caso na psicanálise se faz como a 

escrita criativa, como conto literário, e que é determinada por algo que ultrapassa sua 

preferência, compreendemos que ele está apontando a uma função do analista, à qual ele era 
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impelido a partir do real que surgia em sua clínica. Função que se refere à ética psicanalítica, 

ao se orientar pelo real e não pelo ideal científico, possibilitando contemplar ao mesmo 

tempo, a atividade de investigação teórica, diagnóstica, sem a pretensão de proferir a última 

palavra, e a situar como inerente à constituição humana, e não como doença, os atos e as 

formações inconscientes. 

 

3.2.1 Escrever é preciso 

 

O impacto do real na clínica torna-se ainda mais pregnante quando se trata de crianças, 

principalmente daquelas crianças que se encontram em condições subjetivas muito precárias e 

sem poder dispor da linguagem para efetuar alguma articulação própria. Crianças que não 

falam, não brincam, que apresentam dificuldades de aprendizagem, enfim, que se manifestam 

no limite da articulação significante e provocam grande incômodo para os que delas se 

ocupam por não corresponderem aos ideais sociais em torno da educação e saúde. 

 

Afinal, surpreendendo neurologistas ou pediatras; mantendo hiatos e sobras redutíveis 

aos quadros classificatórios de patologias orgânicas; destituindo pedagogos, fonoaudiólogos 

ou fisioterapeutas, por não responder com a aquisição esperada; ferindo o narcisismo dos pais, 

por não aderir ao filho suposto, a criança provoca mal-estar nos dispositivos sociais, que não 

podem nomeá-la em consonância aos parâmetros validados na ciência (Vorcaro, 1997, p. 36). 

 

Diante do vazio de explicações e de soluções, orgânicas ou pedagógicas, sobre as 

manifestações enigmáticas da criança, recorre-se às investigações acerca da doença mental, 

partindo para os diagnósticos psiquiátrico e psicológico, ambos pautados na observação, seja  

baseada no “ideal da transcrição” pela codificação própria da clínica psiquiátrica, ou no “ideal 

da tradução”, como ocorre na compreensão psicológica. O problema é que tanto a observação 

pela transcrição quanto pela tradução colocam a criança como “transparência”, produzindo 

um saber sobre ela, suprimindo o que ela guarda de real (cf. Vorcaro, 1999).  

Procuramos assinalar no decurso do trabalho os elementos que subjazem aos 

fundamentos do diagnóstico, favorecendo sua colonização pelo campo médico, para distinguir 

os fundamentos que norteiam o diagnóstico na psicanálise, situando-o como semidizer ao qual 

se chega a partir da escrita de caso. Esse caminho importa, para considerar que, ao prescindir 

de esclarecimentos diagnósticos antecipadamente, a psicanálise conserva a opacidade da 
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criança, referindo suas manifestações às formações inconscientes e à sua constituição 

subjetiva (Vorcaro, 1999).  

 A psicanálise, Vorcaro enuncia, valendo-se da indicação de Lacan (1969a/2003) no 

texto Nota sobre a criança, opera na clínica com crianças justamente pela inclusão, ainda que 

suposta, de que se trata de um sujeito imensurável, mesmo que esteja se oferecendo para 

sustentar o gozo do casal ou o gozo materno. Em suas palavras: 

 

A condição de a clínica analítica operar é a de supor que a criança coincide com um 

sujeito incomensurável, margem muitas vezes estreita demais no caso de crianças. Que seu 

sintoma dependa da subjetividade de um outro – sintoma da verdade dos pais, localizando o 

gozo do casal ou o gozo materno – isso não impede que seja surpreendida e que seja 

convocada a distinguir-se do gozo que encarna e de sua anuência em encarná-lo (Vorcaro, 

1999, p. 14). 

 

A clínica, de um modo geral, conduziu a realização do percurso aqui proposto, 

especialmente o atendimento de uma criança surpreendente, durante o período de 2002 a 2007 

no Laboratório de Estudos e Pesquisas Psicanalíticas da Psicose na Infância (LEPPPI), 

coordenado pela doutora Jussara Falek Brauer, no Departamento de Psicologia Clínica da 

Universidade de São Paulo.  

A despeito do nome do laboratório especificar uma direção de pesquisa e da maioria 

das crianças que chegavam para atendimento terem recebido diagnóstico psiquiátrico de 

psicose ou autismo, eram acolhidas em tratamento psicanalítico sem nenhuma formulação 

diagnóstica antecipada. Destacamos um trecho do prefácio do livro de Brauer (2003), que 

trata da construção e fundamentação do laboratório e do serviço Tecer, no qual Roland 

Léthier aborda a questão da possibilidade de acolhimento do sujeito e de seus “dizeres 

originais”, num lugar peculiar que é a universidade. 

 

O fato de acolher pessoas que sofrem de distúrbios graves é tornado possível por meio 

da colocação em prática da possibilidade de recepção de modalidades de dizer que não estão 

estruturadas pelos saberes estabelecidos. A universidade se autoriza, então, a receber dizeres 

originais (inéditos) que inventam uma nova forma de dizer que servirá para assegurar a 

sobrevivência dessas pessoas, na condição de seres humanos (Léthier, 2003, p. 12). 

 

Partindo dessa posição, de considerar a universidade como o lugar no qual a 

diversidade coexiste, Brauer (2003) disponibilizou um “lugar para o estabelecimento da 
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transferência”, possibilitando o atendimento psicanalítico às crianças que apresentavam 

graves distúrbios, bem como aos seus familiares mais implicados.  

Considerando com Lacan (1969a/2003, p. 369) que “o sintoma da criança acha-se em 

condição de responder ao que existe de sintomático na estrutura familiar”, e constatando, em 

grande parte dos casos, a posição da criança como objeto diante do fantasma materno, Brauer 

(2003, p. 159) aponta para a importância de que um único analista ouça, em situações 

distintas, aos pais e à criança, visando à “favorecer a separação mãe/criança, criar condições 

para que a criança caia da posição de objeto no fantasma de sua mãe, em um trabalho que 

possibilita a posterior análise”. É nesse sentido, da posição da criança em relação ao fantasma 

do Outro, que se pode falar em psicose, ao referir-se à maioria dos casos atendidos no 

LEPPPI, bem como no sentido de uma “inscrição em impasse, do traço unário que permite a 

construção de um eu na criança” (Brauer, 2003). 

A autora indica que é possível valer-se tanto dos estudos acerca da neurose quanto da 

psicose para realizar a leitura do caso, contudo, sem se deixar conduzir por uma formulação 

diagnóstica antecipada. 

 

Temos do lado da psicose a indicação de que a constituição do eu, ou os distúrbios 

nesta constituição, sejam um vértice importante para a teorização nesses casos, e por outro 

lado que é preciso recorrer à teoria da constituição do sujeito que convém à neurose quando 

prosseguimos com nossas hipóteses e intervenções (idem, 164). 

 

Foi nesse contexto de trabalho que recebi, pela primeira vez, a mãe de um menino que 

na época contava sete anos, a quem ficcionalmente chamaremos de Desenhador, por alguns 

motivos que podemos situar. Primeiro, não se trata de um desenhista; segundo, a palavra 

inventada se refere ao recurso singular, pelo qual o menino se valeu, para dizer do seu 

sofrimento; e terceiro, para marcar que se trata de uma ficção, uma escrita à qual fui impelida 

a realizar diante de uma transferência difícil de sustentar.  

Muito do que pretendo apresentar a respeito desse caso foi escrito há anos, após as 

sessões com o Desenhador e após as sessões com sua mãe. Por se tratar de um percurso de 

tratamento duradouro, e mesmo se assim não fosse, precisei estabelecer cortes, em função de 

configurar um estudo de caso e não uma mera descrição das sessões. O caso foi 

supervisionado pela doutora Jussara Falek Brauer e muitas vezes discutido nas reuniões que 

agrupavam os responsáveis pelos atendimentos clínicos e os monitores do projeto Tecer. 
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Tendo-me perguntado a respeito do motivo de escrever esse caso depois de passado 

algum tempo desde seu encerramento, me ocorreu a seguinte resposta: apesar de ter 

formulado algumas questões em torno do caso enquanto estava atendendo, algo permaneceu 

inacabado, pedindo nova leitura, algo que se relaciona com a questão do diagnóstico. 

 No dia da última sessão com o Desenhador, entreguei-lhe uma pasta contendo todos 

os desenhos que fizera durante o tempo em que estivera em tratamento, e ele me devolveu 

dizendo: “Quero que fique com você”. Como depositária do que ele produziu nas sessões, 

sustentando o que ele a mim transferiu, considerei que escrever sobre esse caso fosse preciso, 

tomando emprestado o sentido poético dado por Camões ao termo, quando posto em relação a 

navegar.  

