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Dor, saúde dos seres que se fanam, 

Riqueza da alma, psíquico tesouro, 

Alegria das glândulas do choro 

De onde todas as lágrimas emanam... 

 

És suprema! Os meus átomos se ufanam 

 De pertencer-te, oh! Dor, ancoradouro 

Dos desgraçados, sol do cérebro, ouro 

De que as próprias desgraças se engalanam! 

 

Sou teu amante! Ardo em teu corpo abstrato. 

Com os corpúsculos mágicos do tato 

Prendo a orquestra de chamas que executas... 

 

E, assim, sem convulsão que me alvoroce, 

Minha maior ventura é estar de posse 

De tuas claridades absolutas! 

 

Augusto dos Anjos 

  



6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedicatória: 

Dedico esta pesquisa ao desejo, 

 esse movimento constante, 

 de buscar a veraz e voraz intenção 

 do cuidar e do acolher  

o simulacro da babel humana. 



7 
 

Agradecimentos 

Agradeço a vida, ante qualquer coisa, que em sua confluência dinâmica de acasos 

caóticos e encontros do inusitado, fez-me existente. 

Agradeço imensamente à Prof.ª Dr.ª Cynthia Pereira de Medeiros, minha orientadora 

nesta pesquisa: pela candura e capricho com os quais acolheu meu desejo de iniciar no 

universo da pesquisa acadêmica; pela orientação sempre atenta à precisão e a clareza com os 

conteúdos aqui expostos. Lições que me valerão para toda a caminhada. 

Ao Programa de Pós-Graduação em Psicologia da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte pela chance de continuar uma jornada temática que já há tanto me 

movimenta. 

Aos leitores que se dispuseram a contribuir com seus olhares no desenvolver dessa 

pesquisa, meu sincero agradecimento. 

A minha esposa Rafaela, que sem o seu amor e dedicação a nossas vidas nada disso 

teria se concretizado. Seus gestos e palavras foram suportes em todo esse traçado, que não foi 

nada fácil... Eu te amo! 

Minhas três Marias... Vocês são essa energia vital que brilha lá no universo e que 

atravessa e transborda o meu ser em alegria e diversão! Sem vocês eu teria surtado!!! Muito 

obrigado por me afastar da seriedade e da tensão ao lembrar e me levar ao prazer de ser 

criança!  

A minha mãe Letícia, o eterno anjo em minha vida; ao meu irmão Marcos pelo eterno 

companheirismo; ao meu pai Alex pelo exemplo cultural e de transformação; a Cornélio pelo 

incentivo constante e crença em minha jornada; agradeço em especial ao meu tio Carlos, pela 

prontidão no auxílio com a tradução dos resumos e exalto também esse feliz reencontro, hoje, 

através do diálogo no campo dos saberes; ao meu avô Nathanias pelo incentivo à 



8 
 

intelectualidade e à honra; a minha avó Sacha, posto que fosse tu quem me deste a alma. 

Vocês são a base do homem que sou e que busco ser... 

Agradeço a vida, novamente, que em seu giro-vaguear pelo tempo me destinou ao 

encontro com o nobre espírito desse autêntico homem, que é meu maior incentivador no 

prosperar pelos caminhos do conhecimento e do saber humano: Luiz Gonzaga Medeiros 

Bezerra, pessoa de influência ímpar em toda a minha noética dentro da psicanálise, e para a 

vida. 

Agradeço, ainda, aos amigos de trabalho e de convivência na vida. 

Saravá!!! 

  



9 
 

RESUMO 

Esta pesquisa parte de um caso clínico no qual o diagnóstico psiquiátrico era central na vida 

do sujeito, o que gerou a questão acerca dos efeitos desse diagnóstico sobre o mesmo. Tal 

temática faz-se pertinente por problematizar a incidência do conceito tanto na clínica quanto 

na teoria psicanalítica. A revisão de literatura realizada nas bases Bvs-Psi, SciELO, LILACS, 

e Portal de Periódicos CAPES com os termos diagnóstico, psiquiatria, psicanálise, Freud e 

Lacan, evidenciou, no diagnóstico psiquiátrico, a influência deste nos sistemas epistêmicos 

que embasam a psiquiatria. Na psicanálise, um deslizamento nas abordagens teóricas e 

clínicas que referem o diagnóstico. Tal revisão delineou o objetivo do trabalho: realizar uma 

pesquisa teórica sobre o lugar do diagnóstico na psicanálise de orientação lacaniana. Em 

Freud, a teoria do complexo de Édipo e sua relação com a castração – responsável pela 

simbolização da falta de representação da diferença sexual no psiquismo – sustenta uma 

análise diagnóstica em mecanismos distintos usados pelo psiquismo para lidar com essa falta. 

Na neurose a castração é objeto de recalque, na psicose é objeto de foraclusão e na perversão 

é objeto de recusa. Em Lacan encontram-se duas abordagens: a primeira, nas entrevistas 

preliminares, o diagnóstico se organiza em torno da estrutura, pensada a partir da linguagem. 

Na segunda, o recurso ao nó borromeano orienta uma abordagem diagnóstica que não está 

calcada na primazia do significante, mas no inominável campo do gozo. Nesta, os nós são o 

suporte para pensar a constituição psíquica e o diagnóstico é dado pela amarração dos 

registros R, S, I, o nó de cada um. Esta abordagem final de Lacan nos encaminhou um fértil 

avanço com a clínica psicanalítica ao permitir pensarmos algumas articulações com o caso 

clínico, e ao deixar grandes questões para o savoir-faire da clínica psicanalítica, ainda a ser 

galgado. 

Palavras Chaves: diagnóstico; psiquiatria; psicanálise; Freud e Lacan. 

 



10 
 

ABSTRACT 

This research starts from a clinical case in which the psychiatric diagnosis was central in the 

life of the subject, which caused the question about the effects of diagnosis on him. This 

theme is relevant to the problem on the incidence of the concept both in the clinic and in 

psychoanalytic theory. The literature review conducted in BvS-Psi, SciELO, LILACS, and 

CAPES Journals Portal to the terms diagnosis, psychiatry, psychoanalysis, Freud and Lacan, 

evidenced, in psychiatric diagnosis, the influence of the epistemic systems that support 

psychiatry. In psychoanalysis, a sliding in the theoretical and clinical approaches that relate 

diagnosis. This review outlined the aim of the work: conduct a theoretical research on the 

place of diagnosis in Lacanian psychoanalysis. In Freud, the Oedipus complex theory and its 

relationship with castration - responsible for the symbolization of lack of representation of 

sexual difference in the psyche - holds a diagnostic analysis in distinct mechanisms used by 

the psyche to handle this lack. In neurosis, the castration is the repression object; in the 

psychosis is forclusion object; and in the perversion is refusing object. In Lacan are two 

approaches: the first, in the preliminary interviews, the diagnosis is organized around the 

structure, thought from the language. Second, the recourse to Borromean knot guides a 

diagnostic approach that is not modeled in the primacy of the signifier, but the unspeakable 

joy of the field. In this, nodes are the support to think the psychic constitution and the 

diagnosis is given by tying records R, S, I, the node of each one. This Lacan final approach 

forwarded us to a fertile advance with the psychoanalytical clinic to allow think some joints 

with a clinical case, and leaving major questions for the savoir-faire of psychoanalytic 

practice, yet to be climbed. 

Key words: diagnosis; psychiatry; psychoanalysis; Freud and Lacan. 
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1. Introdução 

  

1.1 Quando o diagnóstico psiquiátrico faz questão à clínica psicanalítica 

Esta pesquisa nasce na clínica psicanalítica, a partir da escuta de um caso no qual o 

diagnóstico exerceu efeitos importantes na vida do sujeito e na experiência analítica 

atravessada.  

Clarice, mulher de 40 anos, traz para a clínica uma narrativa de longos anos de 

tratamento com o campo psiquiátrico, nos quais foram emitidos diversos e até contraditórios 

diagnósticos a partir desse saber médico que se destina a lidar com as manifestações 

psicopatológicas. Sua relação com esses diversos diagnósticos foi matriz significante de uma 

parte importante da sua experiência analítica, produzindo a questão que orientou essa 

pesquisa: qual o lugar do diagnóstico psiquiátrico e seus efeitos sobre o sujeito psíquico? 

Para dar conta de tal questão realizou-se uma revisão de literatura sobre o tema nas 

bases de dados Bvs-Psi, SciELO, LILACS, Portal de Periódicos CAPES, Banco de 

Dissertações e Teses Brasileiras (BDTD) e Google Acadêmico, elegendo como descritores: 

“diagnóstico”, “psiquiatria”, “psicanálise”, “Freud” e “Lacan”. 

Foram alavancados nos bancos de pesquisa 20 artigos relacionados à temática através 

da leitura de seus resumos, datados entre os anos de 1999 e 2013; associou-se 2 teses de 

doutorado (Pequeno, 2000 e Guerra, 2007), além de 19 títulos de livros que se aproximavam e 

discutiam questões pertinentes ao diagnóstico.  

Em torno do que foi colhido fez-se, de partida, uma pertinente diferenciação de 

tempos dessa revisão de literatura. O primeiro momento decorre com as elaborações quanto 

ao conceito do diagnóstico no campo da psiquiatria e em seguida trabalharemos a relação do 

lugar diagnóstico na clínica psicanalítica. 

Com a análise do material citado foi possível constatar que o campo da psiquiatria, no 
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que tange o diagnóstico, é amplamente discutido por teóricos do discurso psicanalítico. Como 

exemplo disso tem-se Figueiredo e Tenório (2002) que apontam que a discussão quanto ao 

diagnóstico expande-se e incide em torno dos campos histórico, epistêmico, psicopatológico e 

clínico-terapêutico. 

 Frente a isso, seguiremos com a tentativa de apontar esses fatores que incidem sobre 

tal conceito, tanto na psiquiatria como na psicanálise, em uma elaboração realizada com o 

material supracitado e que nos levou a produção do que se segue. 

1.1.1 Do diagnóstico com a psiquiatria 

 

Para Sadock (2007) a classificação no campo psiquiátrico é “uma parte integral da 

teoria e da prática da medicina” (p. 319). Dessa maneira, vê-se a presença e a pertinência 

desse conceito dentro do campo psiquiátrico. O diagnóstico tem uma incidência fundamental 

para o campo do saber médico e para a sua prática.  

Assim, como afirma Szajnbok (2013), a história dos diagnósticos fez-se intrincada 

com a história da medicina. Desde os tempos de Hipócrates dedica-se, nesta disciplina que 

contém uma práxis, a um refinamento dos métodos de observação para discernir melhor as 

doenças, na expectativa de oferecer a terapêutica mais eficaz e/ou específica.  

História, teoria e prática se elevam como fatores interligados para a compreensão dos 

entraves e “conclaves” do diagnóstico no campo da psiquiatria, não sem as contribuições ou 

indisposições remetidas à psicanálise.  

Numa contribuição acerca desta “determinação histórica” tem-se, a partir das 

colocações de Dunker e Neto (2011a), um marco: os pilares da influência de Pinel que 

apontava o recurso do discurso filosófico para a caracterização da natureza da doença mental. 

Acompanhando Szajnbok (2013) acerca da história dos diagnósticos é referido que no 

advento das ciências médicas do século XIX, Kraepelin publica, em 1896, seu “Tratado de 
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Psiquiatria”, como a primeira nosografia sistemática dos transtornos mentais, que 

naturalmente emergia alicerçado nas contribuições do saber etiológico de uma medicina 

biológica.  

Leite (1999) aponta, na história da psiquiatria, que a partir de 1946 houve a tentativa 

de uma convenção diagnóstica que alcançasse uma amplitude internacional. A partir disso 

começam a se organizar as primeiras propostas de classificações das doenças mentais. Para 

esta comunhão de saber estavam presentes: as influências das idéias de Adolf Meyer através 

de conceitos como “quadros reativos”; a lógica de adoecimento de Kraepelin; além de 

contribuições de Freud quanto aos quadros das neuroses.   

Nas palavras de Szajnbok (2013), tem-se o seguinte quadro histórico dos tratados 

efetivados acerca do conceito do diagnóstico em meados do século XX: 

Embora já houvesse tentativas de classificações para facilitar as 

estatísticas no campo da saúde mental, a primeira versão do 

Código Internacional de Doenças (CID) a incluir transtornos 

mentais foi o CID-6. Publicado após a Segunda Guerra, foi 

muito influenciado pela nomenclatura desenvolvida pelos 

serviços de atenção médica aos veteranos, que buscava dar conta 

dos quadros psíquicos apresentados por aqueles que retornavam 

aos Estados Unidos. Na mesma época, o Comitê de 

Nomenclatura e Estatística da American PsychiatricAssociation 

(APA) desenvolveu a primeira versão do Diagnósticand 

Statistical Manual: Mental Disorders (DSM-I), publicado em 

1952, uma espécie de descrição clínica, fortemente baseado na 

visão psicobiológica de Adolf Meyer, segundo a qual os 

transtornos mentais representam reações da personalidade a 

fatores psicológicos, sociais e biológicos. (p. 91) 

 

Quinet (2001) aponta que havia um sistema de intercâmbio entre os campos da 

psicanálise e psiquiatria no qual a psicopatologia pôde prosperar, e onde se podiam encontrar 
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importações conceituais entre os campos referidos; zonas de confluências metodológicas entre 

outros fatores de intercessão. Ainda sobre essa relação entre distintos campos, teóricos e 

práticos, pode-se acompanhar Birman (2001) que elucida: 

De fato, seja como psiquiatria dinâmica, como se passou nos 

Estados Unidos, seja como psiquiatria psicanalítica, como 

ocorreu na Europa e principalmente na França, até os anos 

1950/1960, a psiquiatria teve tanto seu projeto quanto seu 

destino atrelado aos da psicanálise. (p. 21) 

 

A partir das colocações de Dunker e Neto (2011a) pode-se notar que o intento 

realizado na obra do DSM-I não refletia uma clara separação entre os campos da normalidade 

e da patologia, e que sua pretensão estava mais propensa a um consenso terminológico entre 

os aderentes a uma prática clínica, que já se alastrava em várias direções. 

Ainda com os autores supracitados, tem-se que a formulação do DSM-II (a partir de 

uma revisão do CID-8 em 1968) pode ser vista como um reflexo da primeira versão onde se 

encontrava uma relevante participação da psiquiatria psicodinâmica, ainda que acompanhada 

da etiologia biológica e das raízes das classificações de Kraepelin. A sintomatologia não era 

especificamente apresentada na conjectura dos distúrbios desenvolvidos. Tais sintomas 

tinham associações causais enquanto reflexos de conflitos ou reações inadequadas ante as 

problemáticas da vida.  

Põe-se em evidência que a partir do DSM-II houve uma rápida associação da 

psiquiatria com várias áreas da medicina, permitindo um diálogo através dessas classificações 

e nomenclaturas psiquiátricas, com as quais alguns campos médicos, antes distantes, 

tornavam-se fecundos terrenos para a produção de saber e de práticas vinculadas à disciplina 

médica (Dunker e Neto, 2011b). 



16 
 

Faz-se importante avançar na historicidade do século XX quanto à elaboração do 

conceito de diagnóstico na psiquiatria. E esse caminho atravessa a década de 80 com a 

apresentação da terceira versão do DSM.  

Pode-se acompanhar com Leite (1999) que tal formalização dos adoecimentos para o 

campo da psiquiatria propunha uma visão a-teórica, a-histórica e a-doutrinária na edificação 

de suas classificações. Fundamentando-se em uma anulação das influências anteriores já 

erigidas sobre o processo etiológico e patogênico das doenças mentais, fez-se um Manual 

Diagnóstico, enquanto tentativa meramente descritiva, de troca de informação e permissível 

aos conformes da ciência empírica.   

Este cunho a-teórico do DSM-III, através das idéias de Camargo e Santos (2012), 

propõe suas categorias clínicas de diagnóstico com o intuito de evitar incongruências e 

impasses no saber e na prática da psiquiatria. Esse movimento pode também ser visto, para 

Foucault (1963/2011), como uma abolição das classes psiquiátricas herdeiras da tradição 

construída ao “pé do leito do paciente”. 

Para Dunker e Neto (2011a), o DSM-III caracteriza-se como uma profunda 

transformação na psiquiatria, que a partir da visão estabelecida acerca do diagnóstico, tem 

uma mudança nas concepções do campo da pesquisa e da prática psiquiátrica.  

Já retomando Szajnbok (2013), podem-se encontrar enunciações acerca do DSM-III 

enquanto um retorno à visão kraepeliniana da psiquiatria, ao enfatizar a classificação segundo 

sua sintomatologia, o curso da doença e seu prognóstico. Para essa autora, a terceira edição do 

Manual Diagnóstico instituiu um “antes” ultrapassado, e um “depois” atual e cientificista.  

Porém, o advento do DSM-III, que se proclamava a-teórico para Leite (1999), 

caracteriza o oposto, posto que a partir dessa versão do Manual Diagnóstico admitiu-se um 

novo modelo associado à clínica da medicação, levando-se em consideração a resposta padrão 

dos pacientes à administração de substâncias químicas específicas.  
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O DSM-III procurou eliminar as explicações causais psicológicas, psicossociais ou 

psicanalíticas implícitas ou explícitas dos manuais anteriores. Os defensores do DSM-III 

acreditavam que o foco biológico e objetivo eram mais ‘científicos’ e mais condizentes com o 

padrão médico, aumentando o status da psiquiatria na hierarquia médica (Facó, 2008). 

Para essa autora, o projeto iluminista na instauração de uma direção biológica nas 

etiologias das classificações pode ter sido motivado por uma necessidade de racionalizar e 

justificar o crescente uso farmacológico enquanto terapêutica vigente. Ao estabelecer critérios 

psiquiátricos padronizados, o DSM-III possibilitou à psiquiatria “caminhar nesse percurso de 

transformação, qual seja, o resultado da intervenção cada vez maior da crescente indústria 

farmacêutica na medicina e na sociedade de modo mais amplo” (Facó, 2008, p. 53). 

Pode-se constituir um cenário, segundo Aguiar (2004), no qual o DSM-III representa 

um processo de “remedicalização da psiquiatria”. O autor ainda observa que na versão do 

DSM-II, a influência da psicanálise permitia certa culpabilização dos fatores ambientais 

(relações parentais intervenientes na psicodinâmica conflitiva e etiológicas), e que com a 

emergência da psiquiatria biológica inserida na lógica do DSM-III foi possível uma 

desculpabilização do ambiente e até do sujeito. 

Para Roudinesco (2006) é possível encarar essa evolução dita “a-teórica” como uma 

guinada que causa uma equivalência dos distúrbios do psiquismo a uma metafórica “pane 

num motor”. Para a autora, tal quadro configura uma resolução que eliminou as terminologias 

da psiquiatria e da psicanálise no âmbito de suas classificações.  

No caminho de evolução dos Manuais Diagnósticos, o surgimento do DSM-IV, em 

1994, traz uma série de questões no seu rol de 297 classificações. Dunker e Neto (2011a) 

consideram que a afirmação de uma ruptura entre psiquiatria e psicanálise no campo do 

conhecimento científico é algo de um “jogo ultrapassado”.  

Para os mesmos, a importância está na compreensão do motim proposto como modelo 
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racionalizado e enquanto dispositivo social que é o diagnóstico, além de perceber que as 

mudanças a partir do DSM-IV efetuam uma dispensa do conflito entre paradigmas distintos. 

Acompanharemos as palavras de Sadock (2007) acerca do DSM-IV-TR e algumas de suas 

funções ao citá-lo: 

O DSM-IV-TR também descreve cada transtorno de maneira 

sistemática, em termos de suas características associadas: 

aspectos referentes à idade, cultura e gênero; prevalência, 

incidência e risco; curso, complicações; fatores de 

predisposição; padrão familiar; diagnóstico diferencial. Em 

certos casos, quando muitos transtornos específicos têm 

aspectos comuns, essas informações são incluídas na introdução 

da seção. Achados laboratoriais e sinais e sintomas encontrados 

em exames físicos são descritos, quando relevantes. O DSM-IV-

TR não é e não pretende ser um livro didático: não se faz 

menção às teorias de causa, manejo ou tratamento, e as 

controversas questões que envolvem determinadas categorias 

diagnósticas não são discutidas. (p. 319-320) 

 

 Fica visível que é nesse molde de descrição como base de sua funcionalidade que o 

diagnóstico tende a se estabelecer a partir do DSM-IV e sua revisão. Não há nenhuma 

intenção nesse critério descritivo do adoecimento psíquico no humano. Ele apenas se faz para, 

ali, categorizar, ativar gavetas, que alocam expressões ditas doentes.  

O modelo de ciência médica é regido pela dicotomia de saúde e doença, o que é 

corroborado por Gelder (2006) ao afirmar que as anormalidades das funções psicológicas são 

vistas na psiquiatria como a base das doenças. Põe-se, assim, a questão acerca das finalidades 

e propósitos desse modelo de nomeação do estado de doença no campo da psiquiatria.  

O sistema de classificação para diagnósticos psiquiátricos compõe alguns de seus 

propósitos: distinguir um diagnóstico psiquiátrico de outro, de modo que os clínicos possam 
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oferecer o tratamento mais efetivo; proporcionar uma linguagem comum entre os 

profissionais da saúde; explorar as causas ainda desconhecidas de muitos transtornos 

mentais. As duas classificações mais importantes são o Manual diagnóstico e estatístico de 

transtornos mentais (DSM), desenvolvido pela American PsychiatricAssociation (APA) em 

colaboração com outros grupos profissionais da saúde mental, e a Classificação internacional 

de doenças (CID), desenvolvida pela Organização Mundial de Saúde (Sadock, 2007). 

Nessa perspectiva, a psiquiatria consolida algumas características especificas para o 

diagnóstico, como a abordagem descritiva, na medida em que visa “descrever as 

manifestações dos transtornos mentais e apenas raramente tenta explicar como ocorrem. As 

definições dos transtornos consistem de descrições de aspectos clínicos” (Sadock, 2007, p. 

319). 

Para Figueiredo e Tenório (2002) é preciso salientar, ainda, nas abordagens do 

diagnóstico na psiquiatria, uma necessária distinção entre o diagnóstico sindrômico como 

conjunto de sinais e sintomas evidenciados na entrevista clínica, e o diagnóstico nosológico 

encarado enquanto uma forma de adoecimento ou uma “doença de fundo”. 

A abordagem sindrômica é uma visão descritiva do conjunto dos sinais e sintomas que 

não tem como objetivo caracterizar nenhum tipo de adoecimento; já a abordagem nosológica 

tem uma apreciação acerca do estudo da moléstia, uma conotação ao quadro do que se faz 

possível, de maneira nosográfica, ser observado e caracterizado. 

Essa diferenciação seria, então, uma baliza objetivada para uma clínica mais pautada 

na eliminação dos sintomas, no caso da primeira abordagem e, uma intervenção mais 

investigativa, em suposição, também mais profunda na segunda abordagem do diagnóstico 

citada acima.  

Encontra-se também presente na caracterização do conceito de diagnóstico na 

psiquiatria a noção de Critérios diagnósticos. Tal noção teria a função de dar mais 
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credibilidade e confiabilidade naquilo que se determina com a nomeação da classificação 

psiquiátrica, ou seja: “são determinados critérios diagnósticos para cada transtorno mental 

específico, que incluem uma lista de aspectos que devem estar presentes para que se faça o 

diagnóstico” (Sadock, 2007, p. 319). 

Nesse “check-list” de critérios pré-determinados é que se norteia uma práxis do saber 

médico psiquiátrico com o uso do instrumento diagnóstico. O psiquiatra vai comparando as 

manifestações do indivíduo com um grupo já estabelecido de comportamentos vistos como 

“adoecidos”. A partir das proximidades e similitudes com as categorias é que se faz a 

formulação de um agrupamento, a classificação, que “tenta colocar ordem na grande 

diversidade de fenômenos clínicos encontrados” (Gelder, 2006, p. 67). 

A psicopatologia geral, campo base de estudo para os signos checados e associados à 

expressão humana no diagnóstico psiquiátrico, nos dá uma boa noção frente ao conceito do 

diagnóstico quando emite que ele “tem um caráter gnosológico, ou seja, além de ser uma 

categoria de conhecimento, ele também é um instrumento de comunicação e de previsão” 

(Leite, 2001, p. 32). 