“Navegar é preciso” diz as palavras do poeta, navegar, seguir adiante, explorar o 

desconhecido, traçar rota ao percorrê-la e chegar à precisão, não de uma perfeição sem falhas, 

mas de uma per- feição de perfazer, encerrar, concluir. 

 

 

3.2.2 O Desenhador 

 

 

 A mãe do Desenhador (usaremos a letra D. para identificá-lo), a quem designaremos 

como Sra. E., já frequentava a USP há algum tempo, trazendo seu filho mais velho H. para  

atendimento psicológico e fazia aproximadamente um ano que ela e seu filho H. passaram a 

ser atendidos por uma psicanalista que também participava do LEPPPI.  

Estávamos no mês de abril de 2002, quando a Sra. E. chegou para a primeira 

entrevista, por causa do outro filho, com um pedido de avaliação psicológica feito pela escola 

na qual o Desenhador, seu filho de sete anos, estava estudando. No pedido, que datava de 

dezembro de 2001 e estava endereçado à Clínica da USP, constava o seguinte: “Solicitamos 

uma avaliação psicológica do menor D..... para efetuarmos a sua matrícula em Classe 

Especial desta Unidade Escolar no ano de 2002”. 

Segundo a Sra. E., seu filho já estava frequentando a sala especial, que era composta 

por seis alunos, e o pedido de avaliação era para que ele lá permanecesse. 

Entregue o pedido, a Sra. E. passou a falar sobre o filho, trazendo alguns significantes 

que se articularam nas sessões com o menino.  Portanto, far-se-á uma síntese do que ela 

relatou nas entrevistas iniciais. 
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O Desenhador nasceu e desenvolveu-se normalmente, quando estava com seis anos foi 

matriculado na Escola Municipal de Educação Infantil (Emei), mas não chegou a frequentar, 

logo passou para uma escola estadual em uma classe de 1
ª
 série. Nesta escola, segundo a fala 

da mãe:  

- Ele não tinha parada, saía da sala e ia andar pela escola, entrava em outras salas e 

apagava o trabalho das professora na lousa. Foi encontrado na cozinha abrindo os botões 

de gás do fogão. Que perigo! Poderia ter causado uma explosão.  

 

A escola encaminhou o menino ao psiquiatra para realizar uma avaliação. Foi levado 

aos seis anos, a tal especialista que apresentou o diagnóstico de Transtorno do Déficit de 

Atenção e Hiperatividade (TDAH). A partir deste diagnóstico, foi decidido que D. iria 

frequentar a sala especial no ano seguinte, pois não poderia ser transferido no meio do ano 

letivo, mas, antes que isso ocorresse, passou a frequentar a escola apenas duas vezes por 

semana. 

 Segundo Sra. E., D. falava coisas esquisitas, palavrão e ficava repetindo. Como 

exemplo ela citou que: 

 

 - Uma vez ele viu uma lagartixa comendo uma borboleta, guardou isso na cabeça e 

no meio da aula começou a falar que a lagartixa estava comendo a borboleta. Falava 

palavrão e ficava repetindo que um colega na escola o chamou com palavrão.  

 

D. já havia tentado várias vezes fugir da escola,  falava que queria voltar para a escola 

onde estudava antes de entrar na classe especial.  

Sra. E.: “– Na antiga escola D. só tinha conceitos ruins, exceto em desenho e artes 

que recebia o conceito P (parabéns), pois ele desenha muito bem”.  

A mãe achava que quando D. fosse mais velho iria ficar normal, que não tinha 

nenhuma doença, apenas hiperatividade.  

A antiga escola referida pela mãe era a mesma escola à qual D. continuava 

frequentando, onde ocorreu sua transferência da classe comum para a classe especial. 

A Sra. E. estava providenciando uma carteirinha de deficiente para D., já havia 

conseguido para H., seu irmão mais velho, que estava há algum tempo em tratamento 

psicológico na USP. De posse desta carteirinha, não precisariam pagar condução e receberiam 

uma ajuda do governo, de um salário-mínimo por mês. 
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A Sra. E. considerava que D. parecia-se com seu falecido pai, que era sistemático e 

ansioso no modo de comer, de cuidar das próprias coisas e de ajudar na organização e limpeza 

da casa.  

Esta foi a apresentação do Desenhador, segundo o discurso de sua mãe. 

Quando, marquei uma sessão para ver o menino ela perguntou com espanto: “– Ele 

vai entrar sozinho com você?”, demonstrava estar preocupada porque iria conversar com a 

psiquiatra do Projeto Tecer, no mesmo horário em que eu o atenderia, e ele não poderia ficar 

sozinho na sala de espera. Na sequência, ela disse que se ele não quisesse entrar na sala 

comigo, ela entraria com ele, e que se eu tivesse brinquedo, ou lhe dissesse que iríamos à 

escola, ele entraria. 

No primeiro encontro com D., ele não se mostrou resistente ao entrar na sala em 

minha companhia, me apresentei, ofereci minha escuta, material gráfico e alguns brinquedos, 

caso desejasse utilizá-los. Ele pareceu não se importar com a minha presença, ateve-se a 

explorar os objetos de modo rápido, abrir um armário que se encontrava na sala e mexer em 

algumas caixas com brinquedos que ali foram guardadas, depois foi à sala de espera procurar 

por sua mãe. Avisei-lhe que ela estava conversando com a psiquiatra e que assim que 

terminasse o atendimento dele e o dela, iriam se encontrar. Ele pediu para ir ao banheiro e lá 

permaneceu durante bastante tempo, até que resolvi chamá-lo e dizer-lhe que não veio para 

ficar no banheiro e que poderíamos ir até a sala de atendimento para vermos o que estava 

acontecendo com ele. Ele concordou, fomos para a sala e então ele fez um desenho que não 

nomeou, mas parecia um veículo de transporte como um caminhão ou um ônibus, desenho 

que se tornou recorrente em várias sessões. 

Alguns significantes foram surgindo nas sessões com o menino. Ele começou a 

desenhar repetidamente uma espécie de gaiola e dizia que os animais estavam presos. Depois 

soube por sua mãe que ele gostava de ver os animais nas gaiolas da clínica veterinária, que 

ficava nas proximidades, antes de chegar à clínica psicológica. 

A sala de atendimento possuía uma porta de entrada ligada ao corredor de acesso à 

sala de espera e uma porta de vidro que ficava trancada e sem chave, por meio da qual se 

avistava um pátio. Durante várias sessões, D. manifestou a intenção de abrir essa porta de 

vidro e me perguntava se eu tinha a chave. 

 Em determinada sessão, D. me pediu para levar um brinquedo, que era uma casinha 

com porta e chave, com a qual costumava brincar na sessão, trancando a porta e jogando a 

chave por um dos orifícios do teto ou da parede da casa (que tinham formato de figuras 

geométricas para encaixar as peças correspondentes). Permiti que a levasse e dela cuidasse 
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para trazer na próxima sessão. Ao vê-lo com o brinquedo, sua mãe disse-lhe para devolvê-lo. 

Quando lhe comuniquei sobre minha permissão para levá-lo, ela disse que ele iria quebrar.  

Então, lhe disse que era preciso acreditar que ele pudesse fazer diferente. 

 Essa frase que disse a Sra. E. me ressoou um tanto estranha depois. Como uma 

tentativa de quebrar com uma frase, os ditos premonitórios que ela levantava em torno dele.  

Na sessão seguinte, D. trouxe o brinquedo intacto, mas segundo sua mãe, só não 

estava quebrado porque ela o retirou de seu alcance, ou seja, ele ficou impedido de levar 

adiante o que quer que fosse, quando me pediu para continuar com aquele brinquedo. 

O início do atendimento de D. correspondeu ao momento de criação do Projeto Tecer
6
 

no IP-USP, um espaço para a convivência de crianças com problemas graves. Como todas as 

outras crianças que estavam em tratamento no LEPPPI, ele foi convidado a participar da festa 

de inauguração. 

Na situação da festa, assistimos ao controle da Sra. E. sobre seus filhos em dois 

momentos. O primeiro deles foi quando H., o mais velho, que não falava e estava bastante 

comprometido em sua subjetividade, levantou-se da cadeira na qual permanecia sentado e deu 

um grito. Sua mãe com apenas um gesto, feito com uma das mãos, conseguiu que o menino se 

calasse e voltasse à paralisia anterior. No outro momento, quando as crianças foram 

convidadas para desenvolver atividades e brincadeiras variadas em outra sala, ela afirmou 

com toda segurança que D. não ficaria sozinho na sala, sem ela.  

Durante algumas sessões, após o episódio da inauguração do Tecer, D. passou a 

desenhar cenas de festa, perguntava se iria ter festa junina e se eu iria avisá-lo quando tivesse. 

A oportunidade que teve de compartilhar com outras pessoas a situação de uma festa, 

provavelmente foi especial para ele, que vivia tão excluído socialmente. D. começou a 

frequentar o Tecer, e  logo após o período de sua permanência no projeto, ia para seu 

atendimento na clínica. 

Em determinada sessão, D. me entregou um molho de chaves dizendo ser  do Tecer e 

que havia encontrado na clínica de psicologia, onde estávamos. Na reunião de equipe, na qual 

se encontravam a coordenação, o grupo de monitores do Tecer e o grupo responsável pelos 

atendimentos clínicos, fora esclarecido que D. levara as chaves, sem o conhecimento da 

pessoa que se ocupava das atividades desenvolvidas no projeto Tecer naquele período.  

                                                 
6
 Projeto que teve como principal objetivo, criar condições para possibilitar e facilitar a inclusão social 

das crianças com distúrbios graves, que eram atendidas por profissionais e estudantes de psicologia participantes 

do LEPPPI (cf. Brauer, 2003). 
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 Nessa reunião, considerou-se a partir deste e de outros eventos que D. ainda não 

estava preparado para aceitar limites que tornam possíveis a convivência, tampouco sua mãe, 

o que se demonstrou em uma ocasião na qual levou os filhos D. e H. ao Tecer, quando não 

aceitou que os meninos não podiam utilizar o playground localizado na vizinhança e que 

pertencia e era de responsabilidade de um outro serviço.  

A partir deste momento, estabeleceu-se que as idas de D. ao Tecer estariam 

provisoriamente suspensas, até que ele pudesse respeitar e se submeter às leis que regulam e 

protegem o espaço público, e as transgressões e não aceitação da lei deveriam ser trabalhadas 

no contexto analítico, primeiramente. Essa decisão gerou bastante polêmica, mas pareceu-me 

pertinente.  

A partir de então, alguns problemas de ordem prática dificultaram e até mesmo 

impediram que eu encontrasse a mãe de D. Esses problemas práticos referiam-se: ao horário 

de atendimento do menino simultâneo ao horário do atendimento de sua mãe com a analista 

de seu irmão mais velho; e à indisponibilidade deles de virem mais de uma vez na semana até 

a USP, por uma série de limitações, entre elas a distância.  

No período que sucedeu à suspensão, o Desenhador passou a quebrar brinquedos 

durante a sessão, jogava o boneco (menino), da família pela janela, colocando-o para fora da 

sala, me mandava “cagar”, me atirava brinquedos e cuspia em mim. Inutilmente tentei 

interditar com palavras essas manifestações, dizendo que ali ele poderia falar sobre o que 

quisesse, usar os objetos disponíveis, mas não podia destruí-los, agredir-me, nem machucar-

se. Era impossível utilizar o dispositivo do corte da sessão, pois não havia ninguém para ficar 

com ele – enquanto sua mãe era atendida – e deixá-lo sozinho na sala de espera era um risco 

muito grande, pois costumava sair em direção à rua, tentava fugir, como dizia sua mãe sobre o 

que ele fazia na escola.  

Fora um período difícil, de pura destruição, que se estendeu por algumas sessões, até 

que em determinado momento ele chutou a porta de vidro da sala de atendimento e a quebrou 

(a mesma porta que por tantas vezes tentou abrir), saiu correndo pela outra porta de acesso ao 

corredor e invadiu a sala onde sua mãe estava sendo atendida. Eu entrei logo em seguida, 

atrás dele, e escutei as insatisfações da sua mãe com relação à suspensão das idas de seu filho 

ao Tecer. Ela dizia que não conseguia compreender porque ele tinha sido convidado a 

participar, se não podia frequentar, e nem como um espaço criado para receber crianças com 

problemas negava-se a receber seu filho.  

Disse-lhe que isso não era definitivo e que D. precisava se responsabilizar por seus 

atos, respeitar os limites e leis que valem para todos e possibilitam a convivência. Pois para 
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fazer parte é preciso não ser todo. A Sra. E., muito irritada, disse que ele não iria voltar para o 

Tecer e que se ela quisesse também não traria mais seus filhos para os atendimentos clínicos. 

Foi como se, de algum modo, ela também estivesse me insultando e como seu filho, 

mandando “cagar”.  

A suspensão provisória da participação de D. foi de fato uma intervenção bastante 

polêmica. Não era absolutamente desprovido de razão o questionamento de sua mãe. 

Outros integrantes da equipe – e eu própria – havíamos discutido sobre esse ato de 

corte, pois havia certo mal-estar que sugeria se tratar de punição, moralismo, imperativo 

superegóico. Como um lugar que foi criado para receber crianças com problemas graves, não 

podia receber uma criança que ali apresentava problemas para utilizar adequadamente o que é 

público? Fazíamos a mesma pergunta que a mãe dele. 

Entretanto, se com esse espaço chamado Tecer, pretendia-se propiciar um primeiro 

passo para a inclusão de crianças com problemas graves, era preciso que isso fosse levado até 

as últimas consequências.  

Embora a suspensão tenha sido uma intervenção de corte, implicando incidência de 

privação, frustração e castração para todos, funcionou fundamentalmente como reato, como 

consequência do ato de D., afirmando sua posição de sujeito. O que equivale a dizer “ele 

chegou”, considerando com Lacan (1969b, 2003, p. 371). 

 

... o ato (puro e simples) tem lugar por um dizer, e pelo qual modifica o sujeito. Andar 

só é ato desde que não diga apenas “anda-se”, ou mesmo “andemos”, mas faça com que 

“cheguei” se verifique nele. 

 

 Os atos do menino foram tomados como dizer do sujeito e não de seu problema grave, 

seu diagnóstico de TDAH, ou psicose. Todo ato tem consequência, é preciso pagar o preço, e 

seu pagamento foi a suspensão provisória. O que parecia como exclusão de D., era a sua 

inclusão como sujeito.  

De fato D. havia chegado ao Tecer, contudo precisava se dar conta disso.  

A conversa com a Sra. E. na presença de D. e da analista que a estava atendendo (na 

ocasião da irrupção de D. na sala)  chegou a um denominador comum, de que assim que D. 

pudesse respeitar os limites do Tecer para lá retornaria e, quanto aos atendimentos clínicos, 

esses não seriam interrompidos. 

Todas as manifestações de D. e de sua mãe, após o corte (suspensão), indicaram que a 

relação transferencial sofreu uma transformação, mas também indicaram que essa relação 
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transferencial se estabelecia como uma rede,  envolvendo e se estendendo a todos que 

participavam, de algum modo, da condução do tratamento desse caso. A indignação da mãe 

diante da intervenção recaiu sobre mim, por meio de seu filho e sobre o projeto Tecer, pois 

circularam comentários negativos feitos pela Sra. E. na sala de espera para outras mães. A 

falta (a insuficiência) passava e estendia-se para os outros na transferência. Suportar e 

sustentar essa transferência extremamente destituível foi difícil, mas produziu efeitos. 

Após o episódio em que D. invadiu a sessão de sua mãe, ele se tranquilizou e, ao que 

tudo indicou na sequência, era ela quem precisava verbalizar sobre a indignação a respeito da 

interdição de seu filho e dela própria.  

No encontro que sucedeu ao evento que acabamos de comentar, a Sra. E. veio falar-me 

que gostaria de efetuar o pagamento que fora estabelecido para as sessões e que estavam 

atrasados.  

Retomei com D. no momento de sua sessão o que estávamos fazendo ali, que eu 

estava ali para ouvi-lo, que ele poderia falar sobre qualquer coisa que quisesse, qualquer coisa 

que o deixasse perturbado, que poderia usar os brinquedos e os materiais que estavam 

disponíveis, quando ele me perguntou se eu iria à sua casa. Perguntei-lhe o que havia em sua 

casa e ele respondeu: “– Nada”. Indagou se foi ele quem quebrou o vidro da porta e queria 

saber quem o consertou. Fez um desenho, o caminhão, que já havia feito outras vezes, disse 

que o caminhão estava com a porta trancada e quis ir embora.  

Houve outras tentativas de chutar a porta de vidro, mas ele atendia a palavra, quando 

lhe dizia que não estava ali para destruir nem a sala, nem a mim, tampouco a ele, mas para 

falar sobre o que o atormentava.  

D. passou a perguntar constantemente se iria ao Tecer e, ao mesmo tempo, dizia que 

não queria ir nunca mais, nem vir para os atendimentos, ele dizia: “– Não quero mais vir na 

USP”. Entretanto, logo em seguida, me perguntava: “– Você vem na USP quinta que vem? Eu 

vou voltar na USP?” (nossos encontros aconteciam às quintas-feiras). Quando lhe devolvia a 

pergunta, para saber se ele queria voltar à USP, ele respondia que sim. 