Assim, para Camargo e Santos (2012), a prática clínica parece aproximar-se de uma 

tecnia habilitada a manejar os manuais de classificação e emitir um diagnóstico associado a 

uma metodologia terapêutica, hoje de forte tradição farmacológica. 

Jean Claude Milner (2006), em seu livro “Nomes indistintos”, dialoga sobre a 

tipologia diagnóstica na psicanálise e refere que a nosografia presente na psicanálise (histeria, 

neurose obsessiva, psicose, etc.) não nos conduz a um agrupamento sobre o quadro, além de 

apontar uma distinção entre as classes psicanalíticas e as categorias do DSM. Na psicanálise a 

nosografia define-se como “não toda”, pois seus elementos pertencem e não pertencem, 

concomitantemente, a um dado conjunto.  

Tal ementa nos encaminha para uma construção mais atida em uma revisão 
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bibliográfica acerca da questão do diagnóstico no campo da psicanálise.  

1.1.2 Do diagnóstico com a psicanálise 

 

Traz-se de antemão uma problemática, quando Vieira (2001) ressalta que o 

diagnóstico se constitui, em sua essência, contraditório para a relação analítica, uma vez que 

todo diagnóstico comporta uma classificação. Diagnosticar estaria, então, como um ofício de 

inserção do sujeito em um grupo, no qual se definem algumas propriedades que serão 

utilizadas para a representação do mesmo.  

Ainda com o autor, por maior que seja o esforço de resguardar a singularidade do 

sujeito, há no diagnóstico, ainda que psicanalítico, uma atribuição de um juízo de valor, que 

incorporará o sujeito em uma classe, pois há no diagnóstico psicanalítico um aspecto de 

objetivação do sujeito que organiza uma representação do eu – enquanto qualidades 

agrupadas como constelações imaginárias – ao invés de uma livre flutuação acerca do 

subjetivo.  

Tem-se, quanto à contradição apresentada e presente no diagnóstico, uma importante 

reflexão acerca do lugar do diagnóstico na psicanálise, quando é possível pensar na 

necessidade de relativização do enquadre da escuta de um sujeito em uma classe diagnóstica. 

Tal apontamento se faz útil para algumas questões que serão abordadas no decorrer da 

pesquisa. 

Nesse sentido, para Leite (2001) é possível associar o trabalho diagnóstico na 

psicanálise ao que Lévi-Strauss sugeriu enquanto princípio da lógica da epistemologia da 

classificação, no qual se encontra uma constante produção de termos opostos regendo e 

garantindo o ato classificatório.  

Observou-se, então, que a discussão diagnóstica está presente na psicanálise desde 

suas primeiras referências teóricas, sendo possível acompanhar este suporte, seguindo 
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Lowenkron (1999), que aponta em Freud o estabelecimento do diagnóstico associado a um 

tempo futuro e de “longa análise”, porém se faz como fundamento inicial e determinante na 

terapêutica a ser realizada.  

Abel (2008) aponta que nos primeiros trabalhos freudianos o seu principal objetivo 

frente à questão diagnóstica diz respeito a uma distinção que possibilitaria uma seleção para 

empreender a terapêutica. Seria uma forma de decidir sobre o melhor método a seguir, o 

catártico ou psicanalítico.  

Afirma, ainda, que Freud considerava o método catártico como benéfico apenas ao 

diagnóstico da histeria, ainda que ele tenha utilizado tal procedimento em outras tipologias 

diagnósticas. Já no que diz respeito ao método psicanalítico, encontra-se a referência à 

distinção entre o diagnóstico de neurose e psicose, o que definia a terapêutica psicanalítica 

para aqueles que apresentavam manifestações neuróticas, advertindo para a impossibilidade 

do tratamento psicanalítico para a psicose já que, para o mesmo, somente na neurose é 

possível a instalação da transferência analítica.  

Para Romaro (1999), pode-se encontrar uma referência ao desenvolvimento da idéia 

do sintoma na obra freudiana ligada à questão do estabelecimento de um diagnóstico. Ao se 

encontrar com as nosografias correntes à sua época, como histeria ou obsessão, Freud ocupou-

se em construir uma nosologia baseada no funcionamento anímico, possibilitando um 

agrupamento de quadros em função de mecanismos psíquicos comuns.  

Ainda quanto isso, Camargo e Santos (2012) apontam a construção da psicanálise 

firmada em torno da etiologia sexual das neuroses, sendo esse o eixo da sua tipologia 

diagnóstica, e não a descrição fenomênica. 

Pode-se mencionar que Freud e seus seguidores utilizavam as nosografias da 

psiquiatria clássica vigente. Ressalta-se o exemplo do contemporâneo Kraft-Ebing como autor 

que tratava com a nomenclatura perversão; ou ainda o termo paranóia vinculado aos trabalhos 
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de Kraepelin; a presença de uma crítica em Freud quando o psiquiatra Bleuler exaltou a 

esquizofrenia; ou a clássica influência da terminologia neurose como oriunda das referências 

da obra de Charcot (Leite, 1999). 

Retomando Lowenkron (1999), o trabalho exercido pelo psicanalista através do 

diagnóstico é calcado em um procedimento de investigação em seu campo clínico e onde se 

privilegia a escuta. Sua avaliação faz-se de forma subjetiva, sendo tal ação investigativa um 

espaço intersubjetivo do trabalho de comunicação de inconsciente para inconsciente. 

Nesse sentido, Figueiredo e Machado (2000) ressaltam a dimensão inconsciente na 

relação que ela faz com a realidade para que se possa dialogar com a construção diagnóstica 

para a psicanálise. O inconsciente, enquanto prisma da realidade psíquica, realoca o que vem 

a ser tratado como subjetivo/sujeito em um novo patamar epistêmico:  

Se não podemos mais operar sobre duas realidades distintas, 

objetiva versus subjetiva, logo temos que considerar que no 

modus operandi da clínica psicanalítica o sujeito que observa 

(epistêmico) não é exterior ao sujeito observado (empírico). Ou 

ainda, o sujeito ‘observado’ é quem inclui o ‘observador’ em 

“uma de suas séries psíquicas”, pela via da transferência [...]. Os 

instrumentos diagnósticos e de tratamento, desde o inicio, 

estarão marcados por esta concepção. (p. 100) 

 

Retomando Camargo e Santos (2012), o trabalho diagnóstico no campo psicanalítico 

exige situar a posição do sujeito do inconsciente, o que se dá em articulação com a 

transferência e o desejo do analista.  

Para Rappaport (1992), os quefazeres realizados a partir da clínica psicanalítica não 

podem partir de uma idéia prévia, mas leva em conta o que está em jogo no vínculo, que no 

encontro clínico se apresenta como um fato de discurso governado por um saber inconsciente 

com leis que lhe são próprias. Para a mesma, “este encontro é tão singular que bem merecia 
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chamar-se desencontro” (p. 63). 

Nessa perspectiva, Dunker (2011) afirma que em nenhum caso o diagnóstico pode ser 

dado como universalidade ou particularidade. Trata-se de uma relação entre o universal e o 

particular, e não deve, então, ser compreendido como: “uma classificação ou inclusão do caso 

em sua cláusula genérica, mas como reconstrução de uma forma de vida” (p. 116). 

Tal análise é sustentada, também, por Miller (2003), ao apontar a universalidade como 

algo que não pode estar completamente presente no individuo. O individuo real pode referir e 

exemplificar uma classe, ainda que com uma lacuna. Para o mesmo, a instância da classe num 

individuo contém um déficit, e por isso ele nunca poderá ser um exemplar perfeito.  

Para a teoria lacaniana o diagnóstico se constrói em análise. O único instrumento 

disponível é a escuta do analista, visando à dimensão do discurso do analisando que aponta à 

estrutura do sujeito (Romaro, 1999).  

Ainda quanto ao diagnóstico é possível trazê-lo através do tempo das entrevistas 

preliminares, quando se faz possível diagnosticar o sentido do sintoma, sua estrutura, o ser ou 

não analisável. Tal diagnóstico pode ser tratado de maneira “provisória”, como algo que é 

posto em suspenso, e explicita:  

Entendo por diagnóstico um esforço para compreensão de uma 

dada situação ou indivíduo, considerando-se seus recursos 

internos e sua adaptação ao contexto no qual se insere, sempre 

em constante processo de mutação no espaço em que constrói 

sua vida e também é construído. Sujeito e objeto, examinado e 

examinador, se relacionam e se transformam nesse processo, 

que possui inúmeras possibilidades e combinações. Nesse 

sentido, um diagnóstico não se esgota em um rótulo, mas 

constitui-se em uma forma de expressão psíquica de um ser, em 

um dado momento, em determinadas circunstâncias, levando-se 

em conta as lentes daquele que busca conhecê-lo. (p. 14) 
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Já Pacheco (2012) considera o diagnóstico estrutural como um orientador da direção 

do tratamento, deslocando o trabalho clínico voltado para as formas do sintoma em direção a 

uma vertente clínica que dá ênfase às modalidades da posição do sujeito frente à fantasia.  

Leite (2001) ressalta que há dois modos possíveis de classificação diagnóstica na 

clínica fundada a partir do ensino de Lacan: o modelo estrutural “no qual a referência 

principal é o envoltório formal do sintoma” (p.35), modelo que faz referência as categorias 

psicopatológicas da psiquiatria, privilegiando a distinção neurose-psicose.  

No entanto, refere-se quanto ao segundo tipo à topologia lacaniana para registrar uma 

não-referência às categorias nosológicas da psicopatologia psiquiátrica afirmando que essa 

“outra maneira de pensar a clínica, chamada borromeana, se funda no fato do ser falante ser 

consequência da relação entre Imaginário, Simbólico e Real. Relação que se dá segundo as 

propriedades de uma figura topológica chamada nó borromeano” (p.36). Isso tem 

consequências fundamentais para o diagnóstico e a direção do tratamento e serão tratadas 

mais detidamente no percorrer da pesquisa com tal temática.  

A esse respeito, Vieira (2001) afirma que a nomeação do diagnóstico na psicanálise 

lacaniana aponta uma vertente imaginária, que confere certa roupagem ao sujeito; outra 

simbólica, que identifica e distingue; e uma real, que toca no circuito de gozo presente em 

cada singularidade. O diagnóstico, a partir disso tem como objetivo localizar o modo singular 

de gozo e esta operação não é atravessada por grupos ou classes pré-existentes. Ele nos diz:  

(...) vemos que dar nomes aos bois pode servir para constituir 

um rebanho (I), pode servir para individualizar, para fazer surgir 

da manada pessoas (S) e pode ainda fazer surgir algo do desejo 

(R) desde que este nome mantenha aberta a falha por onde 

irrompe o gozo, ao invés de obturá-la. O diagnóstico vem assim 

nomear um ponto onde a estrutura abre-se ao real. (p.7) 
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Para Leite (2001) e Vieira (2001), o diagnóstico lacaniano formula-se a partir da 

análise do enodamento dos registros Imaginário, Simbólico e Real.  

A revisão bibliográfica, como vimos, revelou uma ampla discussão em torno do 

diagnóstico, abordando aspectos históricos e epistemológicos tanto na psiquiatria quanto no 

campo psicanalítico, apontando que o mesmo está vinculado ao campo epistêmico no qual se 

insere; a construção psicopatológica, isto é, um saber sobre a doença psíquica ligada ao estudo 

etiológico e a sua incidência na terapêutica se ordenam de modos diferentes em função do 

campo epistêmico no qual a discussão entra em cena.  

Na medida em que se depurou um deslizamento em torno do conceito de diagnóstico e 

suas consequências para a direção do tratamento, e mais que isso, se evidenciou uma 

verdadeira virada epistêmica, notadamente no que diz respeito ao recurso à matemática na 

obra lacaniana, o percurso encontrado acerca do diagnóstico no campo da psicanálise nos 

levou ao objetivo da pesquisa, qual seja, investigar o lugar do diagnóstico na psicanálise de 

orientação lacaniana.  

Para tanto foi realizada uma pesquisa teórica que abordou o conceito de diagnóstico na 

psicanálise a partir de textos de Freud e Lacan, bem como de comentadores que ajudam a 

articular a temática.  

Desde Freud (1922/1986b) a psicanálise é pensada como um método de investigação 

dos processos psíquicos e um método terapêutico apoiado nessa investigação. Na pesquisa em 

psicanálise, portanto, faz-se uma relação indissolúvel entre o trabalho de investigação e o 

tratamento. Este método orienta toda a clínica e a teoria psicanalítica. 

A esse respeito, Berlinck (2008) afirma que a pesquisa em psicanálise é parte integral 

da atividade clínica do psicanalista, e ressalta que o lugar da clínica psicanalítica é um campo 

de pesquisa onde se engajam paciente e psicanalista. Caon (2000) traça um paralelo entre a 
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clínica psicanalítica e a pesquisa na psicanálise, exaltando que a atividade da clínica 

psicanalítica se caracteriza pela metodologia da associação livre por parte do analisando em 

alteridade com o analista, enquanto que o pesquisador em psicanálise também exerce, como 

paralelo, tal metodologia associativa, mas frente à alteridade da teoria psicanalítica. 

Nesse sentido, é preciso salientar que este trabalho, engajado no campo psicanalítico, 

parte da clínica e não há como distanciar-se da mesma, pois ela é elemento importante, elã das 

questões que movimentam esta jornada de pesquisa; no entanto, não podemos assumi-lo como 

uma pesquisa em psicanálise em sentido estrito, na medida em que, para tanto, uma análise 

sistemática do caso seria imprescindível.  

Assim, na perspectiva de investigar o lugar do diagnóstico na psicanálise de orientação 

lacaniana, abordamos o conceito de diagnóstico em alguns textos da obra de Freud que 

permitem as associações com a temática. Esses textos foram apontados através da leitura dos 

artigos obtidos na revisão de literatura e seus comentadores, dando origem ao capítulo “o 

diagnóstico com Freud”. 

Em seguida realizamos uma pesquisa acerca do diagnóstico a partir de alguns textos de 

Lacan e comentadores, que desde a revisão de literatura apontou dois tipos de abordagens na 

perspectiva desse autor: a primeira referida ao diagnóstico estrutural na relação que o sujeito 

estabelece com o grande Outro; a segunda, com o avanço aos nós borromeanos. Constituíram-

se enquanto guias imprescindíveis a este percurso teórico em Lacan, as teses de Guerra (2007) 

e Pequeno (2000), dando origem ao capítulo “o diagnóstico com Lacan”. 

Por último, trazemos no capítulo “da generalidade à singularidade: uma breve 

discussão com o caso Clarice” um trabalho com os conceitos explorados na pesquisa em sua 

relação com o caso, tentando, assim, com esse movimento, lançar luzes aos paradoxos que 

esse caso trouxe no percurso da análise e que deram origem a este trabalho. 
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Finaliza-se com algumas considerações e apontamentos pertinentes ao traçado do 

conjunto da pesquisa, denotando seus resultados e questões que se decantaram no decorrer da 

pesquisa.   
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2. Do diagnóstico com Freud 

“MULTIPLICIDADE DE PERSONALIDADES 

PSÍQUICAS. A existência da identificação talvez nos 

permita tomar literalmente essa expressão” (Sigmund 

Freud). 

 

 Este capítulo tem como objetivo trabalhar o conceito de diagnóstico a partir dos textos 

freudianos. Para esse cenário teórico faz-se uso de alguns textos do referido autor que 

convergem com a temática, e também de alguns comentadores da sua obra que podem ajudar 

na compreensão dos enredos teóricos associados ao conceito de diagnóstico. 

 Em seu traçado, tentar-se-á apresentar como o caminho de Freud com os diversos 

quadros diagnósticos, presentes e provenientes na medicina de sua época e até criados por ele, 

o encaminhou para a construção de um novo conhecimento sobre o psicopatológico e uma 

direção de tratamento alicerçado nesse novo campo teórico.  

 Além do que, fez-se possível com tal trajeto, enveredar para as elaborações que 

angariam e fundamentam as bases da questão diagnóstica presente na obra do pioneiro 

explorador do campo por ele denominado Psicanálise. 

2.1 De uma epistemologia médica psiquiátrica e suas influências na obra freudiana  

 

 Em seus primeiros textos, ainda em tempos pré-psicanalíticos, Freud (1886/1986), no 

“Prefácio à tradução das conferências sobre as doenças do sistema nervoso”, destaca o 

desvio de sua formação médica ortodoxa e cientificista provinda da Áustria e Alemanha, 

quando, num estágio em Paris, o ainda aluno parece se “reencontrar”
1
 e se encantar com um 

                                                 
1
 Freud (1910/1986), fazendo um retrospecto de sua jornada, comenta que seu caminho se associa à histeria a 

partir do encontro com o Caso Anna O, em 1880-1882, quando era um aluno preocupado em passar nos exames, 

escutou o relato desse caso empreendido pelo seu professor J. Breuer, porém, anos mais tarde em 1885, devido a 

seus estudos ele sai de Viena e vai para Paris ser aluno de J-M. Charcot no Hospital da Salpetrière, lá ele se 
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quadro clínico peculiar e intrigante de sua época: a histeria
2
. 

Pode-se aqui salientar esse lugar prévio – certa tradição científica da medicina – de 

onde provinha a construção teórica que auxiliava a reflexão diagnóstica do jovem pensador de 

Viena. Freud (1925/1986) comenta seu ingresso na universidade de medicina ocorrido no ano 

de 1873; fala de seus estudos e trabalhos de 1876 à 1882, anos de sua formação, como 

neurólogo no laboratório de fisiologia de Ernst Brucke juntamente com S. Exner e E. F. 

Marxow. Comenta – em função de sua negligência com os estudos – que só recebeu seu grau 

de doutor em medicina no ano de 1881. 

Ressalta ainda que em 1882 o professor Brucke exerceu uma influência em sua 

escolha para se enveredar na prática da medicina clínica, iniciada no Hospital Geral, principal 

hospital de Viena, onde iniciou seus trabalhos como assistente clínico e logo após como 

médico interno, circulando por vários departamentos do hospital e no qual recebeu, durante 

certo tempo, as orientações de Theodor Meynert, professor de psiquiatria e pesquisador da 

anatomia cerebral.  

Mezan (2006) propõe que o tempo como neurólogo evidenciou a Freud que a maior 

parte dos doentes nervosos não apresentava lesão no sistema nervoso, mas sim algo que 

apontava para dificuldades próprias ao campo psíquico. Assim, o diagnóstico das doenças não 

podia ser elaborado a partir da construção teórica que vinha sendo proposta pelo saber médico 

da época. 

Garcia-Roza (2004) aponta que a anatomia patológica foi fator preponderante para 

                                                                                                                                                         
depara novamente com o quadro da histeria, e após isso, o campo da histeria e outras neuroses não mais 

abandonaram seus intentos teóricos e terapêuticos.  
2
 Histeria: “Derivada da palavra grega hystera (matriz, útero), a histeria é uma neurose caracterizada por quadros 

clínicos variados. Sua originalidade reside no fato de que os conflitos psíquicos inconscientes se exprimem de 

maneira teatral e sob a forma de simbolizações, através de sintomas corporais paroxísticos (ataques ou 

convulsões de aparência epilética) ou duradouros (paralisias, contraturas, cegueira). As duas principais formas de 

histeria teorizadas por Sigmund Freud foram a histeria de angústia, cujo sintoma central é a fobia, e a histeria de 

conversão, onde se exprimem através do corpo representações sexuais recalcadas. A isso se acrescentam duas 

outras formas de histeria: histeria de defesa, que se exerce contra os afetos desprazerosos, e a histeria de 

retenção, onde os afetos não conseguem se exprimir pela ab-reação” (Roudinesco, 1998, p. 337). 
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uma inclusão da medicina psiquiátrica no discurso das ciências exatas. O autor ainda remete-

se que com tal inclusão de discurso tipificou-se dois campos de doenças para tal saber: 

doenças com sintomas regulares e vinculados a lesões anatomopatológicas; e as neuroses, 

perturbações sem lesão onde havia na sintomatologia certa irregularidade.  

A noção de patologia consolidada na formação germânica que Freud recebeu estava, 

assim, atrelada à cientificidade médica que guiava esse campo de saber com o intuito de 

estabelecer contato com a regularidade das manifestações. Mas é sob as manifestações 

irregulares que se abre um lapso de conhecimento no qual se engata o jovem Freud. 

Um percurso distinto ele pôde traçar no encontro com a psiquiatria francesa, 

principalmente com Charcot. O agora aluno das leçons du mardi irá modificar a temática de 

sua tese de monografia
3
 e colocar-se numa rota, parafraseando o próprio Freud (1910/1986), 

absolutamente original. A sua busca apaixonada pelas questões que causavam o estado da 

neurose histérica iniciará e desembocará nas elaborações da teoria e do método psicanalítico.  

 A partir do “reencontro” com o diagnóstico de Histeria ocorrido na França parece se 

engendrar em Freud uma nova metodologia de pesquisa e intervenção para esse quadro de 

adoecimento. Com Charcot, Freud se propõe a investigar para além do que a medicina 

provinda de sua formação em Viena concebia acerca da histeria. 

Vê-se em Freud (1887/1986) a atenção à questão do diagnóstico na histeria quando ele 

denuncia um uso corriqueiro da terminologia, de maneira coloquial e até mal compreendida; 

chamando a atenção, também, para uma melhor definição científica desse conceito 

nosográfico
4
. Parece haver uma preocupação de Freud na precisão do que nomeia esse estado 

adoecido.  

É possível ver o alerta diagnóstico emitido por Freud para o uso indiscriminado não só 

                                                 
3
 Na nota do editor inglês James Strachey da Standard Edition ao comentar o “Relatório” do estágio de Freud ele 

cita: “Quando chegou a Paris, seu ‘tema de eleição’ era a anatomia do sistema nervoso; ao partir, sua mente 

estava povoada com os problemas da histeria e do hipnotismo” (1956/1986, p. 31-32). 
4
 Nosografia: “[De nosso- + -grafo] S.f. Med. Descrição metódica da doenças” (Ferreira, 2004, p. 1410).   
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do termo histeria ou histérico, como do uso de várias outras classificações psicopatológicas, 

que em certa indefinição do conhecimento acerca de tais nosografias, elas ainda precisavam 

ser “retiradas do caos das doenças nervosas” (Freud, 1888/1986a, p. 67-68).  

Freud (1888/1986a), em seu verbete para uma enciclopédia intitulado “Histeria”, 

reflete que o diagnóstico de histeria aponta para uma ausência de alterações perceptíveis do 

sistema nervoso, como também para a importância de não esperar respostas ao quadro 

provindas do biologismo médico: fisiológico e anatômico. A sintomatologia, essa importante 

concepção da tradição médica, colocará Freud, inicialmente, nas vias da formatação da 

questão diagnóstica.   

Nessa direção, ele aponta para a sintomatologia específica da histeria, que se 

compunha de algumas características gerais, chamando a atenção para a necessidade de 

conhecer estes fatores componentes do sintoma como de fundamental importância para a 

compreensão do quadro e para o estabelecimento de seu diagnóstico. Associa ao quadro 

histérico o artifício de certo exacerbo na manifestação sintomática. 

Freud (1888/1986a), então, constrói que os fenômenos psíquicos inconscientes 

estavam apoiando-se, num grau de intensa manifestação, através do corpo, em sintomas 

histéricos. Ou como ele mesmo aponta: “(...) as neuroses não criam nada de novo, mas 

simplesmente desenvolvem e exageram as relações fisiológicas” (p. 74). 

O sintoma histérico o leva, assim, a reflexões acerca do campo do inconsciente. Havia 

algo que estaria além das fronteiras do estado consciente da vida psíquica que estaria 

determinando a manifestação do sintoma na histeria (Freud, 1910/1986). 

Os quadros diagnósticos das neuroses, aqui através da histeria, permitia um espaço de 

observação acerca da vida anímica inconsciente durante o processo patológico evidenciado. 

Pode-se pensar na ruptura ante a tradição médica posto que o que se passa a descrever é uma 

dinâmica de processos psíquicos e patológicos manifestados no corpo biológico e 
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apresentados no ato involuntário do sintoma.   

Freud (1888/1986a) não associa o diagnóstico histérico apenas a sintomatologias 

corpóreas. Ele também introduz sintomas estritamente psíquicos, sobre os quais se tinha 

pouca noção e conhecimento. Traz para a histeria sintomas da alteração do curso associativo 

das idéias, inibições na atividade da vontade, exagero e repressão dos sentimentos, entre 

outros.  