As perguntas de D. passaram a mostrar-nos que ele encontrava-se em uma outra 

posição, diferente daquela do menino que vem por um pedido de avaliação da escola, ou de 

sua mãe, ele passou a perguntar na sessão sobre querer estar presente ou ausente e a indagar a 

respeito da autoria de seus atos. Ele perguntava: “– Eu quebrei o vidro? Cuspi em você? 

Mandei você cagar? Tem USP semana que vem?”  

Sua mãe comentava que D. se preparava sozinho para ir para à USP, ficava pronto 

bem cedo e quando acontecia de não poderem ir, ele ficava muito bravo, dizendo repetidas 
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vezes que queria ir à USP. De fato, eles faltavam muito e sua mãe justificava as faltas através 

de H., o filho mais velho, dizendo que ele ficava constantemente doente, ou por causa das 

chuvas ou, ainda, pelo fato de a USP ser muito distante de onde moravam.  

Na última sessão marcada antes das férias de janeiro (2003), D. não veio porque 

segundo sua mãe estava doente; ela compareceu em seu lugar, pagou as sessões que estavam 

atrasadas e, enfim, tive a oportunidade de escutá-la um pouco, pois ela só conseguia e, com 

muita dificuldade, comparecer no dia da sessão de seus filhos.  Foi quando contou que D. 

vinha bebendo “a cerveja e a pinga do pai”. Ela disse: “– Não acho correto que agora o pai 

dele não possa mais ter uma cerveja na geladeira para tomar de vez em quando, porque D. 

toma tudo”.  

Perguntei-lhe porque ela ou o pai não proibiam essa atitude de D., pois ele tinha 

apenas sete anos. Ao que ela respondeu: “– Ele é como o avô, por isso não tem jeito”.  

Quando disse que a bebida alcoólica é proibida para menores, ela retrucou dizendo que 

“essa lei não vale nada, está cansada de ver menores no bar bebendo, pois os donos de bar 

vendem bebidas para crianças”. Ela pediu que eu perguntasse para D. sobre a bebida, 

dizendo que ele iria responder que “gosta de beber”.  

Algumas tentativas de convencê-la a não permitir que D. tomasse bebida alcoólica 

esvaiam-se e, com um aspecto meio sorridente, ela dizia que não tinha jeito que ele “pegava e 

tomava”, que o único jeito seria não ter bebida em casa. Mas ela encontrava empecilho para 

isso também, dizendo: “– Daí é o pai dele, que não é de beber, mas que, às vezes, gosta de 

tomar uma cerveja que vai ficar sem”.  

Nesse momento, minha intervenção foi positiva: “– Melhor assim, sem bebida em 

casa”. Além de D. contar com sete anos apenas, fazia uso de medicamentos psicotrópicos. 

Soube algum tempo depois que o pai da Sra. E. tinha um alambique e fazia uso de 

pinga e, quando não bebia, ameaçava se matar com uma faca. Sem bebida o pai estava 

ameaçado de morte. Talvez por isso ela quase autorizasse o filho a beber. 

Na primeira sessão depois das férias, D. entrou e ficou tentando abrir a porta de vidro, 

sentou-se fez dois traços em uma folha, um na vertical, outro na diagonal, e disse: “– Pronto 

já terminei, vou guardar para ir embora”. Disse que não queria mais vir para a USP, pedia 

para sair da sala, “não queria ficar trancado ali” e “queria ficar com as mulheres”. Essas 

mulheres eram duas estagiárias que começaram a acompanhar D. na sala de espera. Esse 

dispositivo foi instaurado para dar suporte ao atendimento clínico. Com a presença das 

estagiárias na sala de espera, a sessão poderia ser cortada, mesmo se sua mãe ainda estivesse 
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em atendimento. Sem dúvida foi um dispositivo eficaz, que o auxiliou a formular, ao seu 

modo, a respeito do que o deixava trancado, ainda que fosse interrompendo a sessão. 

Em determinado dia, na sala de atendimento, D. repetiu de forma angustiada que não 

queria ficar trancado. Dei por encerrada a sessão e o acompanhei até a sala de espera.  

Soube depois, por uma das estagiárias, que eles brincaram com os fantoches e o 

fantoche que ele brincava sempre queria engolir ou destruir o do outro. A brincadeira ia 

acontecendo, até que ele tentou abrir uma porta que havia na sala de espera, também de vidro 

e que ficava trancada, de modo que não conseguiu abrir, então, quebrou o vidro com um soco, 

cortando seu braço.  

Encontrei-o, novamente, depois do estouro, quando estava no banheiro, com a 

estagiária e a sua mãe. A Sra. E. ameaçava puni-lo pelo que fez, dizendo: “– Você vai ver 

quando chegar em casa, você sabe o que estava fazendo. Agora não vai mais poder vir na 

USP, não vão querer que você venha”. Ele, por sua vez, passou a perguntar: “– Eu quebrei o 

vidro? Vai ter que pagar para arrumar? Eu não venho mais na USP? Eu não quero mais vir 

na USP? Vai vir só o H.?” 

Disse-lhe que ele bem podia falar sobre as coisas que estavam perturbando, não 

precisava quebrar, que poderia voltar se quisesse e se não quisesse mesmo continuar vindo na 

USP, iríamos resolver isso. Marcamos um encontro com ele e sua mãe, juntos, para a semana 

seguinte. 

Segundo a estagiária, a Sra. E. tentou agredi-lo fisicamente depois que quebrou o 

vidro, mas ela se colocou corporalmente na sua frente, impedindo-a de fazê-lo, até que ela se 

acalmou.  

Os atos de agressão da Sra. E. contra  D. foram presenciados em outros momentos, 

puxões de orelha, beliscões eram comumente feitos em público, na sala de espera. Devido a 

isso e pelo fato de D. sempre ter hematomas nos braços e arranhões, chegamos a levantar a 

hipótese de que o menino fosse vítima de maus-tratos. 

Posicionando-me em referência ao campo da psicanálise, no qual as intervenções 

incidem ao nível do significante, suportei não denunciar uma possível violência física. Mas, 

considerei a existência da violência no modo de relação antropofágica que a Sra. E. 

estabelecia com seus filhos, e legitimando as manifestações de D. como recurso que dispunha 

para dizer, foi possível a abertura de um espaço para que ele afinal chamasse a polícia. 

Para formular sobre as questões trazidas a partir das manifestações de D., buscamos 

nas considerações de Jean Allouch (1990/1997) situar o ato como dizer. Esse autor retomou o 

conceito de ato assim como foi trabalhado por Lacan no seminário de 1967 a 1968 sobre o ato 
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psicanalítico, enfatizando a face significante do ato. Partilhar dessa concepção foi muito 

importante para o desdobramento deste caso. Nas palavras de Allouch: 

 

Em seu seminário sobre “O Ato Psicanalítico”, Lacan sustenta a tese segundo a qual, 

em Freud, é essencialmente o ato falho que serve de referência para a problematização do 

ato. Estudando o ato falho, Freud descobre duas coisas decisivas e que Lacan irá considerar 

como adquiridas: o ato, qualquer que seja, é falho como tal, o fracasso é consubstancial ao 

ato; e o ato apresenta uma face significante, ele é um modo de dizer (idem, p. 340). 

 

Há no ato falho uma falha ao pronunciar o enunciado, produzindo a enunciação, o 

sujeito é dividido pelo ato falho, cujo valor, Freud demonstrou, é o de significante.  

Allouch aponta que o deslocamento efetuado por Lacan no conceito freudiano de ato 

falho para situar o ato psicanalítico, destacando haver conjuntamente no ato, uma face 

significante e uma face de ato, produziu modificações substanciais que permitem abranger o 

conceito de passagem ao ato, relacionando-o à questão da advertência.  Allouch coloca o 

conceito de ato psicanalítico como referência para abordar o conceito de passagem ao ato, de 

modo que o conceito de passagem ao ato possa ser “reabsorvido no conceito de ato 

psicanalítico”, considerando com Lacan que o ato apresenta uma “dimensão linguageira”, 

“implica engajamento”, é um “acontecimento que acarreta consequências”, “promete o fim no 

objeto a” e “não comporta a presença do sujeito no instante de sua realização”. 

Entretanto, Allouch indica que há um obstáculo na reabsorção do conceito de 

passagem ao ato, ao de ato psicanalítico. O ato psicanalítico consiste na passagem de 

analisando para analista, que tem como resultado a destituição do sujeito suposto saber, 

permitindo que o analisando se coloque em uma nova posição, tal que seja possível suportar a 

transferência. 

 

O fato de que a transferência tenha sido vista inicialmente por Freud como proveniente do 

analisando e como obstáculo imprevisto para a rememoração não quer dizer que o psicanalista nada 

tenha a ver com sua instauração. Não será ao contrário, porque, tendo sido advertido da 

inexistência do sujeito suposto saber por sua própria análise, o psicanalista terá reagido à 

destituição do sujeito suposto saber reativando para um outro, analisando, esta formação “feliz” 

que é o sujeito suposto saber, não será porque ele terá passado assim de uma posição de 

psicanalisando para a de psicanalista que será capaz de suportar a transferência e portanto, nesse 

sentido, de instaurá-la? (idem, p. 343). 
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Desse modo, o ato psicanalítico fica situado como uma passagem ao ato advertida de 

que o Outro é barrado. Nas palavras de Allouch lemos que: 

 

Com efeito, o ato da passagem de uma posição de psicanalisando para a de 

psicanalista, se é exato que psicanalisar se origina do ato, só pode ser situada como um re-

ato, até mesmo uma reação. Este ato de passagem reage ao ato psicanalítico cometido pelo 

analista – enquanto psicanalista – de quem ele adveio. Ora, um tal modo reativo de 

instauração do psicanalista aproxima o ato psicanalítico da passagem ao ato que, também ela, 

...tem a importância de uma reação (idem, p. 343). 

 

A diferença entre o ato psicanalítico e a passagem ao ato constitui-se na relação do 

sujeito ao Outro. Allouch formula que essa diferença não quer dizer que há uma passagem ao 

ato advertida (o ato psicanalítico) e outra “não advertida, cega, ignorante”, mas a diferença se 

situa na relação do sujeito com o Outro e no valor da passagem ao ato como advertência. 

Portanto, na passagem ao ato: 

 

Não se trata de uma passagem ao ato não advertida, mas de uma passagem ao ato que 

tem valor de uma advertência, que constitui, ela mesma, a advertência. (...) Na passagem ao 

ato advertida , o Outro é barrado, reduzido ao essencial resíduo do saber e rejeitado como tal; 

na passagem ao ato advertência, o Outro permanece não-barrado, o sujeito trata de uma certa 

maneira, na sua própria passagem ao ato, uma falha inaceitável de saber no lugar do Outro. 

(idem, p.345). 

 

O ato com sua face significante comporta um dizer do sujeito e com sua face de ato, 

uma advertência, constituindo em si uma mensagem que é endereçada ao Outro. Allouch 

formula a partir da sua leitura do caso Aimée, sobre a estreita articulação entre o ato e o saber, 

considerando que o ato envia ao Outro uma mensagem que é uma advertência comportando 

um saber de que o Outro goza, um saber de ser usado pelo Outro. Ele atribui que o ato de 

Marguerite, ao atacar a atriz com uma faca, era endereçado a sua mãe, como vimos no início 

da parte III (Caso terminável e interminável). 

Como D. se manifestava em ato, considerar a face significante do ato, a sua  

articulação ao saber e a sua função de endereçamento, tornou-se fundamental para levar 

adiante o tratamento desse sujeito que, digamos, se situava no limite da articulação 

significante. Bem como, lembrar com Vorcaro (1999, p. 14) que “a condição de a clínica 

analítica operar é a de supor que a criança coincide com um sujeito incomensurável”. 
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Sabemos a partir da insistente formulação de Lacan que “o significante é o que 

representa um sujeito para outro significante” (S1 → S2). Quando S2 está representando o 

saber como “termo opaco” no qual o sujeito se apaga, é também o que possibilita que ele 

possa se representar para outro significante e constituir-se como sujeito desejante em uma 

cadeia. A articulação significante remete a “um núcleo já fora do alcance do sujeito” situado 

no Outro, cuja inapreensibilidade alude ao lugar da verdade como “lugar vazado” (Lacan, 

1968-1969/2008).   

É condição para todo humano ser inserido na linguagem na dependência de um Outro 

que se situa como “tesouro dos significantes”, a partir das operações de alienação e separação.  

 

Pela separação o sujeito acha, se podemos dizer, o ponto fraco do casal primitivo da 

articulação significante, no que ela é de essência alienante. É no intervalo entre esses dois 

significantes que vige o desejo oferecido ao balizamento do sujeito na experiência do discurso do 

Outro, do primeiro Outro com o qual ele tem que lidar, ponhamos, para ilustrá-lo, a mãe no caso. É 

no que seu desejo está para além ou para aquém no que ela diz, do que ela intima, do que ela faz 

surgir como sentido, é no que seu desejo é desconhecido, é nesse ponto de falta que se constitui o 

desejo do sujeito (Lacan, 1964/1988, p. 207). 

 

Para que seja possível ao sujeito se articular na cadeia, é preciso que haja um intervalo 

entre S1 e S2. Podemos considerar que D. localizava-se em relação ao Outro, no tempo inicial, 

na alienação, faltando-lhe encontrar o “ponto fraco do casal”  de onde parte a articulação de 

significantes, para efetuar a operação de separação. O tempo da alienação implica a suspensão 

da função própria do significante, devido à “solidificação holofrásica do casal de 

significantes”: 

 

... o sujeito só pode aparecer no campo do Outro representado por um significante, que 

faz surgir sua significação, reduzindo-o a não ser senão um significante representado para 

outro significante, ou seja, afanisado. Se o casal de significantes é holofraseado, então a 

relação da significação do sujeito à sua afânise se encontra modificada: o sujeito não aparece 

como falta, mas como monolito cuja significação se iguala à mensagem enunciada, o sujeito 

já é dado mensagem (Vorcaro, 1999, p. 33). 

 

 Entretanto, não podemos atribuir essa dificuldade apenas a D., dado que o Outro com 

quem lidava, no seu caso, sua mãe, colocava-se como detentora de um saber absoluto, não 

afirmando a própria falta, calando o desejo. 
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Por calar a voz materna no que tange ao seu desejo essa inscrição não se completa, está a 

meio caminho. O que deveria surgir na palavra retorna do real, em ato, no cuidado intrusivo 

que essa mãe presta à criança. Um cuidado informado pelo significante de seu desejo, mas 

um significante emudecido (Brauer, 2003, p. 164). 

 

Acompanhando a leitura proposta por Brauer (2003), para a maioria dos casos que 

foram atendidos no LEPPPI, consideramos que também para D. a “inscrição do traço unário” 

que permite a constituição do eu “encontrava-se em impasse”. 

Antes de quebrar o vidro da sala pela primeira vez, D. vinha procurando chaves, 

trouxe chaves do espaço Tecer para o atendimento clínico, dizia que não queria ficar trancado 

quando estava na sessão.  

Soubemos por sua mãe que sua casa possuía muros altos e que todas as portas ficavam 

trancadas para que seu irmão mais velho, não fugisse, mas, certamente, não era apenas deste 

trancamento do que se tratava.  

Quando D. quebrou o vidro pela primeira vez, dirigiu-se para a sala onde sua mãe 

estava sendo atendida, ela de fato tinha o que dizer sobre a suspensão das idas de seu filho ao 

Tecer, não me procurou para fazê-lo, entretanto, a não aceitação deste corte foi demonstrada 

pelos atos de seu filho.  

Não podendo haver corte no simbólico há seu retorno no real, então D. se cortou na 

segunda vez que quebrou o vidro, desta vez na sala de espera, que é um espaço amplo no qual 

há outra porta bem grande e que permanece aberta, isso quer dizer que concretamente não 

estava trancado, mas estava trancado de qualquer modo no lugar de objeto para o Outro, que o 

alocava como deficiente, ou como alcoólatra em identificação ao avô. Isso foi se desdobrando 

na medida em que tomamos este ato de quebrar como um dizer, no limite, e ofertamos nossa 

escuta. 

Por causa da indisponibilidade da Sra. E. de ir até a USP em outro dia ou horário, além 

do arrumado em função de levar os filhos, para que pudesse ouvi-la, somente D. era atendido 

por mim, o que não estava de acordo com a proposta do LEPPPI, embora ela fosse ouvida 

pela analista de seu outro filho, o mais velho.  

A Sra. E. costumava contar-me alguma coisa sobre D., um pouco antes de ele entrar 

para a sessão, ou então quando saía, o que era gerador de constrangimento, pois utilizava o 

espaço público da sala de espera, para tratar de assunto privado. Ao mesmo tempo em que ela 

manifestava interesse em falar comigo sobre o filho, não conseguia se organizar para ter um 
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horário. Somente a partir da instauração do suporte de sala de espera com as estagiárias que 

ficavam com D., foi possível destinar um horário só para ela. 

D. e sua mãe faltaram na sessão seguinte ao episódio da porta quebrada na sala de 

espera e do corte no braço. Quando vieram, pedi que os dois entrassem na sala, supondo que 

D. ainda precisasse dizer algo diante de sua mãe, ou que fosse endereçado a ela. Juntos, na 

sala, ela tornou a dizer que seu filho era normal, que era apenas hiperativo, pois ajudava em 

casa e estava melhorando na escola.  Ela pediu a D. que escrevesse seu nome apontando o 

sentido na folha e dizendo que ele escrevia invertido. D. não escreveu seu nome, mas 

desenhou pequenos retângulos verdes dizendo: “– É dinheiro, eu participo com dinheiro”.  