Em uma investigação acerca do que estava em jogo na caracterização do quadro 

histérico, Freud irá explorar quais sentidos estão além de suas causas ancoradas no saber 

médico e em suas manifestações que agora apontavam para o psíquico. Mas como se dão 

esses primeiros passos? A primeira resposta parece ter vindo do caminho trilhado com a 

hipnose.  

2.2 Da direção do tratamento com a construção psicopatológica 

 

2.2.1 Da hipnose, da catarse e da associação livre 

 

Almeida (2007) indica a influência da hipnose, enquanto método terapêutico para o 

campo médico, já nos estudos de Franz A. Mesmer, que através da descoberta do magnetismo 

animal acreditava existir no magnetizador um agente terapêutico capacitado de um poder de 

cura ao se estabelecer uma relação em certa “sintonia fina com o paciente” (p. 19).   

Mas o autor ainda conota que foram precisos os estudos acadêmicos de Bernheim e de 

Liébeault para que o hipnotismo se tornasse método de cura baseado na sugestão, que será 

conhecida como a Escola de Nancy. Freud aqui se enlaça ao traduzir para o alemão a obra 

Suggestion onde se encontravam as idéias de Bernheim acerca das manifestações hipnóticas 

enquanto resultados de sugestões associadas a fenômenos da vida normal e do sono.  

 Em seu primeiro prefácio à obra de Bernehein têm-se Freud (1888/1986b) comentando 
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as idéias centrais do livro, além de ir articulando seu pensamento acerca do impacto do 

método hipnótico pela via da sugestão no alavancar de conhecimento acerca do quadro 

histérico. O desenvolvimento do texto leva em conta a valência dos fatores psíquicos como 

fundantes de um conhecimento etiológico para a histeria. 

 Já em seu artigo “Hipnose” (1891/1986), Freud alerta da dificuldade de execução do 

método hipnótico enquanto finalidade terapêutica e ainda fomenta uma crucial questão: 

“Contra que doenças podemos usar a hipnose?” (p.126).  

É implícita em tal questão uma avaliação subjetiva acerca do quadro psíquico 

adoecido em função das peculiaridades do tratamento a seguir. Ele concebe que tal 

metodologia deveria ser utilizada nas doenças nervosas puramente funcionais, ou seja, de 

origem psíquica, além de estender o método ao tratamento com toxicomania e outras 

dependências.  

Conclui o artigo fazendo menção à ação efetiva do método no tratamento dos sintomas 

das neuroses, mas deixando brechas quanto aos efeitos que tal método tinha na compreensão 

do processo patológico. Considera que este fator é preponderante em todo e qualquer método 

que o tratamento com o campo das neuroses tem a trilhar. 

Porém, apesar do trabalho teórico com o método da hipnose pela via da sugestão para 

o tratamento com a histeria, é possível captar nas palavras de Freud (1925/1986) que ele 

concebe que sua prática iniciou-se distinta da sugestão hipnótica. Empregava-a elaborando 

perguntas ao paciente acerca da origem de seus sintomas que ele não conseguiria expressar na 

vida de vigília.  

Esse estilo de trabalho com a hipnose, associado a uma catarse, certamente faz menção 

aos estudos propostos por Joseph Breuer e suas influências no pensamento de Freud quanto à 

compreensão na definição do processo patológico do psiquismo na histeria. Garcia-Roza 

(2004) nos remete que este método consistia em fazer o paciente remontar, sob os efeitos da 
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hipnose, “à pré-história psíquica da doença” (p. 35) para localizar o trauma e sua incidência 

sobre a origem do distúrbio.  

Como precisar as origens do sofrimento psíquico? O que o trabalho de Breuer e Freud 

(1893-95/1986) apontou, através de seu relato do caso Anna O. como “talking cure, para uma 

direção interessante: um tratamento no qual os conteúdos patológicos eram “removidos pela 

fala” (p. 69). Mas como essa fala poderia indicar as nuances da etiologia patológica? 

É preciso pinçar o texto intitulado “Um caso de cura pelo hipnotismo” (Freud, 1892-

93/1986), que traz como enredo principal o relato de um caso de uma senhora que encontrava 

dificuldade em amamentar seu rebento. Vê-se em cada linha do artigo o bom clínico 

pontuando os amplos fatores ouvidos e que caracterizam o contexto da história da paciente, 

trabalho esse tão importante no campo da terapêutica.  

Porém o que mais chama a atenção nesse texto é seu subtítulo: “com alguns 

comentários sobre a origem dos sintomas histéricos através da “contravontade”. Esse novo 

caractere que Freud faz emergir nesse texto aponta para a uma determinante influência quanto 

à compreensão da vida psíquica e para o impacto da palavra na condução terapêutica. A 

“contravontade” é posta da seguinte maneira: 

Existem determinadas idéias que tem um afeto de expectativa 

que lhes está vinculado. São de dois tipos: idéias de eu fazer isto 

ou aquilo – o que denominamos intenções – e idéias de isto ou 

aquilo acontecer – são as expectativas propriamente ditas. O 

afeto vinculado a tais idéias depende de dois fatores: primeiro, o 

grau de importância que o resultado tem para mim; segundo, o 

grau de incerteza inerente à expectativa desse resultado. A 

incerteza subjetiva, a contra-expectativa, é em si representada 

por um conjunto de idéias ao qual darei o nome de “idéias 

antitéticas aflitivas”. (Freud, 1892-93/1986, p.140) 

 

 O que se concebe neste momento é essencial para o nascimento da visão 
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psicodinâmica em Freud. Uma prévia concepção do conflito psíquico começa a se ensejar na 

sua obra, a partir dessa incerteza que a vida oferece e que leva ao sujeito, através das 

experiências psíquicas, a consequência da “incerteza subjetiva”.  

Vê-se o trabalho de um exímio aventureiro nos labirintos da vida psíquica. É o Freud 

que capta a dinâmica do mundo anímico a partir do seu trabalho clínico na escuta dos 

sofrimentos do quadro histérico, ainda que no âmbito metodológico do hipnotismo. E 

prossegue: 

No caso de uma intenção, essas idéias antitéticas se passam 

assim: ‘não vou conseguir executar minha intenção, por que isto 

ou aquilo é demasiado difícil para mim, e eu estou incapaz de 

fazê-lo. Sei, também, que algumas outras pessoas igualmente 

fracassaram em situação semelhante’. O outro caso, o de uma 

expectativa, não precisa de comentário: a contra-expectativa 

consiste em enumerar todas as coisas que talvez possam me 

acontecer, diferentes da que eu desejo. (Freud, 1892-93/1986, p. 

141) 

 

 Essa constatação de um fluxo que discursa o contraste com o que desejo; uma 

indisposição, para que tudo que seja intenção ou expectativa não possa se realizar, nos parece 

familiar com a condição conflitante na qual Freud construirá as noções do eixo da Dinâmica
5
 

em seu trabalho teórico. 

 Dessa maneira, Freud nos revela o quanto há movimentos psíquicos que se atravessam 

                                                 
5
Dinâmica: “A noção de dinâmica, quaisquer que tenham sido as condições operatórias de seu uso na teoria 

psicanalítica, apresenta-se como a transposição de uma significação mais geral nas ciências da natureza: recobre, 

de fato, segundo as próprias formulas de Freud a definição e o jogo reciproco das forças que regulam o 

desenrolar dos processos psíquicos. Cabe ainda observar que em sua formulação inicial, tal como a encontramos 

por exemplo nas Conferências introdutórias sobre psicanálise, Freud recorre a ela para distinguir sua própria 

investigação de uma tentativa de descrição e classificação, na perspectiva da determinação das causas dos 

processos. A partir disso, o problema central da teoria passa a ser situar em sua mútua relação as categorias de 

força e de energia, isto é, os registros da dinâmica e do econômico. No contexto da psicanálise a força é 

representada pela noção libidinal, a energia pela pulsão. É precisamente nesse sentido que a pulsão poderá ser 

definida como uma medida do trabalho que o aparelho psíquico se vê tendo de realizar em razão de sua 

solidariedade com o corpo. Esta última fórmula visando as fontes endógenas da sexualidade” (Kaufmann, 1996, 

p. 129). 
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na vida anímica e se chocam com outros discursos/palavras e vontades que estavam em 

operação e atividade. Essas forças contrárias, essas “idéias antitéticas aflitivas” trazem um 

quantum afetivo capaz de gerar um embate de oposições. É ali que o sofrimento do sujeito é 

revelado. Nesse encontro de contrários, Freud vai buscar, nesse início, mais um tijolo para seu 

alicerce. 

 A contribuição desse novo mecanismo observado por Freud (1892-93/1986) vai 

tornar-se funcional e valorizado a ponto de, no mesmo texto, ele questionar “como sucede a 

idéia antitética adquirir supremacia em consequência da exaustão geral (que é o que constitui 

a disposição para o processo)” (p.144). 

Essa disposição para o processo patológico entrará em jogo através de mais uma 

mudança metodológica. Esse passo de trabalho acarretará em novas concepções teóricas e em 

consequentes funções da terapêutica empreendida. Apesar dos diversos ensinamentos 

retirados do trabalho com o campo da hipnose, um dos mais importantes se dá quando Freud 

decide pelo total abandono de seu uso.  

James Strachey, em seus comentários introdutórios à obra de Breuer e Freud (1893-

95/1986), cita que o caso da Sra. Emmy mostrou a Freud a dificuldade do novo uso da 

sugestão hipnótica no intento de “ouvir tudo que a paciente tinha a dizer, sem qualquer 

tentativa de interferir ou de levá-la a encurtar o relato” (p. 24). 

O comentador acima aponta, ainda, que a desistência pelo caminho da hipnose 

ampliou suas compreensões sobre o processo patológico atuante no psiquismo, revelando a 

pertinente e presente “resistência do paciente ao tratamento”. Ele conclui que no decorrer do 

tempo Freud passou a confiar, cada vez mais, no “fluxo de associações livres do paciente” 

(Strachey, 1893-95/1986, p.24).  

A esse respeito, Freud (1910/1986) indica ainda que a hipnose havia se revelado 

ineficiente quanto à retirada dos sintomas, posto que após o uso de tal método associado à 
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catarse havia uma forte ocorrência de retorno dos sintomas trabalhados.  

Como aponta Garcia-Roza (2004), o surgimento de suas teses sobre a defesa atuante 

no psiquismo tanto o afastará da hipnose como de Breuer. O autor nos remete que a hipnose 

estaria, enquanto metodologia, como um obstáculo necessário ao avanço teórico que a 

construção dos conhecimentos psicopatológicos intrínsecos ao campo neurótico em Freud iria 

postular: a teoria da defesa ou do recalcamento.  

Almeida (2007) indica que já na obra de 1895 havia indícios de um movimento em 

direção ao método de livre-associação, ainda em constituição. Esse passo metodológico, que 

só poderia ser investigado ancorado no caminho desses fluxos livres de palavras, apresenta 

contrastes e embates revelando a Freud a defesa no interior do psiquismo. Do que esse 

psiquismo estava se defendendo? O que o eixo Dinâmico da teoria estava apontando? Tentar-

se-á seguir com o princípio das defesas como norte para tais questões. 

2.2.2 Das Defesas  

 

 Em frase de máxima expressão Freud (1914/1986) considera que “A teoria do recalque 

é pedra angular sobre a qual repousa toda a estrutura da psicanálise” (p. 26). Tal conotação 

teórica é dada em tempos em que a construção do conhecimento psicanalítico já estava 

consolidada em firme solo rochoso por Freud explorado.  

 Seu trabalho com as neuroses o faz afirmar um consenso de que neste campo o 

adoecimento estaria marcado por um traço peculiar: a divisão da consciência, havendo a 

possibilidade de formações de grupos psíquicos distintos e separados. O campo inconsciente 

da vida psíquica é que teria um papel fundamental na compreensão dos processos de 

adoecimento (Freud, 1910/1986). 

 No sentido de sempre manter o rigor e o preciosismo com seu trabalho na clínica, 

Freud (1894/1986) nos aponta em seu texto, as “Neuropsicoses de defesa”, que denominaria 
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de “histeria de defesa” a distinção entre a “histeria hipnóide” e a “histeria de retenção” por 

haver na primeira uma “ocorrência de incompatibilidade em sua vida representativa” (p. 54-

55). 

 Elucida, ainda, que tal quadro de histeria de defesa apresenta um confronto no eu no 

qual experiências/representações/sentimentos provocariam um afeto aflitivo que o sujeito 

havia destinado ao esquecimento. Este movimento apontava para uma incapacidade em 

resolver o que de contraditório havia entre a representação incompatível e o eu.  

Considera que não há como consolidar tal esquecimento de algo incompatível, ou 

como ele denomina de “esforço voluntário de eliminar da mente”, como um ato patológico. 

Tampouco ousa mencionar como esse processo atuaria de forma saudável, mas conclui que: 

“esse tipo de ‘esquecimento’ não funcionou nos pacientes que analisei, mas levou a várias 

reações patológicas que produziram ou a histeria, ou uma obsessão, ou uma psicose 

alucinatória” (Freud, 1894/1986, p. 55).   

 Propõe ainda que a defesa seria uma função do eu em lidar com a representação 

incompatível como um “non-arrivé” (não acontecido), porém esta tentativa é falha. Diz que a 

presença de representações e afetos incompatíveis estão na vida psíquica e não podem ser 

erradicados. Porém indica que ao eu é possível um enfraquecimento da representação através 

de uma transformação. Este processo seria o de retirar da representação o afeto – soma de 

excitação – a ela ligado (Freud, 1894/1986). 

 O enfraquecimento realizado pelo eu no campo da representação não traria mais a 

necessidade da defesa frente à incompatibilidade da idéia. Porém, a carga afetiva – soma de 

excitação – que fôra retirada do campo representacional tenderia a ser reaproveitada na vida 

psíquica de alguma outra forma.  

Esse excesso na vida psíquica seria presente nas histerias, fobias e obsessões, porém 

distingue cada diagnóstico pelos rumos e movimentos que efetivam com essa carga excessiva 
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de afeto resultante dos processos de defesa.  

Sugere que a histeria seria definida pela transformação desse excesso em “alguma 

coisa somática” (p. 56). Denomina como processo de conversão a transformação total ou 

parcial ocorrida e dirigida às inervações somáticas e sensoriais vinculadas à experiência de 

contradição, definindo a conversão como o fator característico do quadro histérico.  

Nas obsessões
6
 haveria um remanejamento do excesso, que desvinculado da 

representação incompatível poderia realizar uma “falsa-ligação” com outras representações 

não incompatíveis. Essas novas representações se transformariam em representações 

obsessivas. Propõe como transposição do afeto o mecanismo presente nas fobias
7
 e obsessões.  

 No campo da nosografia da psicose
8
, Freud nota uma defesa diferente, bem sucedida e 

poderosa. Concebe que o trabalho com o material incompatível seria distinto das defesas 

citadas anteriormente nas neuroses histéricas, obsessivas e fóbicas. Denota, em tal quadro de 

adoecimento, a ocorrência de uma rejeição da representação intolerável e do afeto 

concomitante que, para o psiquismo, se comportam como se tais elementos jamais tivessem 

                                                 
6
 Neurose Obsessiva: “Forma fundamental de neurose identificada por Sigmund Freud em 1894, a neurose 

obsessiva (ou neurose de coerção) é, ao lado da histeria, a segunda grande doença nervosa da classe das 

neuroses, segunda a doutrina psicanalítica. Tem como origem um conflito psíquico infantil e uma etiologia 

sexual caracterizada por uma fixação da libido no estágio anal. No plano clínico, manifesta-se através de ritos 

conjuratórios de tipos religiosos, sintomas obsedantes e uma ruminação mental permanente, na qual intervêm 

dúvidas e escrúpulos que inibem o pensamento e a ação” (Roudinesco, 1998, p. 538). 
7
 Fobia: “Termo derivado do grego phobos e utilizado na língua francesa como sufixo, para designaro pavor de 

um sujeito em relação a um objeto, um ser vivo ou uma situação. Tal como utilizado em psiquiatria por volta de 

1870, como substantivo, o temor designa uma neurose cujo sintoma central é o pavor contínuo e imotivado que 

afeta o sujeito, frente a um ser vivo, um objeto ou uma situação que, em si mesmos, não apresentam nenhum 

perigo real. Em psicanálise, a fobia é um sintoma, e não uma neurose,  donde a utilização da expressão histeria 

de angústia em lugar da palavra fobia. Introduzida por Wilhelm Stekel em 1908 e retomada por Sigmund Freud, 

a histeria de angústia é uma neurose de tipo histérico, que converte uma angústia num terror imotivado, frente a 

um objeto, um ser vivo ou uma situação que não apresentam em si nenhum perigo real” (Roudinesco, 1998, p. 

243).  
8
 Psicose: “Termo introduzido em 1845 pelo psiquiatra austríaco Ernest von Feuchtersleben (1806-1849) para 

substituir o vocábulo loucura e definir os doentes da alma numa perspectiva psiquiátrica. As psicoses opuseram-

se, portanto, às neuroses, consideradas como doenças mentais de alçada da medicina, da neurologia e, mais 

tarde, da psicoterapia. Por extensão, o termo psicose designou inicialmente o conjunto das chamadas doenças 

mentais, fossem elas orgânicas (como a paralisia geral) ou mais especificamente mentais, restringindo-se depois 

às três grandes formas modernas da loucura: esquizofrenia, paranóia, e psicose maníaco-depressiva. A palavra 

surgiu na França em 1869. Retomado por Sigmund Freud como um conceito a partir de 1894, o termo foi 

primeiramente empregado para designar a reconstrução inconsciente, por parte do sujeito, de uma realidade 

delirante ou alucinatória. Em seguida, inscreveu-se no interior de uma estrutura tripartite, na qual se diferencia 

da neurose, por um lado, e da perversão, por outro” (Roudinesco, 1998, p. 621). 
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existido na vida psíquica. 

 O diagnóstico se ordena, aqui, a partir do modo como os sintomas neuróticos eram 

formulados através dos mecanismos de defesa (inconscientes) na tentativa de recalcar a 

representação incompatível e aflitiva ao ego (Freud, 1896/1986).   

Quais as origens e características desses elementos intoleráveis e incompatíveis? O 

que estariam eles trazendo à vida psíquica que requeriam tais defesas? Freud (1896/1986) 

parece já estar atento ao elemento de tanto frisson, afirmando que “é precisamente a vida 

sexual que traz em si as mais numerosas oportunidades para o surgimento de representações 

incompatíveis” (p. 59). 

2.2.3 Da etiologia sexual da neurose 

 

O campo da sexualidade foi o fator inicial para a exploração freudiana acerca dos 

quadros psicopatológicos. A partir dos diagnósticos da neurastenia e da neurose de angústia a 

dimensão da sexualidade começa a esboçar alguns materiais para a construção teórica que 

Freud vai engendrar.  

A neurastenia
9
 é, agora, o diagnóstico que nos ajudará a pensar o caminho de Freud 

tentando dar maior precisão ao que estava em jogo no adoecimento psíquico no campo das 

neuroses.  

Partindo de uma Tese que o autor propõe em seu primeiro escrito a Fliess, no seu 

“Rascunho A”, extrai-se a seguinte proposição: “Não existe nenhuma neurastenia ou neurose 

análoga sem distúrbio da função sexual” (Freud, 1950/1986 p. 199).   

A partir dessa afirmação Freud começava a guinar sua teoria e deixar claro que o 

evidente substrato da dinâmica psíquica, a vida sexual, começava a ter sua influência nos 

                                                 
9
Neurastenia: “Termo introduzido em 1879 pelo neurologista norte-americano George Beard (1839-1883), para 

designar um estado de fadiga psicológica e física acompanhada de diversos distúrbios funcionais e própria da 

sociedade industrial do Novo Mundo” (Roudinesco, 1998, p. 534).  



42 
 

movimentos psíquicos que levavam ao quadro neurastênico. Mas como e por que Freud chega 

a tal conclusão?  

A busca por alguns elementos levantada pela questão nos leva ao “Rascunho B” 

denominado “A Etiologia das Neurose”. Nesse espaço de elaboração que foi a 

correspondência com Fliess o autor expõe: “Pode-se tomar como fato reconhecido que a 

neurastenia é uma consequência frequente da vida sexual anormal” (Freud, 1950/1986, p. 

201). Passa, então, a afirmar que toda e qualquer neurose diagnosticada de neurastenia teria 

uma etiologia sexual. 

É importante conceber que até dado momento, as diversas etiologias dos diagnósticos 

das neuroses ainda não tinham sido bem constituídas. O próprio Freud havia sido bastante 

influenciado pelas noções de Charcot e suas questões com a hereditariedade como fator 

preponderante para a causa neurótica.  

A neurastenia parece vir para o debate de Freud como um ponto de apoio para a 

percepção desse influente campo que é a vida sexual do sujeito. Aqui, ainda não se fala em 

uma noção de sexualidade que servirá, a posteriori, como alicerce das manifestações do 

sujeito psíquico, quando a sexualidade irá se ancorar no inconsciente e no infantil, mas tem-se 

esse primeiro lampejo de suas incursões no campo teórico da psicanálise.  

Ainda no “Rascunho B”, Freud anuncia a sua primeira construção para o campo das 

nosografias psiquiátricas, a neurose de angústia
10

, enunciada em 1893 pela primeira vez em 

sua obra. Aqui ele elabora a sua primeira reflexão diagnóstica associada ao que havia 

composto acerca do quadro de neurastenia.  

Constrói a relevância do fator da angústia dissociada dos sintomas do quadro 

neurastênico e propõe ao campo das neuroses o destaque deste novo quadro diagnóstico 

                                                 
10

 Na Nota do editor inglês James Strachey da Standard Edition ao comentar o Rascunho B de Freud à Fliess ele 

cita: “Parece que esta é a primeira ocasião com data assinalável em que foi usada essa denominação; mas já 

havia surgido no Rascunho A”. (Freud 1950/1986, p. 204).  
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determinado pela angústia. Esta será o elemento principal e subsidiário dessa nova categoria 

que traz seu nome ali inscrito (Freud, 1950/1986). 

 Mas de onde vem esse novo caractere e como deve ser inserido na trama da teoria que 

estava surgindo? Essa é a questão que parece ser feita de Fliess a Freud, que intitula o seu 

“Rascunho E”, “Como se origina a angústia”. O autor responde ao otorrino Fliess: “Logo 

ficou claro para mim que a angústia de meus pacientes neuróticos tinha muito a ver com a 

sexualidade” (Freud, 1950/1986, p. 212).  

Ainda em uma concepção da sexualidade voltada às questões do ato sexual, Freud irá 

percorrer diversos fatores presentes no ato sexual para definir a etiologia do quadro de 

neurose de angústia. Associa a angústia ao quadro da histeria e conclui que a etiologia da 

neurose de angústia não pode estar associada ao mundo psíquico e sim ao campo somático: “é 

um fator físico da vida sexual que produz a angústia” (Freud, 1950/1986, p. 212). 

Porém, Freud ainda tentará acompanhar qual o impacto da sexualidade enquanto fator 

etiológico em outros quadros neuróticos. Ao refletir sobre os diagnósticos, o conhecimento 

que emerge traz uma conotação peculiar ao fator sexual em seus trajetos no campo psíquico.  

Almeida (2007) aponta que durante os anos de 1895 e 1897, Freud estava detido ao 

fato de haver certas experiências de sedução como fator preponderante da etiologia das 

neuroses. A partir de 13 casos, que depois se tornaram 18, Freud vai constatar a presença de 

experiências, relatadas pelos pacientes, nas quais haviam sido vítimas de experiências sexuais 

durante a terna infância ou por adultos ou por crianças um pouco mais velhas.   

No texto “A etiologia da histeria” (Freud, 1896/1986) vê-se exatamente um dos 

relatos da escrita freudiana calcado na explicação desse evento de sedução sexual que 

aconteceria com as crianças e que teria o fator traumático ali atuante como a causa do 

adoecimento histérico.  

Considerando os histéricos como “pessoas psiquicamente inaptas para atender às 
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exigências da sexualidade” (Freud, 1896/1986, p.187), ele vai apontar que na exploração de 

qualquer sintoma ou caso de histeria o fim desse processo conduziria “infalivelmente ao 

campo da experiência sexual” (p. 185). 

Para articular sua etiologia sexual na histeria Freud considera que uma cena sexual 

traumática havia incidido no psiquismo o efeito de incompatibilidade: o conflito. Porém 

reflete que a cena traumática não teria sido na vida púbere, e que só retornando ao campo da 

infância poder-se-ia compor o veraz elemento etiológico da manifestação do quadro histérico. 

Os sintomas e as manifestações histéricas só poderiam ser esclarecidos e tratados se fossem 

levados em consideração esse elemento infantil, que ele também propõe ser de conteúdo 

sexual (Freud, 1896/1986).  

Mas como esse conteúdo sexual haveria chegado até a infância, já que esse tempo da 

vida era, até então, delimitado como ausente de nuances do sexual? Aí Freud propõe a 

sedução da criança, o que ele chama de “contaminação ou infecção na infância” (p. 193). 

Pressupõe essa contaminação com o sexual pela via de ataques ou abusos praticados nas 

crianças por adultos estranhos ou até por pessoas próximas, tais como as babás, as 

governantas, tutores e até seus genitores. Tais pessoas teriam iniciado as crianças no contato 

sexual, indicando, também, que tais iniciações contaminantes poderiam ser efetivadas por 

crianças mais velhas (Freud, 1896/1986).  

O autor, então, retrata sua posição quanto ao dinamismo da defesa anteriormente 

concebido e avalia que, frente ao elemento incompatível que requeria do psiquismo um 

recalque, na época em que propôs tal consideração, não sabia qual o efeito patológico de 

lançar ao inconsciente as lembranças aflitivas ao ego. 

Propõe, assim, retirar esse lapso de conhecimento, sugerindo que as cenas sexuais 

infantis constituem o material incompatível sob a forma de lembranças inconscientes. Nesse 

sentido, a representação recalcada vincula-se, por associação e lógica, com uma experiência 
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sexual infantil e afirma que: 

as experiências sexuais infantis constituem a precondição 

fundamental da histeria, que são, por assim dizer, a 

predisposição para esta, e que são elas que criam os sintomas 

histéricos – mas não o fazem de imediato, permanecendo 

inicialmente sem efeito e só exercendo uma ação patogênica 

depois, ao serem despertadas, após a puberdade, sob a forma de 

lembranças inconscientes. (Freud, 1896/1986, p.196) 

 

Concebe que este papel etiológico, agora ancorado em uma experiência sexual infantil, 

não se restringiria apenas ao quadro diagnóstico da histeria e tal fator etiológico se aplicaria as 

manifestações provindas das neuroses obsessivas, além de outras formas de paranóia crônica e 

de psicoses funcionais (Freud, 1896/1986). 

 Mezan (2006) considera que ao abordar a teoria da sedução Freud aceita como verdade 

o conteúdo do discurso histérico. Dessa maneira aponta para designíos punitivos, de exigência 

moral, presentes na neurose.  

 Mas esta sedutora verdade que saia da boca dos neuróticos não se firmaria como 

verdade etiológica do pensamento de Freud. Afinal, ele mesmo vai soar em ilustre frase na 

“carta 69” redigida ao médico Fliess: “Não acredito mais em minha neurótica” (1950/1986, 

p.279). O que estava por trás dessa descrença? O que faz Freud contestar suas pacientes e 

dessa maneira, também avançar na construção de sua base teórica para o adoecimento nos 

quadros neuróticos? 

 Almeida (2007) concebe em uma boa síntese esse caminho de queda da teoria da 

sedução. Ele coloca em primeiro plano alguns eventos da vida pessoal de Freud, além das 

reflexões que o pensador estaria realizando sob sua própria neurose através das cartas 
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endereçadas a Fliess.  

 Ao conceber a “carta 69” Freud destrincha dois grupos de fatores para sua descrença e 

os distingue: quanto à ordem técnica; desapontamento por não chegar a uma conclusão real; 

a evasão de casos que ele tinha crença em estar conseguindo compreensão; ausência de êxitos 

completos e ausência de efetivar êxitos parciais por outros caminhos.  

 O outro grupo seria de ordem teórica: neste, se pode acompanhar Freud enunciando 

que em todos os casos ele teria de supor o pai, sem exclusão do seu, como pervertido. Em tal 

situação a frequência da perversão
11

 teria de se sobrepor a da histeria. Mais ainda, a 

descoberta de que “no inconsciente, não se consegue distinguir entre a verdade e ficção que é 

catexizada com o afeto” (1950/1986, p.280) o leva à desistência da teoria da sedução. Esta, 

abre portas para elaborações fundamentais de seu pensamento metapsicológico. Nessa 

perspectiva, Almeida (2007) nos aponta que essas novas incidências teóricas vão ressoar 

significativamente sobre o método terapêutico.  

 Surge o fio condutor de um pensamento no qual a histeria e seus sintomas são 

concebidos e formulados sobre traumas fictícios. A novidade teórica que se abre no horizonte 

é a de que os histéricos formulam tais cenas na fantasia. Tal realidade psíquica, que deveria 

ser considerada concomitante à realidade material, fez-se necessária para que se 

estabelecessem os conhecimentos que seguiriam de agora em diante, para a histeria e para 

toda a vida psíquica, seja ela normal ou patológica. 

                                                 
11

 Perversão: “Termo derivado do latim pervertere (perverter), empregado em psiquiatria e pelos fundadores da 

sexologia para designar, ora de maneira pejorativa, ora valorizando-as, as práticas sexuais consideradas como 

desvios em relação a uma norma social e sexual. A partir de meados do século XIX o saber psiquiátrico incluiu 

entre as perversões práticas sexuais tão diversificadas quanto o incesto, a homossexualidade, a zoofilia, a 

pedofilia, a pederastia, o fetichismo, o sadomasoquismo, o travestismo, o narcisismo, o auto-erotismo, a 

coprofilia, a necrofilia, o exibicionismo, o voyeurismo e as mutilações sexuais. Em 1987, a palavra perversão foi 

substituída, na terminologia psiquiátrica mundial, por parafilia, que abrange práticas sexuais nas quais o parceiro 

ora é um sujeito reduzido a um fetiche (pedofilia, sadomasoquismo), ora o próprio corpo de quem se entrega à 

parafilia (travestismo, exibicionismo), ora um animal ou objeto (zoofilia, fetichismo). Retomado por Sigmund 

Freud a partir de 1896, o termo perversão foi definitivamente adotado como conceito pela psicanálise, que assim 

conservou a idéia de desvio sexual em relação a uma norma. Não obstante, nessa nova acepção, o conceito é 

desprovido de qualquer conotação pejorativa ou valorizadora e se inscreve, juntamente com a psicose e a 

neurose, numa estrutura tripartite” (Roudinesco, 1998, p. 583-584).  
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 As fantasias seriam o destino e o esconderijo das atividades da sexualidade no 

psiquismo, de um tempo infantil da vida psíquica. Essas cenas assim fantasiadas estavam ali 

para um rearranjo estetizado e moralizado dos componentes sexuais que estariam povoando a 

o psiquismo na infância. Nas palavras de Freud (1925/1986): “os sintomas neuróticos não 

estavam diretamente relacionados com fatos reais, mas com fantasias impregnadas de desejos, 

e que no tocante a neurose, a realidade psíquica era de maior importância do que a realidade 

material” (p. 28). 

 Nesse mesmo artigo, Freud (1925/1986) ressalta que através da sedução ele tinha 

tropeçado pela primeira vez no complexo de Édipo. Este assumirá um papel nuclear na 

construção do conhecimento sobre os quadros de adoecimento abordados pela teoria 

psicanalítica, pontuando que no tempo da sedução não o reconhecia nos disfarces da fantasia. 

2.2.4 Do Édipo à castração com a diferenciação diagnóstica 

 

 Lajonquière (1992) considera que a proposição do complexo de Édipo é uma trama 

conceitual que atravessa vários momentos da obra freudiana e que este não é encontrado 

integralmente em nenhum texto em particular.  

 Foi visto anteriormente que os passos dados com a teoria da sedução e sua passagem 

para a fantasia como realidade psíquica foram fatores importantes para a emersão dos 

elementos que apontariam para a trama edipiana no psiquismo.  

 O próprio Freud (1950/1986) comenta, em carta datada de 15 de outubro de 1897 à 

Fliess, que os elementos refletidos e associados as suas próprias fantasias infantis, de intenso 

amor dirigido a sua mãe e de certo ciúme quanto ao seu pai, estariam sendo consideradas 

como algo de universal ocorrido na infância.  

 Aponta para a lenda Grega de OedipusRex como detentora de uma “compulsão”. Cada 

ser humano poderia, através dela, pressentir e reconhecer a existência dos elementos que ali se 
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apresentavam como existentes em nossa interioridade. Cada pessoa traz Édipo em suas 

fantasias, mas delas recua, “horrorizada, diante da realização do sonho ali transplantada para a 

realidade, com toda carga de recalcamento que separa seu estado infantil do estado atual” 

(Freud, 1950/1986, p. 274). 

 Freud (1900/1986) começa a considerar que o sintoma histérico, composto nesta 

etiologia sexual infantil, encontraria nas fantasias edipianas importante determinação na 

construção do campo das neuroses.  

 Além dos sintomas histéricos calcados nas fantasias, Freud considera que o Édipo 

poderia, também, ser representado na vida onírica. Os relatos de sonhos que realizam os 

desejos sexuais com os genitores estariam atravessados de indignação e repulsa. Tal 

repugnância, nos aponta Bezerra (2008), é resultante da vigência dos códigos morais 

presentes em qualquer sociedade. Dessa forma os homens podem viver a 

ignorância/inconsciência desse desejo infantil. 

 Lajonquière (1992) considera que o Édipo, enquanto complexo, sugere um “nó de 

relações numa montagem que estrutura os limites de nossa própria subjetividade desejante” 

(p. 193). Tal complexo estaria vinculado a outro elemento da obra freudiana, denominado 

complexo de castração, cuja teorização é indissociável do complexo de Édipo. Como Freud 

chega ao complexo de castração? 

 Nasio (1997) esclarece que é o caso do “Pequeno Hans” que Freud desvenda alguns 

elementos e componentes psíquicos presentes nas fantasias motivadas pelo complexo de 

castração, descrito pela primeira vez em 1908.    

 Retomando Lajonquière (1992), põe-se que a interconexão entre o complexo de Édipo 

e de castração é articulado através da noção de falo, a partir da ficção que o menino Hans 

revela a Freud, na qual todas as pessoas possuiriam um pênis semelhante ao seu (Nasio, 

1997).  
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 Essa precondição obrigatória do complexo de castração é assegurada pela premissa 

fálica para a elaboração da representação da diferença sexual. A presença ou não do pênis, 

trazida por Hans em suas perguntas, vai configurando para Freud a estruturante incapacidade 

da vida psíquica na representação da diferença sexual, através do falo.  

Tais ideias ordenarão o modo como se articulará a diferença sexual no psiquismo e 

minutam a falta de representação psíquica para a mesma. É em torno dessa falta que se 

estruturam as hipóteses diagnósticas, a partir da psicanálise.  

Na neurose, a castração é objeto de recalque (Verdrängung); na perversão é objeto de 

recusa (Verleugnung); e nas psicoses a castração é foracluída (Verwerfung). O modo sempre 

singular como cada um se posiciona frente à castração orienta o diagnóstico e a direção do 

tratamento (Lajonquière, 1992). 

Estas considerações nos denotam um importante núcleo da noção diagnóstica em 

Freud, quando consolidam a diferenciação diagnóstica em bases de sua etiologia sexual 

construída ao longo de seu trajeto com a clínica; realiza a distinção ante a utilização de 

mecanismos psíquicos específicos para lidar com a castração que tem efeitos na estruturação 

do sujeito, além de atrelar, a partir da diferenciação diagnóstica, uma direção para o 

tratamento correspondente.  

Para corroborar com isso, é possível avançar com as diferenciações dos quadros 

nosográficos e ver os apontamentos do próprio Freud (1924a/1986) em seu texto “Neurose e 

psicose” que destaca algumas diferenças psicopatológicas quanto à gênese do conflito nos 

quadros de neurose e psicose a partir da leitura de sua segunda tópica firmada nas instâncias 

Id, Eu e Supra-eu
12

.  

É possível identificar o olhar teórico e clínico de Freud com seu novo sistema 

                                                 
12

 Como a entrada desses conceitos, referentes à leitura do aparelho psíquico a partir da segunda tópica, não 

cabem a nós uma exploração mais atida, tendo em vista o foco temático da pesquisa, recomenda-se a leitura do 

texto de Freud (1923/2007) o “Eu e o Id” que inaugura tal vertente teórica dentro de sua obra.  
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psicopatológico – a psicanálise – que agora embasa sua trajetória ante a observação e 

distinção dos quadros clínicos diversos.  

Com a leitura do texto faz-se possível uma diferenciação diagnóstica na qual a neurose 

é o resultado do conflito entre o Eu e o Id e a psicose como resultante de perturbações nas 

relações estabelecidas entre o Eu e o mundo externo. Neurose e psicose são resultantes de 

conflitos entre as instâncias vigentes no psiquismo a partir da segunda tópica freudiana 

(Freud, 1924a/1986). 

Corrobora com seus princípios quanto às defesas psíquicas, e aponta para as neuroses 

como um processo que se constitui na defesa empreendida pelo Eu ante a intrusão da moção 

pulsional com o mecanismo do recalque. Tal mecanismo consistiria em defesas atuadas contra 

parcelas do Id, cujos movimentos foram impulsionados pelas dinâmicas do Supra-eu e da 

Realidade (Freud, 1924a/2007). 

Na neurose, porém, o processo do recalque malogra e põe em representações 

substitutivas o material inconsciente, e assim concebe o sintoma, que por conter parte do 

material recalcado faz com que o Eu delibere suas forças contra tal manifestação, pondo o 

sujeito novamente no conflito com o material inconsciente através dessa “formação de 

compromisso” (Freud, 1924a/2007, p. 96).  

 Ainda no texto, acerca das psicoses, aponta-se para uma perturbação nas relações entre 

o Eu e uma falta de percepção extrema do mundo externo, ou ainda uma percepção do mundo 

sem efeitos para o sujeito. Ao conjecturar tais relações Freud (1924a/2007) cita uma recusa de 

novas percepções desse mundo externo, como também aponta um desinvestimento na 

importância do mundo interno. 

Assim, dá-se ao Ego a função de criar uma nova realidade (mundo interno e externo); 

esse novo mundo seria composto a partir das moções do Id, que demoliria o mundo externo 

em função de seus ostensivos impedimentos à realização dos desejos, já que na psicose tal 
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relação é da ordem do intolerável (Freud, 1924a/2007). 

Na psicose a construção do delírio é conotada enquanto um trabalho de “remendo” no 

lugar das falhas, nas fendas do relacionamento entre o Ego e o mundo externo. Ou ainda, nas 

“psicoses, as manifestações da tentativa de cura e reconstrução frequente se sobrepõem às 

manifestações do processo patológico” (Freud,1924a/2007, p. 97). 

Porém, apesar do avanço no pensamento com os processos psíquicos que estariam em 

movimento em cada quadro, Freud termina o texto “Neurose e psicose” com a seguinte 

questão: “Qual seria o mecanismo, análogo ao recalque, pelo qual o Eu logra se desprender do 

mundo externo?” (Freud, 1924a/2007, p.98). Essa indagação, nos indica que o mecanismo que 

atua no psiquismo e organiza a definição diagnóstica para a psicose ainda estava em aberto. 

É preciso continuar com o avanço aos textos de Freud (1924b/2007) e chegar ao título 

“A perda da realidade na neurose e na psicose” no qual o próprio autor remete sua escrita em 

função de questões trabalhadas no texto “Neurose e psicose” e assim prossegue a associar a 

nosológica de cada quadro em função das dinâmicas entres as instâncias psíquicas. 

Neurose aqui pode ser vista como uma dependência do Ego à realidade que imprime 

uma supressão a uma parte da vida pulsional e configura, para a psicose, um Ego a serviço do 

Id para afastar-se de uma parte da realidade. Freud (1924b/2007) apontará, ainda quanto à 

neurose, que o recalque, enquanto mecanismo, não definiria o quadro, mas sim a sua tentativa 

de compensar a vida pulsional que se suprimiu com a atividade defensiva; nisso tende-se à 

consequência de um afastamento da realidade ante “justamente aquela parcela da realidade 

cujas exigências intoleráveis desencadearam o recalque contra a pulsão” (p. 127). 

Já para as psicoses é possível continuar com a lógica defensiva, porém a partir de 

relações diferentes entre as instâncias. É proposto então um Ego evadindo-se da realidade e, 

logo após, uma tentativa de reparação desse afastamento não com restrições a vida pulsional, 

mas sim, asseverando o já distante relacionamento com a realidade. Com tais movimentos é 
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possível manifestações da onipotência na criação de uma nova realidade para abrandar o fator 

traumático da realidade abandonada.  

Freud (1924b/2007) conotará que tanto na neurose como na psicose é possível ver na 

tentativa de reparação dos vínculos com a realidade uma atividade do psiquismo que está a 

serviços das tendências e anseios das pulsões (do Id) e que este “não se deixa coagir pela 

realidade” (p.128). 

 Ele ancora com isso sua visão psicopatológica na expressão das dinâmicas do Id em 

conflito com o mundo externo, de sua incapacidade de adaptar-se às exigências da realidade, 

afirmando-se que a diferenciação entre os quadros se dá pelo seu primeiro mecanismo ante o 

conflito, já que o segundo movimento seria o de reatar com a realidade, presente em ambos os 

quadros (Freud, 1924b/2007). 

 Assim podemos consolidar que no primeiro momento do conflito, o quadro da neurose 

se define com o recalque, já nas psicoses poder-se-ia conceber o afastamento da realidade 

como o ponto de definição para instalação desse quadro, ou nas palavras do próprio Freud 

(1924b/2007): “(...), ou seja, o que está em jogo é se o Eu reduziu seu intenso vínculo com o 

mundo externo ou sua dependência do Id” (p.130).  

 Freud (1924b/2007) ainda sustentará que tanto na neurose como na psicose a tentativa 

de substituição da realidade é presente, e frente a isso, para a neurose, essa substituição se dá 

pela via do “mundo da fantasia” (p. 130), no qual se intenta uma realidade em mais harmonia 

com a vida pulsional, e dessas fantasias são retirados os materiais para engendrar novos 

desejos além do favorecimento de uma regressão a épocas mais satisfatórias da vida. 

Já nas psicoses esse mundo de fantasias serve de repositório para os elementos que 

construirão a nova realidade, porém a nova realidade construída tenta impor-se e substituir a 

realidade externa, como é no caso dos delírios decorrentes em tal quadro.  

 É quando o Freud nos convoca à máxima de que “tanto para a neurose como para a 
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psicose, deve ser considerada não somente a questão da perda da realidade, mas também a da 

substituição da realidade” (1924b/2007, p. 130). 

 Com tal trajeto pôde-se perpassar por importantes considerações na constituição de 

cada estrutura nosográfica, ressaltando suas condições de gênese psicopatológica, seus 

mecanismos distintos para lidar com o conflito psíquico, além de suas manobras e 

manifestações também diferentes frente à realidade. 

 Com isso, avançaremos aos tratamentos de ensaio que serão importante ponto de 

conexão e transição deste capítulo para o próximo, que trabalhará o diagnóstico com Lacan. 

2.2.5 – Dos tratamentos de ensaio. 

 

É preciso ir ainda aos artigos sobre a técnica, em seu texto “Sobre o início do 

tratamento”, no qual Freud (1913/2010) propõe, ante a questão diagnóstica, que houvesse um 

“tratamento de ensaio”. Pode-se pensar esse tempo de “ensaio” em que ainda não estão 

estabelecidos os rumos do tratamento e, no qual, o analista em sua “atenção flutuante” 

buscará esses rumos através de uma noção diagnóstica do caso (Freud, 1912/2010). 

Freud (1913/2010) irá conotar sobre esse tempo de “ensaio” referindo-o como uma 

possível precaução à menor incidência da interrupção do tratamento, como também para 

conhecer as particularidades e definir sobre a analisibilidade do caso. Esse período inicial, que 

Freud chama de “sondagem” decorre com a entrada na regra da Associação Livre enquanto 

metodologia terapêutica.  

Freud (1913/2010) considera que o erro diagnóstico pode consistir numa certa 

semelhança entre alguns sintomas que seriam manifestações do campo neurótico e que o 

levaria a um rumo para o tratamento, porém estes sintomas podem ser questionados, postos 

em dúvida, ante uma aproximação de tal sintomatologia a um estágio inicial de quadros da 

psicose (esquizofrenia ou parafrenia) que poderiam evoluir e consolidar manifestação de tal 
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campo nosográfico do adoecimento psíquico.  

Freud (1913/2010) ainda acentua que esse erro diagnóstico pode ser funesto, um 

desacerto na prática clínica, e que quando efetivado o tempo experimental, de sondagem, 

através de algumas semanas com o caso, podem-se apontar algumas questões suspeitas que 

indiquem elementos para a condição diferencial do diagnóstico.  

Posto isso, o próprio autor denota que essa distinção diagnóstica efetua uma mudança 

na perspectiva da direção do tratamento quando “ele não pode manter sua promessa de cura 

caso o paciente sofra, não de histeria ou neurose obsessiva, mas de parafrenia, e então tem 

motivos particularmente fortes para evitar o erro diagnóstico” (Freud, 1913/2010, p. 166). 

Quanto a isso Pacheco (2012) considera que há uma motivação diagnóstica nesta fase 

de “ensaio”, quando Freud aponta uma tendência ao erro diagnóstico diante da possibilidade 

de atrapalhar-se com a aparência exterior do caso. E coloca este como um passo para a 

distinção necessária entre fenômeno e estrutura. 

Rappaport (1992) nos cita que as “estruturas são da clínica, das sessões mesmas, 

veiculadas pelos modos particulares de falar, de organizar o que se diz com um interlocutor 

ímpar, em condição desigual” (p.62). Conjectura-se a isso a teoria lacaniana na qual o 

diagnóstico emerge em análise. O único instrumento é a escuta do analista, visando à 

dimensão do discurso que aponta à estrutura do sujeito (Romaro, 1999).  

Frente a esta visão, buscar-se-á, no próximo capítulo, o caminho teórico acerca da 

questão diagnóstica e suas implicações na direção do tratamento psicanalítico na abordagem 

lacaniana. 
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3. Do diagnóstico com Lacan. 

 

Então, uma vez, Lacan disse sobre um paciente: “Qual é 

o problema dele?”. O residente falou: “Não consigo 

diagnosticá-lo”. E Lacan disse: “Ele é absolutamente 

normal”. Todo mundo deu uma risadinha, e Lacan 

acrescentou, o que deixou uma espécie de frio entre nós: 

“De todos os diagnósticos, a normalidade é o 

diagnóstico mais grave, porque ela é sem esperança”. 

(Contardo Caligaris) 

  

A pesquisa agora seguirá através das elaborações referidas ao lugar do diagnóstico na 

abordagem lacaniana. Através da revisão bibliográfica foi possível identificar duas 

abordagens conferidas ao diagnóstico na clínica psicanalítica orientada pelo campo teórico de 

Lacan, sendo elas: a) o tempo diagnóstico nas entrevistas preliminares que diz respeito ao 

diagnóstico estrutural, referido à relação do sujeito com o campo do Outro (Leite 1999; 

Pacheco 2012; Quinet 2009; Rappaport 1992; Romaro 1999) b) o diagnóstico lacaniano, nos 

trabalhos e relações que Lacan explora através da topologia do nó borromeano (Guerra, 2007; 

Leite, 2001; Pequeno, 2000; Vieira, 2001).   

 Iniciaremos com a primeira abordagem citada acima, que será trabalhada na 

indissolúvel relação que se estabelece entre elas no transcorrer do capítulo, mas cabe ressaltar 

que na presente pesquisa busca-se uma aproximação maior com a segunda diretriz encontrada 

a partir da revisão bibliográfica que deu início a esta pesquisa.  