A Sra. E. disse que de fato D. recebia um dinheiro por ter a “carteirinha de 

deficiente”. Ela tirou o documento da bolsa e me mostrou, dizendo que a carteirinha dele dava 

a ela também o direito a condução gratuita, podendo ir, se precisasse, até outra cidade sem 

pagar. Na mesma sessão, ela disse que D. tinha medo de entrar sozinho na sala comigo e ficar 

trancado, nesse instante ele me pediu para deixar a porta aberta, o que me chamou a atenção, 

pois não estávamos sozinhos. 

D. pediu que sua mãe não entrasse na sala de atendimento na sessão seguinte,  

dizendo-lhe que ficasse na sala de espera: “– Você fica aí”.  

A sós comigo na sala, pegou um jogo de cartas e começou a dividir contando, “dois 

para mim, dois para você”. Aproveitei essa contagem para dizer que era muito bom que ele 

pudesse contar.  

Ele passou a fazer perguntas e a repeti-las durante várias sessões. Tais perguntas eram: 

“– Seu pai bebe? Criança não pode beber? Eu quebrei o vidro? Tem uma chave para cada 

coisa?” 

D. também passou a contar uma história partindo da cena e dos personagens que 

desenhava. Os desenhos e a história, criados por ele, foram repetidos em várias sessões. 

Primeiro ele desenhava um leão e um urso e, depois, contava que o leão queria comer o urso, 

nesse momento a polícia chegava, com sua arma, e prendia o leão. Então, ele desenhava a 

grade que representava o local onde o leão ficava preso.  

Um animal comendo o outro era o tema que aparecia também em outros desenhos, 

sendo por vezes o tubarão e o crocodilo, sempre dois animais ferozes e que habitavam 

ambientes tão distintos um do outro, que seria improvável que um invadisse o território do 

outro. Entretanto, mesmo assim havia perigo de invasão. Pode-se dizer que ele trazia, por 

meio de personagens diferentes, a velha história da lagartixa comendo a borboleta, mas, agora 

isso podia ser escutado em um contexto no qual ele não era tomado como louco, por falar 
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coisas enigmáticas. Cessaram suas manifestações em ato, e ele começou a dizer 

simbolicamente de sua condição. Isso também produziu consequências. 

O dispositivo de sala de espera com as estagiárias organizou de modo significativo o 

atendimento de D., permitindo a discriminação dos lugares e funções. Duas estagiárias, do 

curso de graduação em Psicologia, acompanhavam D. na sala de espera, possibilitando 

oferecer à Sra. E. um horário para falar e ser ouvida por mim. A partir dessa modificação nos 

atendimentos, a sessão de D. foi se tornando um espaço privado, no qual começou, a seu 

modo, contar e realizar sua função de criança, começou a brincar.  

Em uma determinada sessão, ele disse que queria escrever seu nome, mas não podia 

por causa de sua mãe. Perguntava insistentemente se eu tinha cartão de banco, cartão do 

Carrefour, cartão de supermercado. Perguntava se dinheiro era feito de papel e se podíamos 

fazer compras com cartão. Queria de todo modo ver meus cartões.  

Então lhe disse: “– Vamos falar do seu cartão”.  

Ele disse que não tinha cartão.  

Eu lhe perguntei: “– E o que é aquela carteirinha com sua foto que sua mãe 

mostrou?”  

Com muita dificuldade e falando meio enrolado disse: “– É a renda mínima”.  

Perguntei se ele sabia por que tinha uma renda mínima, então ele me pediu para 

desenhar dois crocodilos, alegando que não podia fazê-lo. Por fim, eu desenhei um crocodilo 

e ele o outro. Em outra folha, ele escreveu a letra inicial de seu nome, dizendo ser sua 

assinatura. Ele guardou a folha com o desenho na pasta, e me pediu que jogasse a folha com a 

“assinatura” no lixo.  

A inicial do nome do Desenhador era a mesma da do seu irmão mais velho, H., letra 

acrescentada em um nome de origem japonesa que convencionalmente se inicia por vogal. O 

nome escolhido para ele por seu pai, segundo sua mãe, homenageava a linhagem paterna 

japonesa e parecia com seu nome por homofonia, pois o nome do pai tinha outra inicial. A 

mãe, entretanto, queria que ele tivesse a letra H. do nome do irmão, para ter algo de brasileiro. 

Esse irmão mais velho do que ele aproximadamente dez anos, não falava absolutamente nada, 

estava muito comprometido subjetivamente e dependia da mãe para realizar as funções mais 

primárias de um ser humano, como usar adequadamente o banheiro, por exemplo. 

Essa letra H. que o Desenhador nomeou como sua assinatura, para depois jogá-la no 

lixo, seria a letra que marcaria, desde o desejo materno, o traço unário, que ele tentava apagar, 

para se inscrever e escrever em outro lugar? 
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Surgiu o tema da arma, repetido durante as sessões, a partir das brincadeiras com uma 

arma azul, na qual, ora ele falava que ia me matar, ora que ia se matar.  Certa vez pediu para 

levar a arma para casa, mas sua mãe lhe disse que era proibido entrar com arma de brinquedo 

no ônibus. Pareceu-me estranho que não pudesse entrar no ônibus com uma arma azul, 

representação muito distante e lúdica de uma arma verdadeira, contudo, dessa vez ela fazia 

menção à lei e ele não a levou.  

D.  passou a perguntar:  “– Só a polícia pode usar arma? A arma pode matar?”  

O duelo entre “leões e ursos” continuava, D. tentava escapar da posição que sua mãe 

inconscientemente lhe colocava, ele chamava a polícia armada, fazia resistência, mas 

encontrava a porta trancada. 

As conversas com a mãe de D. tornaram-se mais longas, constantes e apresentavam o 

contexto do qual D. partia para criar seus desenhos, histórias, brincadeiras e falas.  

Houve um período no qual D. dizia na sessão que não tinha pai. Sua mãe contou que 

D. estava bravo com o pai, porque ele teria lhe batido para corrigi-lo. Ela disse que “ele 

apanhou porque andou fugindo de casa e roubando coisas na rua, como sorvete e até 

cerveja”. Entretanto, ela considerava que o pai de D., seu marido, não “dava conta” de cuidar 

do filho. Era como se ela dissesse a mesma coisa que D. a respeito de ele não ter pai.   

Apesar do grande número de faltas às sessões, muitas delas justificadas, neste período, 

pelo mal-estar que a Sra. E. dizia sentir ao entrar no ônibus, devido aos “problemas de 

pressão alta”, notávamos um avanço considerável nas tentativas de simbolização de D., de 

todo conflito que o envolvia, por meio de desenhos, brincadeiras, perguntas e palavras. O que 

antes parecia um caos foi tomando alguma configuração e sentido.  

Houve um momento no qual D. mostrou mudanças significativas nas suas ações, 

demonstrando interesse em saber o que comiam os animais, do que eram feitas as coisas e, 

principalmente, sobre o dinheiro, significante que marcava sua condição e seu ganho como 

deficiente. Nessa época, ele passou a evitar comer carne. Sua mãe dizia que ele “tinha pena 

dos animais”, por isso não queria comer carne. 

As mudanças eram tomadas como positivas na escola, segundo contava sua mãe, mas 

o que parecia contraditório a isso e ocorreu simultaneamente foi o aumento da dosagem da 

medicação do menino. De 10 gotas de Haldol 2mg que tomava de manhã e à noite, passou a 

tomar 15 gotas de manhã e à noite. Suspeitamos que fosse um boicote da melhora de D., mas 

a psiquiatra da equipe nos informou que o aumento da dosagem do medicamento correspondia 

ao aumento do peso do menino em desenvolvimento, portanto a dosagem estava correta, 

apenas sendo controlada.  
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De certo modo, parecia haver um boicote em relação à possibilidade de mudança de 

posição de D., que vinha se configurando, tal que sua mãe contou que, às vezes, ele separava 

seus remédios para jogar no lixo. Este boicote do filho como desejante foi aparecendo na 

história de sua mãe. 

A chave, o vidro quebrado, o ônibus são elementos de uma cena que se apresentam 

metonimicamente. D. teria de escrever o S1 para se representar, mas o fazia no limite, muitas 

vezes quebrando. No real, ele estava quebrado, mas tentava inverter essa situação dizendo que 

contribuía com dinheiro. Enquanto ele tentava dar um passo, para se deslocar da posição de 

quebrado, se potencializando, para sua mãe se evidenciava as próprias dificuldades. Ela 

começou a sentir mal-estar no corpo quando entrava no ônibus, veículo que há anos a 

transportava e a seus filhos para tantos tratamentos, meio de transporte pago com a carteirinha 

de deficiente de seus filhos. 