Sendo assim, teremos uma exploração mais atida acerca do lugar diagnóstico em 

alguns textos de Lacan a partir de suas articulações com a topologia provindas do nó 

borromeu. A ênfase na segunda abordagem feita através do trabalho de Lacan com o nó 

borromeano é predileção posto que aponte para questões relevantes que ajudam a pensar o 

caso Clarice, elã deste trabalho.  
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3.1 As entrevistas preliminares e o diagnóstico estrutural. 

Esclarece-se aqui quanto à eleição por começarmos a partir das entrevistas 

preliminares, pois se entende que para a questão diagnóstica tal elemento é ponto de partida 

na própria estrutura da experiência analítica. Partindo desse tempo para o diagnóstico – as 

entrevistas – contido na abordagem estrutural de Lacan foi possível adentrar na temática 

central do trabalho: o diagnóstico na estrutura através da relação do sujeito com o grande 

Outro, na linguagem. Assim, seguiremos os textos de Lacan e alguns comentadores que nos 

permitirão abordar tal questão diagnóstica.  

3.1.1Entrevistas preliminares: a direção do tratamento com o diagnóstico na 

estrutura. 

 

Na lição II, datada de dois de dezembro de 1971, nas aulas proferidas no “O saber do 

psicanalista”
13

 Lacan pronuncia acerca das entrevistas preliminares: 

Cada um de vocês conhece - muitos o ignoram - a insistência que 

faço junto aos que me pedem conselho, sobre as entrevistas 

preliminares em psicanálise. Certamente, elas têm uma função 

essencial para a análise. Não há entrada possível em análise, sem 

entrevistas preliminares. (Lacan, 2001, p. 27). 

 

A denominação entrevistas preliminares corresponderia, em Lacan, ao tratamento de 

ensaio de Freud. Aborda um tempo de escuta que é prévio à análise. Através das entrevistas 

preliminares é feito, pelo analista, um diagnóstico que busca uma direção para o tratamento 

                                                 
13

 Cabe aqui ressaltar que os seminários “ou pior” e “O saber do psicanalista” são relacionados aos trabalhos do 

início da década de 1970. O primeiro – “ou pior” – consistia nas aulas proferidas na faculdade de direito, seria 

aqui o Seminário propriamente dito, onde se pode encontrar um Lacan cada vez mais voltado ao Real, isto é, ao 

“pior”, ao impossível de sua estruturação; já o seminário “O saber do psicanalista” eram exposições no hospital 

de Sainte-Anne, onde era elaborada uma transmissão e reflexão acerca do saber. (Roudinesco, 2008). 



57 
 

(Quinet, 2009). 

No texto “A direção do tratamento e os seus princípios de poder” é possível encontrar 

a afirmação de Lacan (1961/1998) de que “O psicanalista certamente dirige o tratamento” (p. 

592), o autor diferencia esta direção do tratamento com uma direção do paciente. Faz-se 

também presente uma problemática quanto esta direção do tratamento, posto que suas 

diretrizes iniciais não são mensuráveis de maneira unívoca, o que nos leva a “permanecer aí, 

no momento, para esclarecê-lo pelo que o segue” (p. 592). 

Mas o que se faz neste tempo de entrevistas preliminares que “não podem ser 

mensuráveis de maneira unívoca” e que tem que esperar o que virá a posteriori? Além do quê, 

o que dessas entrevistas, importantes para a direção do tratamento, irá se relacionar com o 

diagnóstico? 

Rappaport (1992) cita que as entrevistas preliminares dizem de um tempo na análise 

no qual o analista tem que fazer “o ‘diagnóstico’ de estrutura” (p. 62). Ainda evidencia a 

diferença entre esta abordagem do diagnóstico com os psicodiagnósticos do campo da 

psicologia ou ainda do diagnóstico no campo da psiquiatria como já foi abordado na revisão 

bibliográfica que se encontra na introdução desta pesquisa.  

 Como já visto Pacheco (2012) considera pertinente a questão diagnóstica nesta fase de 

“ensaio”, quando Freud conota um possível erro diagnóstico diante da distração com a 

aparência exterior do caso. Tal passo realiza a distinção necessária entre fenômeno e estrutura. 

Como se configura, a partir de Lacan, a possível distinção da estrutura, tão importante para 

esta abordagem do diagnóstico? 

 3.1.2 De um diagnóstico da estrutura na relação do sujeito com o Outro. 

 

Lacan (1988) em seu “O Seminário, livro 3: as psicoses” cita que o ensino e o 

conhecimento freudiano nos põem em trabalho com fenômenos que estão para além da 
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experiência imediata. Que não podem ser apreendidos na sensibilidade. Ele menciona que: 

(...) é alguma coisa que está por detrás e que a condiciona. A 

experiência freudiana não é de forma alguma pré-conceitual. 

Não é uma experiência pura. É uma experiência realmente 

estruturada por algo de artificial que é a relação analítica, tal 

como é constituída pela confissão que o sujeito vem fazer ao 

médico, e pelo que o médico dela faz. (p. 16-17). 

 

A partir disso, é possível afirmar que o conceito de estrutura clínica é indissociável do 

paradigma de Lacan do sujeito como fundado no campo do significante. Trata-se de um 

norteador clínico imprescindível, posto que aborde a determinação universal dos efeitos da 

linguagem para o sujeito e o modo particular de resposta a esse enlace com o campo 

significante. Pondera que não há uma hierarquia entre as três estruturas, já que as vê como 

respostas distintas à “alienação inexorável do ser humano na linguagem” (Pacheco, 2012, p. 

212). 

Tem-se com isso uma ruptura com o campo da patologia posto que não se pretenda 

com o diagnóstico estrutural um prognóstico de cura. Afinal: “não se pode curar o sujeito da 

estrutura; não se pode pretender curá-lo de sua relação fundamental com a linguagem” 

(Pacheco, 2012, p. 215). 

 O trabalho de Lacan com a dimensão da estrutura do sujeito pela via do significante, 

pela relação inexorável com o Outro, parece nos apontar as diferentes posições que o sujeito 

pode assumir para se estruturar ante a linguagem. 

É possível ver em Lacan que a noção de estrutura perpassa por três níveis: o primeiro, 

ancorado na estrutura da linguagem, entra em jogo na escuta do discurso em análise; o 

segundo diz da estrutura do dispositivo analítico que se enlaça na transferência quando o 
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analista é posto, pelo analisando, num lugar de suposto saber, que Lacan designa como Outro; 

o terceiro desses níveis diz respeito ao diagnóstico estrutural feito através do modo de relação 

que o sujeito estabelece com o Outro e encarnado pelo analista (Pacheco, 2012). 

É possível apontar, com isso, que é no nível da estrutura que a análise ganha suas 

direções. É de algo por detrás dos fenômenos, vivenciados na artificialidade relacional, que o 

analista pode alcançar esse campo estrutural. O diagnóstico só pode ser realizado sob os 

efeitos – desse “algo de artificial” – da transferência
14

 instalada pelo tratamento.  

Roudinesco (1998) conota ainda quanto a isso que em Lacan é possível ver a 

orientação quanto ao conceito de transferência vinculando-o à relação entre o eu do 

analisando e a posição do grande Outro. Pode-se pensar com tal apontamento que o trabalho 

analítico teria aqui uma visão diagnóstica concebida na relação que o sujeito estabelece com o 

tesouro dos significantes, remetido ao registro do simbólico. Mas o que seria essa visão 

diagnóstica referida ao campo Outro? 

Figueiredo e Machado (2000) indicam que Lacan ao defender sua formalização do 

inconsciente estruturado como uma linguagem ressaltou a sua orientação freudiana acerca do 

conceito de inconsciente, sendo tal campo psíquico feito de pensamentos diferentes dos 

ocorridos na consciência, não obstante são frutos, estes pensamentos, de suas articulações 

com uma lei que se situa no simbólico, no encontro com o campo significante, ou seja, com o 

grande Outro.  

Lacan (1959/1998) em seu texto “De uma questão preliminar a todo tratamento 

possível da psicose” recorre ao esquema L: 

                                                 
14

Transferência: “Termo progressivamente introduzido por Sigmund Freud e Sandor Ferenczi (entre 1900 e 

1909), para designar um processo constitutivo do tratamento psicanalítico mediante o qual os desejos 

inconscientes do analisando concernentes a objetos externos passam a se repetir, no âmbito da relação analítica, 

na pessoa do analista, colocado na posição de diversos objetos” (Roudinesco, 1998, p. 766-7).  
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Figura 1. Esquema L elaborado por Lacan (1959/1998) que remete o estado do sujeito ao 

campo Outro (p. 555). 

 

E a partir disso nos emite que: 

(...) o estado do sujeito S (neurose ou psicose) depende do que 

se desenrola no Outro A. O que nele se desenrola articula-se 

como um discurso (o inconsciente é o discurso do Outro), do 

qual Freud procurou inicialmente definir a sintaxe relativa aos 

fragmentos que nos chegam em momentos privilegiados, 

sonhos, lapsos, chistes”. (Lacan, 1959/1998, p. 555)  

 

 É possível, a partir disso, pensar que os fragmentos acima, enunciados por Lacan – 

manifestações do inconsciente no campo da neurose –, na leitura que faz da obra de Freud, 

podem ser entendidos como uma mensagem metafórica, passível de decifração – significado – 

já que estaria remetida a um lugar na cadeia significante, a um lugar no simbólico. 

 A neurose é efeito das relações com o Outro, na medida em que se pode acompanhar 

Lacan fazendo o enlace desse campo simbólico ao mecanismo fundado por Freud enquanto 

pedra angular de sua teoria acerca das neuroses, o recalque. Cita-se Lacan (1959/1998) quanto 

a esta questão quando nos orienta que: 

A presença do significante no Outro é, com efeito, uma presença 

vedada ao sujeito na maioria das vezes, já que, comumente, é 
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em estado de recalcamento (verdrängt) que ela persiste ali, que 

dali insiste em se representar no significado, através de seu 

automatismo de repetição (Wiederholungszwang) (p. 564). 

 

É preciso salientar que o trabalho erigido por Lacan, de onde ele elabora suas 

construções teóricas e clínicas, é um lugar bem distinto das nosografias das neuroses 

freudianas. Andrade (2010) afirma esta diferença quanto a matriz clínica do trabalho de 

Lacan. Tal trabalho repousa em outra pedra angular. Para este autor o campo de teorização de 

Lacan tem, como ponto de partida e paradigma de abordagem do sujeito, os fenômenos da 

psicose, bem como essa matriz clínica determinará seus passos no seu percurso com a 

psicanálise.   

Ao diferenciar a estruturação do sujeito remetido ao campo do Outro, Lacan nos lança 

a sua noção diagnóstica pertinente até o final da década de 60. O simbólico como o registro 

que organizava a estruturação psíquica, na captura do vivente à cadeia de significantes 

(Figueiredo e Machado, 2000). Ou como nos aponta Lacan (1988): 

Como não ver na fenomenologia da psicose que tudo, do 

começo ao fim, se deve a uma certa relação com essa linguagem 

(…) que fala sozinha, em voz alta, com seu ruído, seu furor, 

bem como com sua neutralidade? Se o neurótico habita a 

linguagem o psicótico é habitado, possuído pela linguagem. (p. 

284) 

 

Aqui a diferenciação diagnóstica perpassa necessariamente pelos fenômenos e efeitos 

da relação do sujeito com esse Outro que é a linguagem. Ao neurótico é assinalada por Lacan 

uma melhor relação de estadia no campo da linguagem; já ao psicótico teríamos uma 
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diversidade de fenômenos que nos remeteriam ao devastador ato de encontro com a 

linguagem, ao ser “possuído” por ela.  

Pacheco (2012) concebe assim o diagnóstico estrutural como a possibilidade para a 

diferenciação das estruturas – neurose, psicose e perversão –, sendo ele realizado através da 

modalidade de relação que o sujeito estabelece com o Outro, que o analista é capaz de 

encarnar a partir da experiência analítica. 

Para o trabalho com o campo das psicoses Lacan (1961/1998) proporá, ainda em seu 

texto “A direção do tratamento e os princípios de seu poder”, quanto a esta referência à 

função estruturante do Outro para o psiquismo, que o mecanismo psíquico presente nos 

processos da psicose seria o da foraclusão dessa função simbólica.  

Tal mecanismo fundante e originário das psicoses – que ao ser consolidado estabelece 

uma clínica diferencial ante os fenômenos da estrutura da neurose – consistiria na não vinda 

do significante Nome-do-pai, sua ausência na operação do registro do simbólico. O fracasso 

da metáfora paterna em sua relação com a falha da operação da castração traria a condição 

essencial da psicose (Guerra, 2007).   

Ou como Lacan (1988) elucida no “O Seminário, livro 3: as psicoses”: 

A noção que temos da realidade como este em torno de que 

giram os fracassos e os tropeços da neurose, não nos deve 

desviar de observações segundo as quais a realidade com que 

lidamos é sustentada, tramada, constituída por uma trança de 

significantes. A relação do ser humano com o significante, é 

preciso destacarmos a sua perspectiva, o plano, a dimensão 

própria, para saber somente o que dizemos quando dizemos por 

exemplo que, na psicose, algo vem faltar na relação do sujeito 

com a realidade. Trata-se, com efeito, de uma realidade 

estruturada pela presença de um certo significante que é 

herdado, tradicional, transmitido - e como? É claro, pelo fato de 

que, em torno do sujeito, fala-se (p. 283). 
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Segundo Lacet (2004) diferentemente dos significantes recalcados que encontram um 

lugar no registro do simbólico, os significantes que foram foracluídos retornam através da 

exterioridade do real, como nos casos das alucinações ocorridas na psicose. Ou como Lacan 

(1959/1998) nos convoca para pensar quanto ao “princípio da foraclusão (Verwerfung) do 

Nome-do-Pai, é preciso admitir que o Nome-do-Pai reduplica, no lugar do Outro, o próprio 

significante do ternário simbólico, na medida em que ele constitui a lei do significante” (p. 

584-5). 

 A foraclusão do Nome-do-Pai nos indicaria, segundo Guerra (2007), a carência do 

próprio significante no lugar onde o pai deveria operar. O pai exerce dupla função, é a lei do 

significante e um dos significantes que, no registro do simbólico representa o Outro. A 

foraclusão é a “não-vinda do significante do Nome-do-Pai no lugar e no momento em que ele 

é chamado a advir” (Nasio, 1997, p.159).  

Lacan (1959/1998) fará menção à decisiva relação da dupla parental e sua pertinência 

ao processo de foraclusão quando menciona, com perspicácia, o lugar conferido pela função 

materna à paterna ao aludir “do lugar que ela reserva ao Nome-do-Pai na promoção da lei” (p. 

585). 

Através dessa formalização da psicose no traçado da foraclusão do Nome-do-pai é que 

Lacan consolidará uma abordagem do diagnóstico psicanalítico referido ao enlace que o 

sujeito faz com o Outro. Essa abordagem estrutural será utilizada por Lacan no grande núcleo 

de sua obra quando referido às diferenciações necessárias contidas no sofrimento que se 

enuncia para a escuta clínica.  

É possível pensar que na clínica psicanalítica o trabalho que cabe ao sujeito, trabalho 

com e através do Outro, diz respeito ao deslocamento dos significantes sempre remetido às 

leis que determinam a estrutura da linguagem. Isso permite a construção de sua fantasia 
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fundamental e uma ressubjetivação advinda dos efeitos da relação transferencial (Pacheco, 

2012). 

Para consolidar tal questão trazem-se lições da autora supracitada que nos brinda com 

magistral clareza e sapiência: 

O diagnóstico estrutural, ao contrário do psiquiátrico, não é um 

rótulo, e deve servir tão somente para orientar a direção do 

tratamento psicanalítico. Além disso, a estrutura particular do 

sujeito no universal da linguagem não é determinante de sua 

singularidade subjetiva. (...) o que define a singularidade é algo 

construído pelo próprio sujeito: a fantasia. A lógica da fantasia, 

portanto, é o que permite ao sujeito realizar sua trajetória na 

estrutura. (2012, p. 212)  

  

Portanto, é no enlace do sujeito na linguagem, em seus efeitos que cabem a todos se 

haver, que a fantasia lhe permite encontrar o traçado de sua singularidade. O diagnóstico 

estrutural não incide numa nomenclatura que vise à generalidade, mas sim o norte para 

trabalhar a construção daquilo que diz o idiossincrático do sujeito, e que se apresenta no 

discurso naquilo que dá vasão à lógica de sua fantasia.  

Mas esse traçado teórico e clínico ganhou novos elementos no final da transmissão 

que Lacan fazia da psicanálise, e tal mudança tem impactos no que tece o diagnóstico em sua 

obra. O psicanalista francófono enveredará por caminhos bem distintos.  

A partir daqui, essa pesquisa se dedicará a explorar esse rumo da obra lacaniana em 

sua guinada para a topologia dos nós e seu impacto que incide no lugar do diagnóstico para o 

campo teórico e para a atividade clínica orientada por essa nova abordagem. Como menciona 

Freud (1900) ao adentrar no capítulo VII da “Interpretação dos sonhos”, o que antes 

“conduzia à luz” agora “todos os caminhos terminam na escuridão” (p.469). 

Ou como cita Julien (2003), para configurar o que iria ser tão distinto Lacan “falava, 
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falava... até o dia em que enfim levou em consideração que o naming a operar essa distinção 

está ele mesmo no simbólico, como fundamento privilegiado. Nomear com um nome próprio 

cada uma das três dimensões é situar-se no simbólico e, portanto, dar-lhe primazia” (p.74). 

O que estaria para além dessa “primazia” do simbólico que fará Lacan lançar-se na 

“escuridão” de um campo distinto, em busca de respostas para o que a sua clínica o instigava 

a pensar, para além do falar? 

Avançaremos agora através do trabalho com o nó dos Borromeus que levará Lacan a 

exploração da topologia dos nós borromeanos que parece indicar algo para além dessa 

estruturação do sujeito pela via do significante.  

3.2 Do nó dos Borromeus aos nós borromeanos. 

“O real, eu diria, é o mistério do corpo falante, é o 

mistério do inconsciente” (Lacan). 

 

Roudinesco (2008) ressalta que desde os anos 1950 Lacan refere e relaciona seu 

ensino da psicanálise ao saber matemático. Uma cognação com Georges-Théodule Guilbaud é 

fundamental para a exploração que Lacan faz da psicanálise, através da topologia, no correr 

de sua transmissão.  

 Ainda segundo a autora, a partir de 1951 forma-se com Lacan, Guilbaud, Benveniste e 

Lévi-Strauss, um grupo de trabalho acerca das estruturas e com o intuito de fazer elos entre as 

ciências humanas e as matemáticas. A partir desse movimento é possível ver um Lacan 

detendo sua atenção e transmissão através de figuras topológicas que vão se inserindo em seu 

ensino, tais como: 

A banda de Moebius, sem direito nem avesso, dava assim a 

imagem do sujeito do inconsciente, assim como o toro ou a 

câmara de ar designava o buraco ou a hiância, isto é, o “vazio-

mediano” da filosofia chinesa: um lugar constituinte que no 
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entanto não existe. (Roudinesco, 2008, p. 490) 

 

É reconhecido por vários autores (Guerra, 2007; Pequeno, 2000; Clavurier e Guia-

Menendez, 2013; Roudinesco, 1998; Kaufmann, 1996) que o enlace de Lacan ao nó 

borromeano só se configura em um tempo final de seu ensino, datado a partir de 1970. 

Esse advento teórico-clínico está intricado com a sua vida relacional muito próxima de 

um grupo de matemáticos com os quais Lacan manterá um constante e eloquente diálogo, 

interessado sempre em exaltar aquilo que a experiência analítica o indicava.  

A descoberta do nó borromeano teve como pano de fundo um campo relacional 

importante e decisivo para Lacan. O autor deteve um espaço de diálogo com um grupo de 

vários jovens matemáticos da mesma geração de J.A. Miller e os alunos da École Normale 

Supérieure. Tais jovens tinham certo percurso de engajamento e formação política de extrema 

esquerda. E destaca-se, em especial, a figura inconteste de Pierre Soury enquanto o mais 

fascinante membro deste grupo relacional de Lacan (Roudinesco, 2008). 

É na aula de 9 de fevereiro de 1972, no “O Seminário, livro 19: ...ou pior”, que Lacan 

anuncia pela primeira vez uma referência ao nó borromeano e, para isso, põe no quadro antes 

de começar a lição a seguinte transcrição lógica: 

“Peço-te 

Que me recuses  

O que te ofereço – porque: não é isso!” (Lacan, 2012, p. 78)  

 Segundo Feliciotti e Viganò (2007) a partir dessa sequência Lacan propôs a alocação 

do objeto (a) no núcleo da estrutura do nó dos Borromeus e com isso esboçava uma indicação 

daquilo que ele buscava transmitir, como diz Roudinesco (2008): “um modelo de estrutura 

fundado na topologia e que operava um deslocamento radical do Simbólico para o Real” (p. 

484). Cita-se Lacan quando nos apresenta o nó: 
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(...) sucedeu-me, ao jantar com uma pessoa encantadora que é 

ouvinte nas aulas do Sr. Guilbaud, que me fosse dada, como um 

anel posto no dedo, uma coisa que quero lhes mostrar, uma coisa 

que não é nada menos, ao que parece, segundo soube ontem à 

noite, do que o brasão de armas da família Borromeu. (Lacan, 

2012, p. 88) 

 

 

Figura 2. Nó dos Borromeus apresentado por Lacan (2012, p. 88). 

 

Roudinesco (2008) aponta que foi a jovem matemática Valérie Marchand quem 

apresentou os brasões dessa dinastia milanesa que eram constituídos de três círculos em forma 

de trevo, permitindo simbolizar uma tríplice aliança. E em tal brasão, se qualquer um dos 

anéis for retirado do enodamento os outros dois se desprendem conjuntamente.  

Ao mensurar o nó dos Borromeus Lacan (2012) elucida a relação de enlaçamento que 

o elo inferior faz aos dois superiores. Ele nos atenta a como estão separados, “prestem muita 

atenção –, retirando-se este aqui, o terceiro, os outros dois se separam” (p. 88).  

Em tal estrutura topológica podia-se articular o objeto (a) ao que faz questão no quarto 

termo da sequência lógica escrita no início da sessão de 09 de fevereiro de 1972. O Eu te 

peço (Imaginário); Para recusar-me (Simbólico); O que te ofereço (Real); porquê: não é 

isso! Na expressão “não é isso” pode-se articular que coisa é o objeto (a). E quanto ao nó, em 
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sua estruturação, Lacan porá (a) no espaço central, que assegura a manutenção do nó 

(Feliciotti e Viganò, 2007). 

 

Figura 3. Nó dos Borromeus composto para ilustrar a relação entre a sequência lógica de 

09/02/1972; os três registros, Imaginário, Simbólico e Real; e a alocação do objeto (a) na 

manutenção do nó. 

 

Lacan (2012) assim nos anuncia ainda na lição de 09 de fevereiro de 1972 quanto à 

entrada do enodamento dos Borromeus e com o qual era conotado o lugar do objeto (a): 

Pedido, recusa e oferta, neste nó que expus hoje, só adquirem 

sentido a partir um dos outros. Mas o que resulta desse nó, tal 

como tentei desatá-lo, ou melhor, tirar prova de seu 

desatamento, é que isso nunca se sustenta com apenas dois. Essa 

é a raiz do que vem a ser o objeto a. (p. 89) 

 

Segundo Guerra (2007) o objeto (a) implicaria no resto de gozo que escapa ao 

processo de significantização, sendo por ele produzido como um excedente, mais de gozo. Ou 

seja, um elemento com o qual a construção simbólica não consegue referir à estrutura do 

significante, que adverte uma lógica de gozo presente na constituição do sujeito. Um resto, 

que escapa à estrutura da linguagem em seu trabalho de simbolização, e põe a causa 

inacessível do desejo em movimento na constituição do sujeito, vista a partir de agora via a 
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topologia dos três registros.  

“O que é uma topologia?” É uma pergunta lançada a Lacan na aula de três de Março 

de 1972 no seminário “O saber do psicanalista”. A partir dessa pergunta ele concebe a 

topologia como “uma coisa que tem uma definição matemática” (Lacan, 2001, p. 73). Uma 

topologia é aqui abordada por Lacan nas relações não-métricas, por relações deformáveis. É 

algo que se mostra naquilo que ele chama de “círculos flexíveis que constituíam meu: eu te 

peço... que me recuse... o que te ofereço. Cada um é uma coisa fechada, flexível, e que só se 

sustenta encadeado nos outros.” (p. 73-4).  