 A Sra. E. começou a falar de sua história, rememorando a dolorosa relação com o seu 

pai, que bebia muito e quando não estava bêbado ameaçava se matar. Por causa do alcoolismo 

do pai, sua família pagou caro, sofrendo privação financeira, pois sua mãe tinha de pagar a 

conta de bebida do pai, deixando muitas vezes de comprar alimentos para a família. A Sra. E. 

dizia que de modo algum queria ser como sua mãe, que “não tinha dinheiro próprio e ainda 

tinha que gastar as economias domésticas com a pinga do marido”.  

Deslocando a cena dos seus pais para o contexto atual, ela dizia que se virava para 

ganhar dinheiro, que seu marido ficava questionando porque ela saía muito, e então ela dizia 

que não queria depender do dinheiro dele. Contou que certa vez ela comprou uma televisão e 

quando seu marido lhe perguntou como tinha conseguido dinheiro para comprar, ela lhe 

respondeu que não era da “conta dele”, pois não foi com o dinheiro dele que ela conseguiu 

comprar. Ela dizia que trabalhava fazendo “bicos”, cuidando de doentes em uma instituição.  

Destacava-se nesse caso o modo como o dinheiro balizava as relações, permitindo que 

formulássemos algumas questões: Quem pagava a dívida de quem? Será que D. ao ser 

identificado como o avô por sua mãe,  e ao passo que ele também se deixava fazer pelo avô 

identificando-se, não estava trancado no lugar do deficiente, para pagar esta dívida do 

passado, de um pai que não deu dinheiro, um pai que roubou e bebeu o dinheiro da família? 

Era uma hipótese. 

 D. retornou ao Tecer por mérito próprio e começou a aproveitar muito bem do 

convívio com outras crianças e com os monitores que lá desenvolviam atividades variadas, 

desde preparo de lanches, até iniciação musical. Ele gostava muito de participar do projeto, 



92 

 

seu entusiasmo era evidente, e sua mãe dizia que, quando precisavam faltar, o que era 

recorrente, ele ficava muito bravo. 

Segundo sua mãe, ele vinha manifestando grande desinteresse de ir à escola. Ele dizia 

que lá “as crianças eram bobas, faziam cocô na calça e a classe ficava com cheiro de cocô”. 

Da última vez que ele não quis ir, ela lhe bateu e ele foi. Disse-lhe que era muito bom que ele 

quisesse ir para uma escola que fosse melhor para ele, que quisesse sair desse lugar de 

deficiente. Então, ela apresentou uma série de empecilhos, que diziam muito mais respeito às 

limitações dela, do que às dele, para não realizar essa mudança de escola. Argumentos como: 

“Nenhuma escola normal iria aceitá-lo”; se acaso o aceitassem “seria preciso que ela 

permanecesse com ele como acompanhante por um período, para certificar-se de que ele iria 

realmente conseguir ficar”; de nada adiantaria ele ir à escola já que “não aprende a 

escrever”; e, por fim, me garantiu que se ele não aprendesse a escrever em dois anos, iria tirá-

lo da escola. Na sequência das justificativas encontradas para dizer que era impossível para D. 

frequentar a classe comum, ela enunciou a mudança de posição de seu filho, relatando uma 

situação que ela não viu, mas lhe foi contada, na qual D. estava tranquilamente sentado ao 

lado de uma menina que costumava voltar com ele da escola, esperando sua irmã que estava 

atrasada para ir buscá-lo. Referindo-se a essa cena ela disse: “– Pareciam duas pessoas 

normais”. 

A Sra. E., por razões que lhe concerniam, tinha muita dificuldade em perceber que D. 

já não precisava mais que ela permanecesse tanto tempo ao seu lado. 

Em determinada sessão, ela disse que D. não conhecia dinheiro pelo número, mas 

conhecia somente pela cor. Tirando uma nota de 1 real da carteira, ela disse: “– Ele sabe que 

é 1 real por causa da cor e da palavra, não por causa do número”. Seguiu dizendo, em tom 

de reclamação, que antes de saírem de casa para vir à USP, D. lhe perguntou se ela estava 

levando dinheiro, pois, se não estivesse ele não iria, queria o dinheiro para comprar bolacha, 

comer alguma coisa que tivesse vontade. Então assinalei que seu filho sabia para que o 

dinheiro servia, de modo que não precisava mais roubar. 

Na sequência, quando D. entrou para sua sessão disse: “– Eu não tenho mãe”. Tentou 

abrir a porta de vidro que estava sempre trancada. Estava segurando uma nota de 1 real e me 

mostrou dizendo que foi sua mãe quem lhe deu, contudo ainda não sabia o que iria comprar.  

Se D. não fosse mais tomado como deficiente, ele e sua mãe não teriam mais o 

benefício da renda mínima, mas, para que isso pudesse acontecer, era preciso que se 

desfizesse esse laço que foi amarrado pelo dinheiro, na transmissão de uma dívida impossível 

de ser paga. 
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Os atendimentos que ocorreram durante esse período envolveram a repercussão para a 

subjetividade de D., do fato de ter uma carteirinha que o identificava como especial, que lhe 

dava direito a uma renda mensal de um salário-mínimo e passagem gratuita nos transportes 

coletivos. 

 Colocando os benefícios econômicos à parte, D. aparecia no discurso dos pais como 

criança especial, cujos atos não deveriam ser considerados, portanto ele não  precisava arcar 

com as consequências, nem responsabilizar-se pelo que fazia. Segundo a fala da mãe, quando 

D. batia nas crianças na escola, não era punido, pois “criança especial não é responsável pelo 

que faz”. 

 O pai de D. a quem encontrei raríssimas vezes, no período de suas férias do trabalho, 

considerava que “o menino deveria usar uma placa indicando que era especial”, para que as 

pessoas soubessem sobre sua condição, no caso de serem incomodadas por ele na rua. Para 

ilustrar o seu constrangimento diante do comportamento usual do filho, relatou uma situação 

em um supermercado em que D. insultou a uma funcionária e esta explicitou seu desagrado, 

concluindo que “se ele estivesse usando uma placa indicando que era especial, a moça do 

caixa ia entender e não ia ficar brava”.  

A posição de D. no lugar de criança especial era afirmada pelos pais, mostrada e 

consolidada pela carteirinha de deficiente, cuja função, de facilitar o acesso aos tratamentos 

recomendados por meio do auxílio financeiro e do transporte gratuito, era invertida pelo 

descompromisso com o próprio tratamento, deixando o menino sem possibilidade de 

deslocar-se dessa posição, embora se esforçasse para isso. O tratamento era prejudicado 

diante das faltas recorrentes, tanto no Tecer, quanto nas sessões. Depois soubemos que ele 

também faltava muito na escola. Embora D. reclamasse e ficasse bravo porque queria 

comparecer ao Tecer e ao atendimento, encontrava-se diante do limite de sua condição de 

criança, era dependente do outro para ir e vir. 

Ele pedia para sair da classe especial na qual estudava, chegando a prometer a sua mãe 

que não fugiria mais da escola. Mas, para que isso ocorresse, era preciso que sua mãe se 

dispusesse a acompanhá-lo em classe comum, até que ele se adaptasse e permanecesse sem 

seu acompanhamento. Entretanto, sua mãe afirmava ter medo de ele fugir da escola, por já ter 

fugido várias vezes da classe especial na qual estudava. A mãe colocava como empecilho ter 

de assinar um termo de autorização para que D. fosse transferido para uma classe comum, o 

que implicaria responsabilizá-lo por seus atos na escola e responsabilizá-la, como mãe, pelo 

seu filho. 
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D.  também recebia o auxílio Bolsa-Família por meio da escola. Segundo sua mãe, 

esse benefício era facilitado aos alunos especiais, que não precisavam comprovar renda. 

Contudo, o recebimento da bolsa-família tornou-se ameaçado pelo número de faltas dele à 

escola. Sabendo da possibilidade de perder esse auxílio, a mãe passou a solicitar a mim e ao 

Tecer, uma declaração para justificar as faltas de seu filho à escola. 

 Diante do contexto configurado, que impossibilitava a D. deslocar-se da posição de 

criança especial irresponsável, discutimos em equipe sobre esse pedido feito pela mãe (uma 

declaração para anular as faltas de D. na escola) e decidimos não atendê-lo, considerando que 

o tratamento que buscávamos realizar com D. se dirigia a possibilitar-lhe a escrever seu traço,  

a responsabilizar-se pelos seus atos, esperando que viesse a ler suas consequências. 