Esse cada um, fechado em si, e flexível, que só ganha sentido encadeado ao outro é 

referência aos três registros – Real, Simbólico, Imaginário – que tecem a experiência humana 

para Lacan (2005).  

O enveredar para a topologia dos nós vai permitir ao autor uma maior flexibilidade à 

operação diagnóstica e ao trabalho clínico. Além de permitir que Lacan explicite o quanto 

para o sujeito psíquico faz-se necessária uma amarração real, simbólica e imaginária. O nó 

entre R, S e I, torna-se, assim, suporte/paradigma para conceber a constituição do sujeito. 

(Pequeno, 2000, p. 113). 

Em seu “O Seminário, livro 20: mais, ainda” é possível ver Lacan (1985) apoiando-se 

no paradigma/abordagem borromeana dos nós. Ele indica que a problemática lançada pelo nó 

borromeano “é este: como fazer, quando vocês já fizeram suas rodinhas de barbante, para que 

essas três rodinhas de barbante fiquem juntas de tal modo que, se vocês cortarem uma delas, 

todas as três estejam livres?” (p. 169). 

Lacan (1985) vai se apoderando, neste “Seminário 20”, da topologia borromeana e 

elucidando que o engate desses registros – R,S,I – armam o sujeito em diversos nós, 

inicialmente borromeanos. Vai propondo amarrações para os registros, que não mais 
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precisavam restringir-se a três
15

, apesar de estarem sempre referidos ao ternário fundamental 

na teorização lacaniana. Ele expõe então outra maneira de engate borromeano a partir das 

seguintes figuras: 

 

Figura 4. Montagem de amarração borromeana de maneira distinta do nó dos Borromeus 

realizada por Lacan (1985, p.169). 

 

Figura 5. Nova montagem do nó que põe em vigência a condição borromeana apresentada por 

Lacan (1985, p.169). 

 

Lacan (1985) ressalta que apesar da dobra realizada em um dos registros, com a 

entrada de um terceiro ou até de um quarto registro, há novamente a mostração de outro nó 

borromeano. A abordagem topológica borromeana começava a indicar um caminho de 

exploração das amarras singulares dos sujeitos?  

                                                 
15

 “Três ainda não é nada. Pois o verdadeiro problema, o problema geral, é fazer com que, com um número 

qualquer de rodinhas de barbante, quando vocês cortarem uma delas, todas as outras, sem exceção, estejam 

livres, independentes.” (Lacan, 1985, p. 168). 
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Ele talvez indicasse que: “Vocês podem colocar um número absolutamente infinito, 

isto será sempre verdadeiro. A solução é, portanto absolutamente geral, e a fileira tão longa 

quanto vocês quiserem” (Lacan, 1985, p.169). E nos mostra uma possível cadeia borromeana:  

 

Figura 6. Cadeia de enodamento borromeana construída por Lacan (1985, p. 170). 

 

Ainda no “Seminário 20” é possível ver Lacan (1985) indagando o porquê de intervir 

o nó borromeano em sua transmissão. E refere o nó, ainda ao enlace da fórmula lógica 

apresentada no início do seminário “ou pior”. Ou seja, faz menção ao lugar de amarração 

remetido ao objeto errante, o pequeno a:  

(...) é aquilo que supõe de vazio um pedido, o qual, se situando-

o pela metonímia, quer dizer, pela pura continuidade garantida 

do começo ao fim da frase, podemos imaginar o que pode ser de 

um desejo que nenhum ser suporta. Um desejo, sem outra 

substância que não a que se garante pelos próprios nós. (Lacan, 

1985, p. 171) 

 

Há em tais elementos uma indicação do suporte oferecido pelos nós para a construção 

que Lacan vinha erigindo, quanto ao lugar fundamental da falta, o objeto (a), na constituição 
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do sujeito. E sua indicação devia ser mostrada, sendo isto que o nó garantia, posto que (a) 

está, enquanto o excesso, algo de gozoso, para além da linguagem – e presente no presente 

que lhe foi dado com o nó dos Borromeus.  

Guerra (2007) nos aponta que é possível compreender tais construções como um 

esforço para transmitir a experiência analítica enquanto operação real de redução do gozo, que 

se vale da topologia dos nós como a descoberta essencial para tal trilha teórica.  

A autora ainda propõe que Lacan se vale desse recurso para dizer do que se escreve 

enquanto Real ao apontar a necessidade dos fios e cordas que autenticam o pensar da clínica 

como uma operação que parte do Real. Para além de uma teorização, ou seja, da produção de 

sentidos no campo significante. Diz a autora: “Lacan nos convida a operar com o Real em 

jogo em qualquer forma de saber” (2007, p. 148). 

O trabalho com o nó se torna uma maneira imperante deste tempo do pensamento 

lacaniano. Afinal ele mesmo concebe: “Não basta ter achado uma solução geral para o 

problema dos nós borromeanos, para um número infinito de nós borromeanos. Será preciso 

que tivéssemos meios de mostrar que é a única solução” (Lacan, 1985, p. 175) O que a 

topologia do nó vem para resolver?  

Lacan (1985) dá relevância ao que, com os nós, esperava transmitir algo “concernente 

ao que se escreve” (p. 177), sendo aqui a topologia do nó referida a uma escrita, não uma 

escrita qualquer, mas a escrita das condições do gozo, que são “contados” através de 

“resíduos do gozo” (p. 177).  

Pode-se então nomear que a escrita do nó é algo que suporta o Real, pois como Lacan 

concebe: “Não há consistência que não se suporte no nó. É nisto que, do nó, a própria idéia do 

Real se impõe” (Lacan, 1974-75, aula de 15/04/75).  

Logo o nó é suporte para a escrita que diga algo do gozo, que estruturalmente, não está 

dado enquanto possibilidade escrever-se pela linguagem. Ainda segundo Lacan (1985) o nó 
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pode servir para “representar essa metáfora tão difundida para expressar o que distingue o uso 

da linguagem”
16

 (p. 173). 

Para prosseguir traz-se Kaufmann (1996) que refere ao “O Seminário, livro 21, Les 

non-dupes errent”, datado nos anos de 1973-74, ser possível apreender um Lacan realizando 

uma utilização mais ampla dos recursos borromeanos, e com este recurso em sua associação 

com a representação dos três registros: do simbólico, do imaginário e do real.  

Apresenta-se agora em vantagem, com esse advento teórico-clínico, uma idéia 

desvencilhada da supremacia ou hierarquia dos registros do ternário lacaniano. Há uma 

substitualidade dos círculos na sua relação com o corte – ao desnodar qualquer um – 

independente de seu registro, os outros dois também desfazem a aliança borromeana. Eles 

possuem o mesmo valor e ao mesmo tempo é necessário distingui-los. (Clavurier e Guia-

Menendez, 2013).  

Pequeno (2000) conota que há também, quanto à heterogeneidade dos registros, a 

necessidade de apontar algo de idêntico em cada elo, dada a presença dos 3 elementos: ex-

sistência, furo e consistência. Ainda quanto a isso, Lacan (2007) sinalizará em “O Seminário, 

livro 23: o sinthoma” que no Imaginário há o suporte do que se trata como consistência, o 

furo enquanto essência do Simbólico e o Real sendo sustentado pelo que é designado de ex-

sistência. 

 

Figura 7. Ilustração dos elementos contidos em cada elo do nó em sua condição de 

heterogeneidade (Pequeno, 2000, p.119). 

                                                 
16

 Grifo meu. 
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Pode-se ainda trazer Lacan que nos esclarece quanto à heterogeneidade dos registros 

de seu ternário: 

Existem três dimensões de espaço habitadas pelo falante, e essas 

três dit-mansions, como eu as escrevo, chamando-as de o 

Simbólico, o Imaginário e o Real. Não é exatamente como o 

sistema de coordenadas cartesiano; isso porque existem três, não 

se enganem nesse ponto. As coordenadas cartesianas provem da 

velha geometria. E por isso que [...] é um espaço, o meu, como 

eu o defino dessas três dit-mansions, é um espaço em que os 

pontos se determinam de outra maneira. E foi isso que eu tentei 

[...] é uma geometria em que os pontos [...] se determinam de 

uma amarração daquilo que talvez vocês se lembrem, o que 

chamei de “minhas três rodas de barbante”. (Lacan, 1973-74, 

aula de 13 de novembro de 1973) 

 

Clavurier e Guia-Menendez (2013) esclarecem que o rompimento com as instruções 

da geometria cartesiana faz Lacan dar uma torção em seu ensino e em sua clínica, operada 

pela conjuntura da torção dos nós. O que o autor denomina de saída da “velha geometria” para 

“uma lógica nodal” (p. 129). 

Essa “velha geometria” pode ser aludida, conceitualmente, no que faz o sujeito 

emergir no intervalo entre os significantes – a prevalência do registro do simbólico entre as 

décadas de 1950 e 1960. Necessitando de uma armação que o delimite e o constitua a partir 

dessa referência ao significante, têm-se como exemplos de exploração “da geometria 

cartesiana” o esforço realizado no Esquema L ou no Grafo do Desejo. Já a “logica nodal” 

explora o sujeito como função do enlace borromeano (Pequeno, 2000). 

O que vem sendo construído até então quanto a essa “nó-sologia” “nó-sográfica” diz 

respeito à extração topológica do elemento do gozo não mais pelas vias do significante. 
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Lacan, ao dirigir-se à topologia dos nós vem cogitando o discurso do gozo em sua teorização, 

e pondo o Real – que o questiona na clínica – em questão. O faz, de maneira genial, a partir 

dessa ferramenta que a matemática – e os geniais matemáticos, Soury, Thomé, Guilbauld, 

entre outros – lhe presentearam com o trabalho com os nós.  

3.2.1 De uma nó-sologia. 

 

No “O Seminário, livro 22: R.S. I” – datado em 1974-75 – é possível ver uma 

conotação distinta dada na abordagem borromeana em sua relação com a constituição 

psíquica que se escreve, agora, com os nós. Lacan nos diz: 

Sim, aqui me detenho para fazer um parêntese destinado a lhes 

mostrar que não é fácil figurar o nó, [...], por que parto da tese 

de que o sujeito é aquilo que é determinado pela figura em 

questão; determinado: não no sentido de ser seu duplo, mas no 

sentido de que é das amarras do nó, do que dentro do nó 

determina pontos tríplices e razão do aperto do nó, que o sujeito 

depende. (Lacan, 1974-75, aula de 18 de março de 1975) 

 

Há aí uma mudança de paradigma no que diz respeito à constituição psíquica quando 

atrela a constituição subjetiva à amarração de pontos tríplices numa aliança entre os registros 

I,S,R.; e um afastamento do primado do simbólico.  

Ainda neste “Seminário 22” é possível ver Lacan mencionar sua suspeita de Freud ter 

traspassado pelo ternário de seu ensino. E diz que Freud, não dispondo dos nós, fez do 

conceito de realidade psíquica um quarto elo que enlaça os três registros heterogêneos. O 

complexo de Édipo seria a trama corriqueira na constituição desse quarto elo, cujo núcleo 

seria o significante Nome-do-Pai. O Édipo enlaçaria, em Freud, os três registros (Pequeno, 
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2000).  

Vê-se a partir da autora supracitada que a entrada do quarto elo é uma significativa 

mudança na operação da nosografia e nosologia no campo da psicanálise. Esse quarto 

elemento de função suplementar permite pensar a psicose enquanto estrutura de base para os 

processos de constituição psíquica.  

Lacan proporá que o nó borromeano de três elos é um ideal que não se verifica para os 

sujeitos. A psicose, assim como a neurose, responde a falha de estrutura que é a foraclusão 

generalizada, que passa a ser aludida por Lacan como uma modalidade de foraclusão mais 

radical do que a foraclusão do Nome-do-pai. Na neurose, a realidade psíquica, através do 

Édipo, constituiria o quarto elo na formação dos sintomas, promovendo, assim, a função 

suplementar (Pequeno, 2000).  

É deveras concebido que a psicanálise nasce com Freud (1925/1986) em seu inclinar-

se sobre a escuta das neuroses. Esta é a matriz nosográfica e nosológica fundamental da obra 

freudiana. Assim como já citado acima, Andrade (2010) afirma acerca da matriz clínica do 

trabalho lacaniano ser o tema da psicose, e que seu projeto seria o de avançar nos estudos 

desse campo de adoecimento psíquico. Supõe-se, aqui, que o enlace do quarto elo na 

topologia dos nós tem esse norte do desejo de Lacan de seguir avançando no campo da 

nosografia da psicose.  

Foi possível elencar, através de Guerra (2007) e Pequeno (2000), e ver Lacan mudar a 

matriz clínica de constituição do sujeito. Ele irá valer-se da psicose como ponto de partida 

para os fenômenos do psiquismo. Acerca disso ele nos diz no “R.S.I”: 

Colocarei (...) esse ano a questão de saber se, quanto àquilo de 

que se trata, o enlace do imaginário, do simbólico e do real, é 

necessária essa função suplementar, em suma, de um toro a 

mais, este cuja consistência deve ser referida à função do Nome-
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do-Pai. (Lacan, 1974-75, aula de 11 de fevereiro de 1975) 

 

Em tais conjunturas é preciso avançar no tempo mais uma vez e repousar no “O 

Seminário, livro 23: o sinthoma”, datado de 1975-76. Aí é possível ver Lacan explorar 

abundantemente sua topológica nodal, ou, como afirma Soury (1988), uma topologia 

lacaniana, considerando-a uma inversão da topologia algébrica, posto que, para o mesmo, 

Lacan tentava fundar o espaço a partir dos nós, e não os nós a partir do espaço. Pode-se 

acompanhar Lacan (2007) a respeito dessa edificação quando enuncia: 

Esse nó, qualificável de borromeano, é insolúvel sem que se 

dissolva o mito do sujeito – do sujeito como não suposto, isto é, 

como real – que ele não torna mais diverso do que cada corpo 

que assinala o falasser, cujo corpo só tem estatuto respeitável, 

no sentido comum da palavra, graças a esse nó. (p. 37) 

 

Durante esse “Seminário 23” Lacan irá expor inúmeras grafias de nós, nas quais a 

condição borromeana será discutida como paradigma de escrita do sujeito pela via que 

sustenta algo do Real. Ao caminhar com tal edificação conota que a escrita dos nós não é 

apenas um elemento a ser somado em sua teorização. Ele considera que o caminho que os nós 

apontam é algo como um método (Lacan, 2007).  

Mas o que tal metodologia estaria implicando para o campo teórico-clínico da 

psicanálise orientada por Lacan? Já foi visto aqui a mudança de paradigma da constituição 

psíquica através do fenômeno da foraclusão generalizada. Este elemento teórico que, no 

campo da topologia dos nós, faz – através da entrada do quarto elo, o sinthoma – da psicose o 

“diagnóstico” de base a qualquer constituição do psiquismo (Guerra, 2007; Pequeno, 2000).  

Como esse novo paradigma estaria vinculado ao que Lacan chama de sinthoma, em 
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sua exploração do sujeito pela lógica nodal, que agora aponta uma falha de enodamento dos 

três registros na base da constituição psíquica? Como, através de sua obra, Lacan chega a essa 

concepção para o trabalho com o sujeito psíquico? 

Guerra (2007), em sua elucidativa e brilhante tese, faz um percurso que nos baliza 

quanto ao que Lacan vai considerando enquanto os possíveis “remendos” às dinâmicas 

presentes na estrutura de base – a psicose. Um caminho que vai permitir a Lacan elaborar 

questões pertinentes ao que incidirá na sua idéia de foraclusão generalizada. 

A autora traz em primeiro plano a proposta presente na análise do livro de Paul 

Schreber no qual Freud (1911/1986) designará o delírio como uma tentativa de cura, 

revelando um movimento presente na psicose que almejava uma estabilização dos fenômenos, 

por essa estrutura, desencadeados. 

 Ainda segundo a autora é possível conceber a passagem de Lacan pelo caso Hans e sua 

exploração, que demonstra a insuficiência da figura paterna de Hans em operar a castração. 

Ou como diz o próprio Lacan (1995), em seu “O Seminário, livro 4: a relação de objeto”, ao 

conceber que: “Trata-se de que o pequeno Hans encontre uma suplência para este pai que se 

obstina em não querer castrá-lo” (p. 375). 

 Guerra (2007) assinala que a leitura de Lacan acerca do caso Hans nos permite 

conceber a carência da ação da castração fomentando uma solução imaginária (a angústia 

fóbica de Hans) diante do real introduzido pela castração.  A suplência acima citada por 

Lacan confere esse espaço de articulação com essa busca de estabilização dos fenômenos 

ocorrentes no psiquismo ante uma falha de base, causada pela foraclusão generalizada. Hans 

apontou mais um tijolo nesta edificação com sua “suplência metafórica na fobia” (p. 121). 

 O caminhar da autora nos remonta a James Joyce. Aqui o campo das suplências entra 

em cena novamente com o ícone do nó: Joyce é o paradigma do nó no “Seminário 23” de 

Lacan. É a partir desse instigante escritor irlandês que Lacan explorará com extrema 
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abundância sua metodologia borromeana, já advindo aqui a sua compreensão acerca da 

foraclusão generalizada.  

 O sinthoma, tratado no “Seminário 23”, enquanto esse quarto elemento que tenta 

suplantar uma falha de base na estruturação do psiquismo, é referido por Lacan (2007) ao 

mencionar que “é a partir de Joyce que abordarei esse quarto termo, uma vez que ele completa 

o nó do imaginário, do simbólico e do real” (p. 38). Assim traz à baila, ao ser questionado 

sobre o desaparecimento do nó borromeano a três, que só é possível fundamentar a situação 

borromeana naquilo que o sinthoma, enquanto quarto elo, sustenta a condição de enodamento 

(Lacan, 2007, p. 41). Mas, por que sinthoma? 

 Julien (2003) nos revela que, historicamente, a etimologia da palavra sin-toma – sym-

ptôme – só é concebida a partir do século XV. Aponta que Lacan faz a escolha de um modo 

antigo da escrita em função de sua etimologia grega. Ou como o autor nos descreve: 

Sin-toma é o que cai (ptôma) junto (sym). É a “coincidência” 

latina; para o médico, é a doença e seu sinal, dois 

acontecimentos que “caem” ao mesmo tempo. Lacan vai para o 

lado não-médico; o sin-thoma [sin-thome] é o sun-thema, o 

substantivo do verbo sun-tithemi, por junto; em outras palavras: 

ligar, nodular. O sinthoma faz nó. O sinthoma grego é a con-

sistência latina: o que faz ficar junto. (p. 78) 

 

Este trajeto clínico-conceitual tem consequências diretas para as elaborações teóricas 

no que diz respeito ao campo psicopatológico e metapsicológico da psicanálise orientada por 

Lacan (Freire, Pereira e Silva, 2014). E vê-se, aqui, o profícuo perpassar dessa pesquisa. 

Porém, ainda se faz indispensável acercar-se dos motes indicativos do impacto da topologia 

dos nós borromeanos para o pensamento diagnóstico que incide sobre a clínica.  
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3.2.2 De uma “nó-sografia” diagnóstica. 

 

Julien (2003) em seu livro “Psicose, perversão e neurose: a leitura de Jacques Lacan” 

nos auxilia com esse trajeto, ao apontar no trabalho de mostração topológica com os nós a 

possível diferença entre o conhecimento paranóico, psicose e neurose.  

Refere ao conhecimento paranóico a falta do sentido do volume; o arrefecimento do 

Outro ao que se avista dele: um perfil, um ícone. Para esse lugar nosográfico – o 

conhecimento paranóico – indica o nó de trevo onde a equivalência das três dimensões se 

reduz a uma. Alude que, nessa equivalência sem distinção – dos registros – encontrada no nó 

de trevo, têm-se a definição da paranóia comum. 

Lacan (2007) reporta quanto a isso que o nó de trevo homogeneíza o nó borromeano, 

colocando em continuidade os três registros – Imaginário, Simbólico e Real. Tais registros 

“são uma única e mesma consistência e é nisso que consiste a psicose paranóica” (p.52).   

 

Figura 8. Nó de trevo apresentado por Lacan (2007, p. 42). 

 

Pode-se acompanhar Lacan (2007) que nos professora quanto a tal questão:  

(...) em grande parte, o simbólico, o imaginário e o real são 

emaranhados a ponto de um continuar no outro, na falha da 

operação para distingui-los como na cadeia do nó borromeano – 

do pretenso nó borromeano, eu diria, pois o nó borromeano não 

é um nó, é uma cadeia. Por que não apreender que cada uma 

dessas argolas continua uma na outra de um modo estritamente 
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indistinto? Ao mesmo tempo, ser louco não é um privilégio. (p. 

85). 

  

Quanto à condição de sua teorização de uma falha na base de qualquer enodamento 

têm-se Lacan (2007) considerando que “basta que haja um erro em algum lugar do nó de três 

para que ele se reduza à rodinha. Suponham, por exemplo, que aqui, em vez de passar por 

baixo, passasse por cima. Basta isso” (p.89). 

 

Figura 9. Mostração realizada por Lacan (2007) do nó de três e do erro que retira sua 

condição borromeana (p.89). 

 

 E Lacan (2007) nos apresenta a construção da mostração desse erro de enodamento 

que se realiza com apenas um elo, ou como ele mesmo diz: 

Isso constitui pura e simplesmente uma rodinha. Ao torcê-la, o 

resultado é esse oito. Ao torcer a argola superior vocês obtêm 

isso, que se parece com um nó de trevo, um cloverleaf, mas não 

o é, pois ele tende apenas a retomar sua forma inicial, aquela de 

rodinha. (p.85) 

 

Figura 10. Elaboração do falso nó de trevo apresentada por Lacan (2007, p.85). 
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Lacan (2007), ao compor essa mostração, nos permite tocar a escrita da falha de base 

do enodamento, visto a partir do nó de trevo. Mas sinaliza, também, a sua manutenção 

borromeana com a entrada do toro do sinthoma, um novo elo que “remenda” o nó “ao aplicar 

uma argola, graças à qual o nó de trevo pretendido não fica frouxo” (p. 85). E nos apresenta: 

 

Figura 11. Nó trevo, apresentado por Lacan (2007) com um toro acrescentado que não 

permite o desnodulamento (p.85). 

 

 Ainda com Julien (2003) pode-se avançar no campo nosográfico referindo ao nó de 

três elos, em sua condição borromeana, presente no brasão dos Borromeus – já apresentado 

anteriormente nesta pesquisa –, enquanto a escrita do que está em jogo na psicose. O autor 

revela que Lacan já indicava a falha de enodamento do nó de três elos no não enlaçamento de 

apenas um dos registros.  

 

Figura 12. Nó borromeano (Lacan, 2007, p. 21). 

 

Ou como se pode acompanhar nas palavras do próprio Lacan no “O Seminário, livro 

21: Les Non-dupes errent”: 
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Em outros termos, se o caso for bom, quando há um desses aros 

de barbante que lhe falta, você deve ficar louco. E é nisso que o 

bom caso consiste em saber que se há algo normal é que, quando 

uma das dimensões lhe arrebenta por uma razão qualquer, você 

deve ficar louco. (Lacan, 1973-74, aula de 11 de dezembro de 

1973) 

  

É possível, então, compor que a partir de 1973, em função do trabalho com a topologia 

do nó, Lacan configurará uma definição para a nosografia da psicose, abordando-a enquanto o 

desnodulamento das três consistências, ou seja, a quebra do nó (Julien, 2003). 

Guerra (2007) corrobora e indica que nos seminários “RSI” e “o sinthoma” pode-se 

ver Lacan apontando e trabalhando a lógica nodal em seu desnodar. A autora considera que as 

diferentes mostrações dos erros e suplências com o nó permitem pensar o diagnóstico e a 

clínica com a psicose. 

Julien (2003) ainda propõe que a ruptura no nó em qualquer uma das dimensões se da 

“o acontecimento como encontro do real” (p. 77). Para o autor: “a elisão do imaginário e a do 

simbólico fazem com que a resposta falte. É o ‘bom caso’: devemos delirar. É esta a segunda 

significação da ‘loucura’, após a primeira relativa ao conhecimento paranóico” (p. 77). 

Ainda com o autor é possível pensar a comparação do “bom caso” com o “mau caso” 

posto que o segundo assim se designa e denomina por sua condição de aguentar, “não 

arrebenta” (p. 77), e atrela que isso põe em jogo a mostração topológica do enlace que define 

a neurose. Essa mostração topológica abrolha do nó olímpico.  
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Figura 13. Nó olímpico apresentado por Lacan para a mostração topológica da neurose 

(Lacan, 1973-74, aula de 18 de dezembro de.1973). 

 

Lacan em seu “Seminário 21” enfatiza que sob tais condições de enodamento pode-se 

dizer que o sujeito é neurótico. Em suas próprias palavras: “É bem em que sempre afirmei 

isto, que não se sabe muito: que os neuróticos são incansáveis [...]. Seja o real, o imaginário 

ou o simbólico que lhes falte, eles aguentam!” (Lacan, 1973-74, aula de 11 de dezembro.de 

1973). Julien (2003) nos afirma que caso um dos aros se arrebente, no enodamento exposto 

acima, ainda assim há a manutenção de um enodamento com dois dos elos que compõem tal 

nó. 

Freire, Pereira e Silva (2014) comentam que com o nó borromeano planificado, no 

qual conseguimos ver o entrelaçamento dos registros e suas sobreposições, tal escrita pode ser 

“tomado como um aparelho de leitura dos fenômenos que a neurose exibe na clínica” (p. 17).  

Com a apresentação, pela via topológica, dos lapsos ocorridos em cada nó – trevo e 

borromeano – vê-se uma distinção de dois tipos de “loucuras”: a paranóia comum e a resposta 

psicótica ao acontecimento pelo que o delírio desencadeia. Porém, essa “nosografia, portanto, 

não basta. Ela deve ser completada por outra ‘loucura’. É exatamente o que Lacan faz a partir 

de 1974 com os seminários RSI e o sinthoma” (Julien, 2003, p. 78). 

Lacan (2007) enfatiza sua proposição para o termo sinthoma, e em tal expõe que se 

trata do que repara a cadeia borromeana, no caso da não manutenção da cadeia ante a 
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ocorrência de dois pontos que contenham erros de enodamento. 

No primeiro momento com o nó, a psicose foi abordada como o desnodulamento dos 

três registros. Porém Lacan põe em precisão quanto esse campo “nó-sográfico” ao considerá-

lo agora como o não enodamento a três elos. Assim, a psicose passa a se compor com uma 

“nodulação que não se mantém sem um quarto elemento” (Julien, 2003, p. 78).  

 

Figura 14. Mostração da falha de enodamento no nó borromeano com os três registros 

separados e seu enodamento realizado pela suplência do Sinthoma (Lacan, 2007, p. 21). 

 

Freire, Pereira e Silva (2014) observam que, com tais grafias do nó, Lacan traz 

consequências para o seu pensamento psicopatológico, no qual a neurose tem o sintoma como 

elo que mantêm junto os três registros. E na psicose têm-se “a tentativa de ser o Sinthoma” 

(Julien, 1999, p. 49). Tal conjuntura de construções que referem a patologia psíquica ao 

modelo proporcionado pelo nó borromeano pode ser denominada de “diagnósticos 

lacanianos” (Leite, 2000, p. 37). 

3.2.3 Dos nós na experiência analítica. 

  

Freire, Pereira e Silva (2014) consideram que os últimos anos do ensino de Lacan, que 

se vinculam à entrada em cena do nó borromeano, são seguidos por uma longa e vasta 

experiência clínica, sendo tal clínica vista em seu acostamento ao que ele concebe como o real 
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e o gozo, sendo assim intrínseca a desesperança ao que remete a estruturação do sujeito no 

sentido, enquanto efeito de significação imaginária.  

Com o trabalho com os nós o analista se pode escutar e escrever. Contemplando a 

clínica com uma “mano-art”, um algo que convoca o corpo, em particular a mão, afinal com 

os nós é preciso manusear, “segurar para o apreender”, faz da prática clínica um 

pertencimento às artes manuais, artes da mão, “ uma arte delamano, uma mano-arte” 

(Clavurier e Guia-Menendez, p. 129, 2013). 

Couto (2007) propõe que haja, para além das intervenções referidas ao sujeito do 

inconsciente, uma que vise reparar os lapsos do nó e os possibilitasse uma nova estruturação. 

Não alude tal lapso dos nós apenas em sua referência aos registros RSI na estruturação do nó 

borromeano.  

O autor nos convoca a pensar sua proposta de que o analista sinthoma, como referido 

por Lacan, tem, para além da função de enodamento dos três registros em um nó borromeano, 

uma função que visa o enlaçamento social. O nó pode ser considerado uma forma consistente 

de articulação dos elementos da ordem do laço social (Couto, 2007).  

Já com Freire, Pereira e Silva (2014) pode-se trazer o trabalho com os conceitos de 

inibição, sintoma e angústia em sua articulação com os nós. Os autores indicam que Lacan 

invita aos três conceitos a mesma heterogeneidade designada ao ternário de seu ensino. E que 

em tal articulação é possível retirar bons proveitos para o trabalho com a clínica das neuroses. 

Ainda com os autores supracitados pode-se trazer que o direcionamento da clínica 

quanto ao advento dos nós, sem deixar de convocar a singularidade, está regulado na 

perspectiva de locar o gozo pelo meio da nomeação. Tal nomeação é feita em remissão a 

tríade conceitual de Freud, inibição, sintoma e angústia, além do nome-do-pai e do sinthoma.  

Leite (2001) ressalta que na clínica borromeana existem diferenciações, porém não 

existe uma oposição da presença ou ausência da metáfora paterna. Nesta perspectiva pode-se 
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obter uma clínica mais elástica gradual e não classificatória.  

 No imenso desafio de trabalhar – em condição extrema – com a falta de si e do Outro, 

com seus pontos de gozo, há para o sujeito um encontro – a experiência analítica – que lhe 

proporciona pontos de consistência, uma nomeação que possibilita um posicionamento na 

vida, seu sinthoma (Lacan, 2007). 

“Penso que não se pode conceber o psicanalista de outra forma senão como um 

sinthoma” (Lacan, 2007, p. 131). Com esta afirmação pode-se retirar a certeza que a 

elaboração realizada por Lacan em sua topologia dos nós incide torção não apenas nos 

ditames e construtos psicopatológicos – quando propõe a foraclusão generalizada e sua 

guinada nosológica, como também com sua escrita do nó aponta uma nova metodologia 

nosográfica – mas nos traz impacto também para o trabalho clínico.  

 O analista está presente na clínica enquanto algo que mantêm junto? Que oferece um 

laço ao que chega desnodado? Que reata certa consistência perdida ou nunca obtida? Com tais 

questões destaca-se suscintamente o impacto desse tempo final da transmissão lacaniana. Um 

momento de reflexões profundas sobre a teoria e a prática clínica está condensado nesse 

emaranhado de nós. 
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4. Da generalidade à singularidade: uma breve discussão com o caso Clarice 

“Quando estamos examinando concretamente o 

problema, podemos atirar a classificação aos quatro 

ventos e observar casos, e examinar detalhes sob o 

microscópio, por assim dizer” (Winnicott). 

 

4.1. O caso Clarice 

 

Clarice
17

 é uma mulher de 40 anos. Foi até o meu consultório indicada por um 

educador físico que me conhecia. Ele me procurou e falou-me um pouco sobre ela. Pedi-lhe  

que desse meu contato para que, se ela desejasse, me procurasse.  

Clarice me contata e chega à primeira sessão se dizendo envergonhada, pois achava 

que não se vestia adequadamente para a situação. O primeiro impacto de sua figura foi 

marcante. Seus cabelos estavam bastante assanhados, suas vestes pareciam ter sido escolhidas 

aleatoriamente. Ela me causou a impressão de que há muito não cuidava de si, ou não era 

cuidada. 

Falando de modo bastante rápido e com a respiração entrecortada, conta que o seu 

marido a esperava no hall do prédio. Ela parecia nem mesmo entender o que fazia ali. 

Perguntei algo que a norteasse nesse sentido: por que ela estava ali? E ela respondeu: “Sou 

bipolar”. 

Começou a narrar uma história, sua história, muito conduzida pelos dizeres do saber 

psiquiátrico. Há mais de 15 anos essa mulher transitava de psiquiatra em psiquiatra, sob 

tratamentos medicamentosos de grande complexidade e dosagens; em tratamentos 

psicológicos, em terapêuticas ocupacionais e até internamento psiquiátrico. 

                                                 
17

 Os dados aqui utilizados foram modificados e organizados para a construção do caso e para que características 

da identidade real da paciente sejam preservadas. Com esse objetivo, as falas foram modificadas, porém os 

elementos simbólicos pertinentes à construção do caso foram mantidos, para que sejam retiradas as reflexões e 

construções que emergiram dessa escuta. 
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A sua narrativa a respeito desse tempo deslizava em torno de diagnósticos diversos. 

Começou com o transtorno de humor maníaco depressivo, muito conhecido por bipolaridade; 

abrandou-se para o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, TDAH; em outros 

momentos esboçou as silhuetas do grave transtorno da esquizofrenia; até que o último médico 

havia a feito retornar à bipolaridade, isso para citar apenas alguns que ela vinculou em seu 

discurso.  

Estava eu, neste momento, bastante impactado pelos diferentes diagnósticos e, 

sobretudo, pela maneira como Clarice assumia para si todas essas formas de doença como o 

seu elemento de construção subjetiva, como o seu lugar e forma de circular no mundo. Seu 

anseio para contar toda essa história, para encontrar alguém que pudesse escutar esse trajeto 

de tantos transtornos ditos sobre ela parecia transbordar ali. 

Achei que isso era um excelente começo. Ela já havia, sem ter percebido, principiado 

o seu trajeto de revisitar, no seu discurso, sua jornada desse tempo clínico com a psiquiatria 

que parecia ter deixado marcas profundas no seu mundo psíquico. 

Foi esse o primeiro movimento da análise realizada por Clarice e o relevante à 

temática desta pesquisa: a presença marcante e seus efeitos das classificações psiquiátricas 

que se apresentavam através da sua fala. 

Fiz, então, o que é de praxe em nossa clínica. Supondo um saber inconsciente do seu 

lado, convidei-a a continuar (re)contando a sua história. Ela segue relatando dizeres médicos, 

diagnósticos a ela endereçados: frias palavras que conduziam a uma lista de sintomas.  

Descartei tais conduções. Queria saber da sua vida e, assim, iniciou-se o seu trabalho. 

Questionei-lhe da sua vida, sua família, sua história além das doenças já diagnosticadas. Sua 

necessidade de narrar-se emergiu e, no discurso, retornou ao seu nascimento, ao contexto de 

ser uma filha extemporânea, de um casal cuja mãe já chegava perto dos 50 anos e um pai 

sexagenário; seus três irmãos contavam quase duas décadas de diferença em relação à sua 
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idade.  

Começou, então, um momento de embate no seu processo de análise, instaurando-se 

um conflito a partir de uma demanda muito especifica: ela queria que eu enunciasse o meu 

diagnóstico acerca dela. Disse-lhe que eu não trabalhava com tais construções. Neguei o seu 

pedido de resposta acerca de uma nomenclatura diagnóstica e não correspondi à sua demanda 

em tal pedido. 

Todas às vezes, que não eram poucas, que me questionava sobre esse assunto, eu 

negava-lhe uma resposta. Em muitas ocasiões, colocava que eu estava conhecendo Clarice, 

que vinha ouvindo uma pessoa que tinha tido uma vida difícil e cheia de marcas e que essa 

Clarice é quem tinha de me dizer o que estava marcado, dolorido, nas suas dificuldades. 

 Ela reclamou: “mas eu sou bipolar, você não vai me dizer nada sobre isso, se eu 

tenho ou não isso, eu estou sem fazer nada, por que uma bipolar não pode trabalhar, uma 

bipolar não pode estudar, eu posso fazer faculdade”?  

 Ela não havia percebido que o grande trabalho da clínica já estava sendo feito com 

tantas questões ali enunciadas. Ela apreendia sua história e tinha um forte desejo de mudança 

sobre a mesma, mas estava habituada, devido há tantos anos com os arranjos da psiquiatria, a 

um sistema médico que lhe enunciava seu estado psíquico, o que não facilitava uma nova 

elaboração. Nos nossos encontros, ao contrário, era ela quem construía os elementos acerca da 

sua vida subjetiva, através da sua própria história e dizeres, nos caminhos com o seu desejo.  

Mas Clarice parecia frágil para sustentar um lugar que prescindisse desses nomes e 

voltava a me pedir um diagnóstico. Insisti que isso não seria realizado por mim; que ali, em 

nossos encontros, o que seria sempre possível era o espaço pertinente para que ela emitisse 

seus dizeres. 

Os diversos diagnósticos recebidos durante esses anos pareciam ter erigido para ela 

uma subjetividade estereotipada, através das características contidas em cada diagnóstico. No 
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entanto, externa e imposta ao sujeito, não se sustentava. Assim, ela voltava a demandar uma 

palavra que a nomeasse.  

O diagnóstico da clinica psiquiátrica foi esse fator de embate, que tinha de ser 

desvinculado da sua construção subjetiva. Clarice precisava trabalhar em seu discurso esses 

elementos. E assim tentou-se. O trabalho foi possível. Clarice parecia perceber cada vez mais 

que a situação de análise começava a trazer seus benefícios nos abalos da vida.  

Ela pôde começar a fazer questões importantes quanto ao seu campo de relações com 

os outros, seu lugar de doente que lhe remetia a tantas limitações e impedimentos, seus 

desejos de romper com tais barreiras para buscar algo seu. 

A presença marcante dos diagnósticos psiquiátricos que chegaram à clínica 

psicanalítica deu o impulso originário dessa pesquisa. A psicanálise como antítese da 

psiquiatria pôde revelar a Clarice que o caminho para lidar com seus sofrimentos saía de sua 

boca.  

4.2 De Clarice com os diagnósticos: possíveis e breves discussões 

 

Como já foi conotado anteriormente, esse caso me levou a interrogar o lugar do 

diagnóstico psiquiátrico e seus efeitos sobre o sujeito, produzindo um questionamento acerca 

da condução diagnóstica no campo da psiquiatria e da psicanálise. Com esta pesquisa, que 

partiu de questões oriundas da clínica, tentar-se-á por em movimento algumas considerações 

que se façam pertinentes para o avanço na leitura do caso Clarice. 

No trajeto da pesquisa apresentaram-se alguns esclarecimentos acerca desse lugar do 

diagnóstico psiquiátrico. Foi possível compreender seus arranjos e rearranjos teóricos e 

metodológicos ao longo da trajetória desse conceito em tal campo. Tal caminho permitiu 

conhecer os interstícios do que Clarice apontava em sua narrativa.  

Foi-se capaz de compreender a posição de desresponsabilização do sujeito quanto a 
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seu lugar de adoecimento a partir da emissão do diagnóstico. A falta de implicação e relação 

com o discurso do sofrimento que afligia Clarice foi uma das marcas presentes no início de 

seu trabalho clínico, o que nos faz pensar tal diagnóstico como uma desautorização – 

legitimada pelo espírito hegemônico de uma medicina cientificista – ao sujeito quanto ao seu 

lugar de nomeação do sofrimento.  

Os diversos diagnósticos emitidos a ela, na sua trajetória com a clínica psiquiátrica, 

constituíam um lugar de adoecimento que Clarice não precisava questionar, parecendo se 

instaurar, a cada diagnóstico, uma autoridade sobre seu sofrimento, uma verdade imutável, 

indiscutível; por outro lado, um mutismo quanto a sua própria elaboração de todo esse 

processo. 

Clarice narrou como fora diagnosticada, classificada em diversos lugares simbólicos, 

muitas vezes de diferenças radicais e destoantes, tais como os transtornos de TDAH e o de 

Esquizofrenia, ambos atribuídos a ela. A tecnia da escuta do sofrimento, nesse sujeito, crava 

questões importantes ante essa diversidade de diagnósticos emitidos. 

Após o DSM-III e sua visão a-teórica, a-histórica e a-doutrinária, o campo das 

classificações psicopatológicas fracassou neste intento, posto que trazia em seu núcleo a 

abordagem clínica da medicalização, e a partir do caso Clarice, viram-se os efeitos dessa 

clínica pautada no paradigma neurobiológico, onde a direção do tratamento é inexoravelmente 

a metodologia medicamentosa e sua relação íntima com a emissão do diagnóstico.  

Pode-se pensar no impacto dessa visão dita a-teórica, calcada no diagnóstico e em sua 

articulação com o tratamento medicamentoso, quando, no caminho de Clarice com a clínica 

psiquiátrica, ela experimentou momentos de complexas interações medicamentosas, chegando 

a tomar conjuntamente 16 tipos de substâncias psicotrópicas. 

Foi preciso, desde Freud, romper com os ditames da medicina psiquiátrica que se 

conotavam como a prática mais válida para o tratamento dos adoecimentos psíquicos. Era 
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preciso dar uma nova direção de tratamento a esse sofrimento. E assim também se apostou 

com Clarice. 

Pode-se trazer aqui que o trabalho realizado com Clarice trazia como marca, em um 

primeiro momento, o uso da visão diagnóstica baseada na relação do sujeito com a linguagem 

e em sua estruturação por essa via, além de visar à construção da lógica de sua fantasia 

fundamental. 

Lembro-me de como, ao escutar Clarice, ainda em seu tempo de entrevistas iniciais, 

era difícil configurar uma associação de seu discurso a uma estrutura. Recordava-me da 

opinião de minha orientadora de estágio clínico que ao tratar o diagnóstico de casos 

borderline, acreditava ser tal diagnóstico uma desculpa para ineficiência do clínico quanto ao 

diagnóstico na estrutura. 

A dificuldade persistia ainda mais quando no discurso de Clarice o campo do 

diagnóstico psiquiátrico demonstrava uma dinâmica interessante. Para abordar tais questões 

acompanha-se Lacan
18

 no uso que ele dá a certo lugar simbólico gerado pelo processo de 

avaliação e seleção do contingente inglês que ia para a segunda guerra.  

Esse procedimento avaliativo e seletivo gerou algumas classificações tipológicas que 

foram destinadas, em função de habilidades, para finalidades diversas na guerra. A seleção 

realizada nos recrutas gerou um grupo classificado pela inferioridade, não selecionado, em 

virtude de uma busca de homogeneidade. 

Lacan vai ressaltar que neste grupo de inferioridade, chamado “dullards” – o que pode 

ser entendido como algo de um estilo bronco –, os déficits físicos ou do intelecto ganhavam, 

no interior desse grupo, um tônus afetivo através de um processo de identificação horizontal. 

Além disso, viu-se nesses indivíduos, assim agrupados pela classificação, uma maior 

eficiência, realizada de boa vontade, quando já conviviam em uma “sociabilidade 

                                                 
18

 (Lacan, 1989) 
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compartilhada” (1989, p.14). 

Faz-se pensar com isso, que o primado do campo simbólico, que ancora a dinâmica do 

diagnóstico estrutural, através de certo sistema classificatório e de nomeação usado pelo 

militarismo inglês, conferiu efeitos benéficos ao laço social e de inserção a esse grupo, que de 

partida estava destinado ao déficit. 

 Ao escutar Clarice em seu lugar com o diagnóstico psiquiátrico apreendia-se, através 

de seu discurso, uma impressão próxima ao que Lacan exaltou quanto aos “dullards”, que 

uma nomeação classificativa pode trazer, ao conferir um lugar no simbólico, efeitos 

benéficos. Parecia que o diagnóstico, em Clarice, lhe fornecia esse lugar significante no 

mundo. 

Esse lugar de adoecimento aferido pelos diagnósticos lhe trouxera alguns ganhos por 

ela reconhecidos: “Eu que não queria sair de perto de mamãe, por causa da doença, eu ficava 

em casa sempre perto dela. Minha mãe cuidava de mim e de meu filho mais novo”. Ou como 

ela diria: “Eu não fazia café, nem almoço, nem janta, tudo era mamãe. Ela fazia tudo, eu ia 

comer na casa dela por mais que tivesse comida em minha casa”. 

 Ao sujeito é preciso um lugar, no simbólico, no discurso, que lhe permita transitar para 

os laços sociais. Porém, por que Clarice ainda trazia em seu discurso um movimento de tanto 

sofrimento? Parecia que aquele lugar já não mais conseguia exercer uma função de 

organização, posto que Clarice começasse a incomodar-se com alguns sentidos adjacentes a 

ele. 

 “Mas por que não posso estudar? Tenho sonho em me formar, queria muito ser 

advogada ou quem sabe professora. Mas não posso porque sou bipolar! Não posso dirigir 

porque sou bipolar! Não posso trabalhar porque sou bipolar! Mas eu quero!”. 

 Essa relação que Clarice estabelecia com o diagnóstico psiquiátrico me remetia a 

algumas dúvidas quanto às questões diagnósticas. Oscilava sempre em minhas associações o 
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campo da neurose e da psicose como hipóteses para o trabalho.  

Porém estas duas estruturas trazem aspectos bem distintos e característicos, já vistos 

aqui, que, quando se tornam a hipótese diagnóstica do clínico, o rumo da experiência 

terapêutica também se crava de diferenças. Do meu lado, frente ao discurso da relação de 

Clarice com o diagnóstico psiquiátrico, travava-se também uma questão diagnóstica, ainda 

que referida à psicanálise. Devo dizer que segui escutando sem ter estabelecido com precisão 

o diagnóstico. E essa não precisão da estrutura parece ter surtido seus efeitos para Clarice. 

A clínica borromeana se compõe sem uma oposição da presença ou ausência da 

metáfora paterna. Possibilita uma clínica mais plástica e não classificatória. É frente a isso 

que se pode compor que esse tempo da clínica borromeana nos ajuda a repensar o Caso 

Clarice, já que se coaduna, em tal experiência analítica, uma tentativa mais elástica e não 

classificatória que se apresentou na hesitação da definição e na dúvida ante ao diagnóstico de 

estrutura. 

O trabalho com Clarice apontou para o meu desejo de saber sobre algo que não podia 

ser nomeado no meu fazer, onde não se efetivasse uma nomeação classificatória, ainda que no 

campo da psicanálise. Não se faz aqui a afirmativa que o caso Clarice foi pensado com o 

paradigma dos nós que Lacan nos presenteia, posto que quando o caso transcorria ainda não 

havia esse elemento, teórico e clínico, se apresentado ao meu caminho de formação enquanto 

clínico. 

Mas pode-se aqui conotar, que a partir desse caso, e sua questão diagnóstica e com o 

diagnóstico, me trouxe, através dessa pesquisa, esse feliz encontro de um espaço teórico-

clínico para o sujeito que não traspassa por classificação diagnóstica, ainda que não 

enunciada, mas efetivada pelo analista.  

É na obra do pensador francês, na sua exploração do que Roudinesco (2008) chama de 

“planeta Borromeu”, que se encontrou, com esta pesquisa, uma ajuda para avançar pensando a 
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clínica e seu trabalho de encontrar-se com a singularidade humana, deixando inúmeras 

questões para o avanço das pesquisas neste campo que aqui se apresentou. 
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5. Considerações finais. 

 

Chega o momento de concluir nossas indagações iniciais quanto ao conceito de 

diagnóstico para o campo da psiquiatria e da psicanálise. Iniciamos a pesquisa num desejo de 

saber mais atido às pertinências teóricas do conceito de diagnóstico para o campo da 

psiquiatria, marca muito presente no discurso trazido por Clarice.  

Avançamos com a entrada na psicanálise e sua relação com o conceito do diagnóstico, 

o que nos pôs em contato com a variedade de abordagens sobre o diagnóstico quando 

associados ao pensamento de Freud e Lacan. A partir desse deslizamento referente ao 

conceito buscou-se uma apreensão mais minuciosa, em textos de Sigmund Freud e Jacques 

Lacan, quanto ao lugar do diagnóstico.  

A passagem por Freud nos fornece o trajeto teórico e metodológico que ele se engajou 

em algumas de suas elaborações quando se dispôs ao trabalho com quadros psicopatológicos. 

O início com a histeria permite um lugar de elaboração, através da fala, com os aspectos 

inconscientes do sofrimento. Os propósitos que Freud dá ao diagnóstico não o encaminham à 

prática médica de sua época, e o lança em um projeto de construção de um novo 

conhecimento psicopatológico e um projeto terapêutico a ele aliado. 