A negação dos atestados e das declarações foi motivo de contrariedade para a Sra. E., 

de tal forma que passou várias sessões falando sobre o assunto e reclamando da postura da 

equipe e da minha. Entretanto, funcionou como uma intervenção importante nesse caso, 

possibilitando-lhe produzir palavras em torno da questão do benefício da renda mínima, da 

responsabilidade de seu filho, de sua responsabilidade de mãe.  

Após um período de tantas turbulências, a mãe de D. relatou sobre sua iniciativa de 

procurar uma vaga na sala comum para seu filho, dizendo que havia conversado com a 

diretora da escola que ele frequentava, e esta concordava com a transferência,  entretanto, 

como não havia vaga no momento, estavam aguardando a abertura de uma, para que ele 

pudesse ser transferido. 

Por meio do discurso da mãe, foi possível contextualizar os significantes que surgiram 

na sessão com o filho e no caso específico do Desenhador, esses significantes eram 

apresentados por desenhos. Não chegamos a empreender uma análise propriamente dita da 

Sra. E. nem de seu filho, entretanto, nos colocamos como o suporte que D. precisava para 

produzir um intervalo entre os significantes que se encontravam solidificados no nome de 

“Deficiente”, para deslocar-se, minimamente, dessa posição. Isso repercutiu nas sessões, D. 

passou a falar e contar histórias que remetiam à sua posição a partir dos desenhos e, também, 

na sua vida com aquisição de autonomia. 

O Projeto Tecer tinha duração prevista de quatro anos, quando o final desse prazo 

estava se aproximando, D. e sua mãe passaram a falar sobre o assunto,  manifestando pesar 

pelo encerramento do projeto que fora tão importante para D. experimentar, sobretudo, a 

convivência. Entretanto, ao falarem sobre a perda, passaram a considerar novas possibilidades 

de inclusão para D., a iminência do fim esboçou a abertura de novos caminhos. 
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Coloquei-me à disposição para continuar o tratamento clínico de D. e a escuta de sua 

mãe, após o encerramento do Tecer, e me surpreendi com o que foi se “desenhando” à medida 

que o final do Projeto Tecer se anunciava mais próximo. 

A Sra. E. comentava sobre a mudança e o crescimento do filho. Ele pedia para ir ao 

Tecer, ao atendimento psicológico e que não queria de modo algum faltar na escola. Relatou 

que o psiquiatra que atendia D., começaria a reduzir as doses do medicamento que ele estava 

tomando, em decorrência de sua melhora. Melhora que no discurso da mãe era considerada 

como “ficar mais calmo”, já que ele era “muito nervoso, chegando a arrumar briga na 

escola”. O “nervoso”, ou agressividade, aparecia nas sessões com D. por meio dos desenhos 

que ele fazia, a partir dos quais tecia pequenas histórias, como a do jacaré feroz que a polícia 

precisava deter, prendendo ou matando. Expressava pelos desenhos e palavras, o “nervoso” 

que outrora era posto em ato. 

A Sra. E. começou a permitir que D. tivesse maior liberdade e autonomia para circular 

pelo bairro onde moravam, fazer pequenas compras, andar de bicicleta. Ela comentava que 

“ele já sabia comprar e trazer o troco certinho”. Por isso, estava pensando em arrumar uma 

vaga para D. em uma outra escola (em classe comum), que era mais próxima de sua casa, 

assim ele poderia, como vinha querendo e dizia para sua mãe, ir andando sozinho.  

Nessas andanças de bicicleta, pelo bairro onde morava, D. encontrou um grupo de 

crianças e jovens em uma igreja, que se reuniam para realizar atividades diversas, e ele se 

inscreveu para participar. Sua mãe contou orgulhosa sobre esse achado do filho. 

Ao final do projeto, decidiram que não viriam mais para o atendimento na clínica 

psicológica da USP. O que consideramos como uma possibilidade de saída para D., do lugar 

de deficiente, pelo tom que sempre fora dado ao tratamento psicológico, desde o pedido 

inicial feito pela escola. Essa saída poderia possibilitar a D. a experiência de finalmente ser 

criança. 

Na sua última sessão, D. falou que ia mudar de escola e comentou sobre dois desenhos 

que fez. Sobre o primeiro, que continha jacarés e pássaros ele disse: “– Os jacarés estão 

ferozes porque estão famintos, querem comer os pássaros, mas eles vão fugir”. Então, ele 

escreveu seu nome na folha onde estava o desenho, dizendo que ali estava escrito “jacarés 

ferozes”. Sobre o segundo desenho, que era de um ônibus e das passagens de ônibus, ele 

disse: “– Esse ônibus vai para toda a parte, ele vai para a liberdade”. 

Ao nos despedirmos, entreguei-lhe sua pasta contendo todos os desenhos que fizera 

nas sessões, e ele me devolveu dizendo: “– Quero que fique com você”.  
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“A doente: – A voz não é uma voz estranha; tenho a 

impressão de me ouvir; ela fica atrás de mim, na 

minha altura. 

Lacan: – Você tem a impressão de se ouvir; isto quer 

dizer que ela fala? 

A doente: – Sim. 

Lacan: – Ela fala como? Ela lhe impede de pronunciar 

palavras? 

A doente: – Sim... como se ela me impedisse de 

falar... não sei como dizer... 

Lacan: – Tente. Quem dirá se não for você?” 

                                                         (Allouch, 1999, p. 110) 

 

 

           CONSIDERAÇÕES FINAIS 

                                   

Chegamos ao final do percurso proposto acerca do diagnóstico, o que não implica que 

o tenhamos terminado, pois tentar elucidar as coisas não é acreditar que se possa elucidá-las 

todas. 

De modo geral, visamos a sustentar uma posição em referência à ética da psicanálise 

que, desde Lacan (1959-1960/1997), se orienta pelo real posto na praxis e não pelo ideal 

científico. Lacan evidenciou a inacessibilidade do real e o limite da simbolização, de onde 

depreendemos que há também um limite para o diagnóstico.  

Partindo dos conceitos estabelecidos na psicanálise, situamos o diagnóstico como ato 

de mestria no discurso médico e formulamos que o avesso desse discurso, o do analista, 

possibilita conceber o diagnóstico na psicanálise como semidizer do impasse experimentado 

na clínica.  

No caso clínico abordado, concentramo-nos na questão da criança identificada à 

posição de deficiente em função de seu lugar no discurso dos pais, endossado pelo diagnóstico 

psiquiátrico realizado aos seis anos e confirmado pela carteirinha de deficiente. O recorte do 

caso foi uma decisão que concerne aos nossos interesses teóricos e clínicos em torno das 

consequências da nomeação diagnóstica, mas também à possibilidade de amplificar o dizer 
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desse menino, a quem chamamos Desenhador, em seus esforços para separar-se da posição de 

deficiente. 

Existem outros elementos presentes no caso dos quais não tratamos, dentre eles 

destacamos: o atendimento clínico em psicanálise na instituição universitária; a importância 

do suporte de um projeto como foi o Tecer para o atendimento de casos que envolvem uma 

estrutura de loucura a dois (cf. Allouch, 1990/1997).  

Abordamos alguns dos significantes que surgiram nas sessões com a mãe, 

relacionando-os às sessões com o filho. Mencionamos, mas não contemplamos, nesse 

trabalho, as questões que surgiram para essa mulher, inicialmente apresentadas como mal-

estar e dores no corpo, depois como sofrimento, posto na palavra que remetia à sua história 

com o pai alcoólatra. Deparamos-nos com um duplo limite: da própria clínica, que consistiu 

no fato de a Sra. E. não se dispor a continuar seu recém-iniciado tratamento pela fala; e do 

presente trabalho, no qual, dada a escolha do tema, não teríamos condições de tratar 

consistentemente sobre a função de deslocamento do filho do lugar de dependência, na 

relação da mãe com o próprio desejo. 

O caso conserva muitas outras questões a serem desdobradas pelo caráter 

interminável, inerente a todo estudo de caso na psicanálise, no qual a verdade só pode ser 

apreendida pelo semidizer, em uma estrutura de ficção, que preserva o enigma do sujeito. 

Desse modo, quando o Desenhador me colocou como guardiã de algo que era dele, deixando 

comigo seus desenhos, usados como recurso para formular sobre sua posição, podemos 

considerar, que os deixou justamente para que seu enigma se mantivesse como tal. 

A escrita do caso clínico, como caminho para diagnosticar na psicanálise, no sentido 

amplo de discernimento, implica uma temporalidade posterior ao momento da experiência 

clínica, não possibilita a antecipação dos efeitos de determinada intervenção, entretanto, 

permite ao analista, situar-se advertidamente na relação transferencial, em relação ao saber e 

verdade que advém do sujeito, conservando sua opacidade. 
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