Com Freud, foi apontada uma construção psicopatológica atrelada à etiologia sexual, 

que o leva aos princípios de defesa exercidos pelo psiquismo para lidar com o material 

patológico provindo da sexualidade. Os quadros diagnósticos eram definidos em função dos 

mecanismos de defesas realizados pelo psiquismo.  

O quadro patológico será apontado, calcado na etiologia sexual, através das fantasias 

edipianas e de sua articulação com o complexo de castração. A castração denota a 

impossibilidade de representação da diferença sexual no psiquismo e assim exige uma defesa 



98 
 

psíquica ante a falta que ela apresenta. Na neurose a castração é objeto de recalque, na psicose 

ela é objeto de foraclusão e na perversão é objeto de recusa.  

Essas hipóteses diagnósticas são fundamentais para o avanço da elaboração da 

abordagem diagnóstica em Lacan. Ao considerar a estruturação do sujeito nas vias do grande 

Outro, Lacan nos aponta a noção diagnóstica de seu ensino até o final da década de 60. O 

simbólico é o registro que funda a estruturação psíquica, no fisgar do vivente à cadeia de 

significantes A diferenciação diagnóstica é associada aos fenômenos e efeitos da linguagem. 

Para as psicoses, Lacan indicará o mecanismo psíquico da foraclusão dessa função 

simbólica remetida à estruturação pela via da linguagem. Isto incidiria na não vinda do 

significante Nome-do-pai, sua ausência na operação do registro do simbólico. Os significantes 

recalcados encontram um lugar no registro do simbólico, porém os significantes foracluídos 

retornam através da exterioridade do real, como nas alucinações da psicose. Com essa 

concepção da psicose como efeito da foraclusão do Nome-do-pai é que Lacan solidificará a 

abordagem do diagnóstico no enlace que o sujeito faz com o Outro.  

Viu-se que o trabalho com o Outro que cabe ao sujeito realizar na clínica psicanalítica, 

através dos deslocamentos dos significantes, permite a construção de sua fantasia 

fundamental. Uma ressubjetivação efeito da relação transferencial. A estrutura particular do 

sujeito na linguagem não determina a singularidade subjetiva já que esta é constituída e 

construída pelo próprio sujeito com a fantasia, que o permite seu trajeto na estrutura. 

Portanto, ao sujeito, com a linguagem, em seus efeitos, a fantasia permite encontrar o 

traçado de sua singularidade. O diagnóstico estrutural não advém, assim, enquanto 

nomenclatura que vise à generalidade, mas sim a orientação para acompanhar um dizer de 

idiossincrasias, que se apresenta no discurso que dá vasão à lógica da fantasia do falante. 

Seguiu-se com o caminho do diagnóstico em Lacan avançando com o tema na 

incursão que é feita com o conceito através da teorização do nó borromeano. Este avanço em 
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seu ensino é dado a partir da década de 70 e emerge a partir do brasão da família milanesa dos 

Borromeus. Lacan realiza um trabalho com as estruturas fundado na topologia e num 

deslocamento de sua teoria e clínica do Simbólico para o Real. 

A topologia dos nós foi alçada enquanto uma operação diagnóstica mais plástica e 

flexível para o trabalho clínico. Permitiu a Lacan explicitar o quanto para o sujeito psíquico 

faz-se suporte de sua constituição uma armação real, simbólica e imaginária. O nó entre o 

ternário torna-se, assim, suporte/paradigma à constituição do sujeito. 

Nesse trajeto com a topologia dos nós foi possível atravessar sua teorização em 

comunhão com o campo da topologia e sua “Realização” da constituição psíquica. Lacan 

oferece o recurso de uma radical visão acerca do sujeito psíquico quando segue para as 

mostrações das composições do nós borromeanos em seus engates entre os registros do 

ternário R,S,I. 

Lacan avançará na psicopatologia quando trará para o trabalho com os nós 

borromeanos o elemento do Sinthoma. Ao evidenciar que o ideal do enodamento entre o 

ternário não se apresentava sempre, Lacan irá propor a psicose como matriz clínica para a 

constituição do sujeito em sua teorização de uma foraclusão generalizada. É o sinthoma, um 

quarto elo, que promoveria o enodamento na não nodulação do ternário. 

Os últimos anos do ensino de Lacan vinculado ao nó borromeano são seguidos por um 

amplo experimento na clínica, direcionada ao real e ao gozo, contendo uma entorse no que 

refere à estruturação do sujeito no significante e seus efeitos imaginários.  

Viu-se a valência do trabalho com os nós onde o analista pode escutar e escrever. 

Contemplando a clínica com uma arte com as mãos, uma escrita de nós que convocam o 

corpo, em particular a mão, afinal com os nós é preciso manusear as rodinhas de barbante, 

como denominava Lacan. 

Viu-se a proposta clínica de ir além das intervenções referidas ao Simbólico, visando 



100 
 

reparar os lapsos do nó e as possibilidades de uma nova amarração. Não se alude tais lapsos 

dos nós apenas em referência aos registros do ternário do nó borromeano, sendo visto aqui 

enquanto uma configuração consistente de junção dos elementos que compõem o laço social.  

Trabalha-se por último algumas articulações entre o material teórico elencado ao longo 

da pesquisa e o caso Clarice, tentando lançar luzes aos paradoxos e questões diagnósticas e do 

diagnóstico que ali puderam ser cernidas, e que se acredita serem pertinentes ao campo da 

psicanálise. 

Assim, esta pesquisa conclui-se na constatação das diferenças entre as abordagens 

diagnósticas da psiquiatria e da psicanálise. E dentro da própria psicanálise foi possível ver 

também distintas maneiras de trabalho com o diagnóstico quando referido e vinculado à obra 

de Freud e de Lacan. 

 Ante tais teóricos, apesar de abordagens diagnósticas serem conotadas como 

diferentes, foi possível acompanhar um fio associativo entre ambos quando em Freud o 

trabalho de diferença do diagnóstico calca-se nos mecanismos psíquicos e seus efeitos na 

configuração do quadro, concebendo as três estruturas, neurose, psicose e perversão.  

 Tais estruturas serão abordadas na obra de Lacan em sua fundamentação diagnóstica 

radicada nos efeitos da relação do sujeito com a linguagem, o grande Outro. Porém, é com o 

pensador francês que se terá um exímio acréscimo a questão diagnóstica aqui haurida nesta 

pesquisa. A abordagem do diagnóstico com a lógica borromeana imprime um novo campo de 

elementos teóricos e clínicos para o savoir-faire da psicanálise. 

 Resta-nos, após o percurso realizado uma grande questão: é possível, ancorado nos 

trabalhos iniciados por Jacques Lacan no “planeta Borromeu”, pensar e trabalhar a clínica 

sem as referências às bases que organizam o diagnóstico estrutural? 

 Encerramos com isso... 

  



101 
 

6. Referências bibliográficas 
 

Abel, M. C. (2008). Diagnóstico em Freud: no tratamento catártico e psicanalítico. 

Universitas: ciências da saúde, 6(2), 141-158. 

Aguiar, A. A. de. (2004). A psiquiatria no divã: entre as ciências da vida e a medicalização da 

existência. Rio de Janeiro: Relume-Dumará.  

Almeida, R. M. (2007). O lugar da cura: construção da situação psicanalítica. João Pessoa: 

Editora Universitária / UFPB. 

Andrade, L. F. G de (2010). A linha e o ponto: o caminho desde Lacan - Livro 2. João Pessoa: 

Ideia. 

Berlinck, M. T. (2008). Considerações sobre a elaboração de um projeto de pesquisa em 

psicanálise. In M. T. Berlinck (Ed.), Psicopatologia Fundamental, (2ª ed.), (pp.313-

320). São Paulo: Escuta. 

Bezerra, L. G. M. (2008). Édipo: Paidéia e Complexo – Filosofia, psicanálise e história da 

educação. Campinas: Editora Komedi. 

Birman, J. (2001). Despossessão, saber e loucura: sobre as relações entre psicanálise e 

psiquiatria hoje. In A. Quinet (Ed.), Psicanálise e Psiquiatria: controvérsias e 

convergências, (pp.21-29). Rio de Janeiro: Rios Ambiciosos. 

Camargo, S. G. e Santos, T. C. (2012). O homem dos lobos e a atualidade da incerteza 

diagnóstica. Tempo Psicanalítico, 44(2), 477-502. 

Caon, J. L. (2000). Retrato, auto-retrato e construção metapsicológica de Serguéi 

Constantinovitch Pankejeff, o “Homem dos lobos”. Pulsional: revista de psicanálise, 

13(140/141), 22-44. 

Clavurier, V. & Guia-Menendez, E. R. dos M. (2013). Real, simbólico, imaginário: da 

referência ao nó. Estudos de Psicanálise, (39), 125-136.  

Couto, L. F. S. (2007). O analista sinthoma: uma das funções do analista no hospital geral. 

Epistemo-somática, 4(1), 93-109. 

Dunker, C. I. L. (2011). Mal-estar, sofrimento e sintoma: releitura da diagnóstica lacaniana a 

partir do perspectivismo animista. Tempo Social: revista de sociologia da USP, 

23(1), 115-136. 

Dunker, C. I. L. & Neto, F. K. (2011a). A crítica psicanalítica do DSM-IV: breve história do 

casamento psicopatológico entre psicanálise e psiquiatria. Revista Latino-Americana 

de Psicopatologia Fundamental, V(2), 52-61. 

Dunker, C. I. L. & Neto, F. K. (2011b). A psicopatologia no limiar entre a psicanálise e a 

psiquiatria: estudo comparativo sobre o DSM. Vínculo: revista do NESME, 8(2), 1-

15. 



102 
 

Facó, M. L. (2008). Um mosaico da depressão: dos sujeitos singulares aos transtornos 

universais. São Paulo: Escuta. 

Feliciotti, P., & Viganò, C. (2007). Pode-se fazer um diagnóstico de pré-psicose?: Ama 

questão preliminar ao diagnóstico de estrutura. Mental, 5(8), 15-38.  

Ferreira, A. B. H. (2004). Novo dicionário Aurélio da língua portuguesa (3ª ed). Curitiba: 

Positivo. 

Figueiredo, A. C. & Machado, O. M. R. (2000). O diagnóstico em psicanálise: do fenômeno à 

estrutura. Ágora: estudos em teoria psicanalítica, 3(2), 65-86. 

Figueiredo, A. C. & Tenório, F. (2002). O diagnóstico, em psiquiatria e psicanálise. Revista 

Latino-Americana de Psicopatologia Fundamental, V(1), 29-43. 

Foucault, M. (2011). O nascimento da Clínica (8ª ed.). Rio de Janeiro: Forense Universitária. 

(Texto original publicado em 1963)  

Freire, J. M.G., Pereira, M. E. C. e Silva, L. C. A. da. (2014). A construção metapsicológica 

do Sinthoma na obra lacaniana a partir da escrita de James Joyce. Tempo 

psicanalítico. [online], vol.46, n.2, 315-329. 

Freud, S. (1986). Prefácio à tradução das conferências sobre as doenças do sistema nervoso, 

de Charcot. In Edição Standard brasileira das obras psicológicas completas de 

Sigmund Freud (J. Salomão, Trad., Vol. I, pp. 45-47). Rio de Janeiro: Imago. (Texto 

original publicado em 1886)  

Freud, S. (1986). Duas breves resenhas. In Edição Standard brasileira das obras psicológicas 

completas de Sigmund Freud (J. Salomão, Trad., Vol. I, pp. 61-62). Rio de Janeiro: 

Imago. (Texto original publicado em 1887)  

Freud, S. (1986b). Histeria. In Edição Standard brasileira das obras psicológicas completas 

de Sigmund Freud (J. Salomão, Trad., Vol. I, pp. 67-83). Rio de Janeiro: Imago. 

(Texto original publicado em 1888a)  

 Freud, S. (1986). Prefácio à tradução de De la Suggestion, de Bernhein. In Edição Standard 

brasileira das obras psicológicas completas de Sigmund Freud (J. Salomão, Trad., 

Vol. I, pp. 97-106). Rio de Janeiro: Imago. (Texto original publicado em 1888b)  

Freud, S. (1986). Hipnose. In Edição Standard brasileira das obras psicológicas completas 

de Sigmund Freud (J. Salomão, Trad., Vol. I, pp. 125-133). Rio de Janeiro: Imago. 

(Texto original publicado em 1891)  

Freud, S. (1986). Um caso de cura pelo hipnotismo. In Edição Standard brasileira das obras 

psicológicas completas de Sigmund Freud (J. Salomão, Trad., Vol. I, pp. 137-147). 

Rio de Janeiro: Imago. (Texto original publicado em 1892-93)  

Freud, S. (1986). Estudos sobre a histeria. In Edição Standard brasileira das obras 

psicológicas completas de Sigmund Freud (J. Salomão, Trad., Vol. II, pp. 17-294). 

Rio de Janeiro: Imago. (Texto original publicado em 1893-95)  



103 
 

Freud, S. (1986). As neuropsicoses de defesa. In Edição Standard brasileira das obras 

psicológicas completas de Sigmund Freud (J. Salomão, Trad., Vol. III, pp. 53-65). 

Rio de Janeiro: Imago. (Texto original publicado em 1894) 

Freud, S. (1986). A etiologia da histeria. In Edição Standard brasileira das obras 

psicológicas completas de Sigmund Freud (J. Salomão, Trad., Vol. III, pp. 179-203). 

Rio de Janeiro: Imago. (Texto original publicado em 1896) 

Freud, S. (1986). A interpretação dos sonhos. In Edição Standard brasileira das obras 

psicológicas completas de Sigmund Freud (J. Salomão, Trad., Vol. IV-V, pp. 17-

561). Rio de Janeiro: Imago. (Texto original publicado em 1900) 

Freud, S. (1986). As cinco lições de psicanálise. In Edição Standard brasileira das obras 

psicológicas completas de Sigmund Freud (J. Salomão, Trad., Vol. XI, pp. 13-51). 

Rio de Janeiro: Imago. (Texto original publicado em 1910) 

Freud, S. (1986). Notas psicanalíticas sobre um relato autobiográfico de um caso de paranóia 

(dementia paranoides). In Edição Standard brasileira das obras psicológicas 

completas de Sigmund Freud (J. Salomão, Trad., Vol. XII, pp. 23-104). Rio de 

Janeiro: Imago. (Texto original publicado em 1911) 

Freud, S. (2010). Recomendações ao médico que pratica a psicanálise. In Obras Completa. 

(P. C. de Souza, Trad., Vol. 10 pp. 148-162). São Paulo: Companhia das Letras. 

(Texto original publicado em 1912) 

 

Freud, S. (2010). O início do tratamento (Novas recomendações sobre a técnica da 

psicanálise I). In Obras Completa. (P. C. de Souza, Trad., Vol. 10 pp. 164-192). São 

Paulo: Companhia das Letras. (Texto original publicado em 1913)  

Freud, S. (1986). A história do movimento psicanalítico. In Edição Standard brasileira das 

obras psicológicas completas de Sigmund Freud (J. Salomão, Trad., Vol. XIV, pp. 

16-82). Rio de Janeiro: Imago. (Texto original publicado em 1914) 

Freud, S. (1986). Psicanálise. In Edição Standard brasileira das obras psicológicas completas 

de Sigmund Freud (J. Salomão, Trad., Vol. XX, pp. 301-309). Rio de Janeiro: Imago. 

(Texto original publicado em 1922) 

Freud, S. (1986). Psicanálise. In Edição Standard brasileira das obras psicológicas completas 

de Sigmund Freud (J. Salomão, Trad., Vol. XX, pp. 301-309). Rio de Janeiro: Imago. 

(Texto original publicado em 1922) 

Freud, S. (2007) O Eu e o Id. In Escritos sobre a psicologia do inconsciente, volume III: 

1923-1940, (L.A. Hanns, Trad., pp. 27-66). Rio de Janeiro: Imago. (Texto original 

publicado em 1923) 

Freud, S. (2007) Neurose e psicose. In Escritos sobre a psicologia do inconsciente, volume 

III: 1923-1940, (L.A. Hanns, Trad., pp. 95-98). Rio de Janeiro: Imago. (Texto original 

publicado em 1924a) 

Freud, S. (2007) A perda da realidade na neurose e psicose. In Escritos sobre a psicologia do 

inconsciente, volume III: 1923-1940, (L.A. Hanns, Trad., pp. 127-130). Rio de 



104 
 

Janeiro: Imago. (Texto original publicado em 1924b) 

Freud, S. (1986). Um estudo autobiográfico. In Edição Standard brasileira das obras 

psicológicas completas de Sigmund Freud (J. Salomão, Trad., Vol. XX, pp. 17-87). 

Rio de Janeiro: Imago. (Texto original publicado em 1925) 

Freud, S. (1986). Extratos dos documentos dirigidos a Fliess. In Edição Standard brasileira 

das obras psicológicas completas de Sigmund Freud (J. Salomão, Trad., Vol. I, pp. 

199-300). Rio de Janeiro: Imago. (Texto original publicado em 1950) 

Freud, S. (1986). Relatório sobre meus estudos em Paris e Berlim. In Edição Standard 

brasileira das obras psicológicas completas de Sigmund Freud (J. Salomão, Trad., 

Vol. I, pp. 33-42). Rio de Janeiro: Imago. (Texto original publicado em 1956) 

Garcia-Roza, L. A. (2004). Freud e o inconsciente (20ª ed.). Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed. 

Gelder, M. (2006). Tratado de Psiquiatria (4ª ed.). Rio de Janeiro: Guanabara Koogan. 

Guerra, A.M.C. (2007). A estabilização psicótica na perspectiva borromeana: criação e 

suplência. Tese de Doutorado, Programa de Pós-graduação em Teoria Psicanalítica, 

Instituto de Psicologia, Universidade do Rio de Janeiro.  

Julien, P. (1999). As Psicoses Um estudo sobre a paranóia comum. Rio de Janeiro: 

Companhia de Freud.  

Julien, P. (2003). Psicose, perversão e neurose: a leitura de Jacques Lacan. Rio de Janeiro: 

Companhia de Freud.  

Kaufmann, P. (1996). Dicionário enciclopédico de psicanálise: o legado de Freud a Lacan. 

Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed.  

Lacan, J. (1998). De uma questão preliminar a todo tratamento possível da psicose, In Lacan, 

J. Escritos, pp. 537 – 590. Jorge Zahar Ed., Rio de Janeiro. (Texto original publicado 

em 1959). 

Lacan, J. (1998). A direção do tratamento e os princípios do seu poder. In Lacan, J. Escritos, 

pp. 591-652. Jorge Zahar Ed., Rio de Janeiro. (Texto original publicado em 1961). 

Lacan, J. (1985). O Seminário, livro 20: Mais ainda (1972-73). Versão M.D. Magno. Texto 

estabelecido por Jacques Alain-Miller, Rio de Janeiro, Jorge Zahar. 

Lacan, J. (1988). O Seminário, livro 3: as psicoses (1955-56). Versão Aluísio Menezes. Texto 

estabelecido por Jacques Alain-Miller. 2 ed. Rio de Janeiro, Jorge Zahar. 

Lacan, J. (1989). A psiquiatria inglesa e a guerra. In J. Lacan (Ed.), A querela dos 

diagnósticos (pp. 11-26), Rio de Janeiro: Jorge Zahar. 

Lacan, J. (1995). O Seminário, livro 4: a relação de objeto (1956-57). Versão Dulce Duque 

Estrada. Texto estabelecido por Jacques Alain-Miller, Rio de Janeiro, Jorge Zahar. 

Lacan, J. (2001). O saber do psicanalista - Seminário 1971-72. Versão Ana Izabel Corrêa, 



105 
 

Letícia P. Fonsêca, Nanette Zmery Frej. Publicação para circulação interna do Centro 

de Estudos Freudiano de Recife.  

Lacan, J. (2005). Nomes-do-pai. Rio de Janeiro, Jorge Zahar Ed. 

Lacan, J. (2007). O Seminário, livro 23: O sinthoma (1975-76). Versão Sérgio Laia. Texto 

estabelecido por Jacques Alain-Miller, Rio de Janeiro, Jorge Zahar. 

Lacan, J. (2012). O Seminário, livro 19:...ou pior (1971-72). Versão Marcus André Vieira. 

Texto estabelecido por Jacques Alain-Miller, Rio de Janeiro, Jorge Zahar. 

Lacan, J. (inédito). O Seminário, livro 21: Le non-dupes errent (1973-74). Recuperado de 

http://gaogoa.free.fr/SeminaireS.htm#roidumali.  

Lacan, J. (inédito). O Seminário, livro 22: RSI (1974-75). Recuperado de 

http://gaogoa.free.fr/SeminaireS.htm#roidumali. 

Lacet, C. (2004) Da foraclusão do Nome-do-Pai à foraclusão generalizada: considerações 

sobre a teoria das psicoses em Lacan. Psicologia, USP [online], vol.15, n.1-2, 243-

262.  

Lajonquière, L. (1992). De Piaget a Freud: para repensar as aprendizagens. A 

(psico)pedagogia entre o conhecimento e o saber. Petrópolis – RJ : Vozes. 

Leite, M. P. de S. (1999). A Psicanálise como diagnóstico da psiquiatria. Pulsional: revista de 

psicanálise, XII(120), 36-40. 

Leite, M. P. de S. (2001). Diagnóstico, psicopatologia e psicanálise de orientação lacaniana. 

Revista Latino-Americana de Psicopatologia Fundamental, IV(2), 52-61. 

Lowenkron, T. S. (1999). Considerações sobre o diagnóstico em psicanálise. Revista Latino-

Americana de Psicopatologia Fundamental, II(4), 52-61. 

Mezan, R. (2006). Freud, pensador da cultura. (7ª Ed.), São Paulo: Companhia das Letras. 

Miller, J.-A. (2003). A arte do diagnóstico: o rouxinol de Lacan. Curinga, 23, 15-33. 

Milner, J.-C. (2006). Os nomes indistintos. Rio de Janeiro: Companhia de Freud. 

Nasio, J.-D. (1997). Lições sobre os sete conceitos cruciais da psicanálise. Rio de Janeiro: 

Jorge Zahar Ed. 

Pacheco, A.L.P. (2012). Da fantasia de infância ao infantil na fantasia: a direção do 

tratamento na psicanálise com crianças. São Paulo: Annablume. 

Pequeno, A. A. (2000) Sujeito e psicose (Tese de doutorado).Universidade Federal do Rio de 

Janeiro, Rio de Janeiro. 

Quinet, A. (2001). Psicanálise e Psiquiatria: controvérsias e convergências. Rio de Janeiro: 

Rios Ambiciosos. 

Quinet, A. (2009). As 4 +1 condições da análise.12ª ed –  Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed. 



106 
 

Rappaport, C. R. (1992). Psicanálise: introdução à práxis - Freud e Lacan. São Paulo: EPU.  

Romaro, R. A. (1999). O estabelecimento do diagnóstico em psicanálise. Revista PSICOUSF, 

3(2), 23-37. 

Roudinesco, E. (2006). A análise e o arquivo. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed. 

Roudinesco, E. (1998). Dicionário de Psicanálise. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed. 

Roudinesco, E. (2008). Jacques Lacan: esboço de uma vida, história de um sistema de 

pensamento. São Paulo: Companhia das Letras. 

Sadock, B. J. (2007). Compêndio de psiquiatria: ciências do comportamento e psiquiatria 

clínica (9ª ed.). Porto Alegre: Artemed. 

Soury, P. (1988) Chaines et noeuds. Editado por Michel Thome e Christian Leger. Paris. 

(Deuxième Partie). 

Strachey, J. (1986). Introdução do editor inglês. In Edição Standard brasileira das obras 

psicológicas completas de Sigmund Freud (J. Salomão, Trad., Vol. II, pp. 17-33). 

Rio de Janeiro: Imago. (Texto original publicado em 1893-95) 

Szajnbok, M. (2013). A psicanálise e o futuro da psiquiatria. Jornal de Psicanálise, 46 (85), 

89-98. 

Vieira, M. A. (2001). Dando nome aos bois: sobre o diagnóstico em psicanálise. In A. C. 

Figueiredo (Org.). Psicanálise: pesquisa e clínica, (pp.171-181). Rio de Janeiro: 

IPUB/CUCA. 


