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O processo da escrita na psicose

Ana Maria Lopes Chagas Fernandes

RRRRResumoesumoesumoesumoesumo

A partir da análise de um caso clínico, abordaremos o processo da escrita na psicose,
buscando saber em que medida a escrita pode funcionar como fator de estabilização da
doença. Verificamos, no caso clínico, a função da escrita nas diversas fases do processo
psicótico; antes da primeira crise e em um período posterior de estabilização.

UnitermosUnitermosUnitermosUnitermosUnitermos

Psicose; caso clínico; escrita; estabilização; inconsciente.

A
ssim como ocorre em relação a várias outras noções da teoria psicana-

lítica, o conceito de psicose aparece ao longo de toda a obra de Freud,
sendo reformulado de acordo com as modificações correspondentes a

cada etapa de seu pensamento. Podemos observar que Freud define a psicose
por uma oposição à neurose desde seus primeiros escritos sobre o tema, a
saber, os textos surgidos nos anos 1890, em especial As neuropsicoses de
defesa (1894), assim como em sua correspondência com Fliess. Ele formula,
desde então, a idéia de que há uma maneira específica de o psicótico se defen-
der de uma representação que desperta um afeto desagradável, destacando a
existência de “uma espécie de defesa muito mais poderosa e bem sucedida”,
por meio da qual o eu rejeita (verwirft) a idéia incompatível, bem como seu
afeto, comportando-se como se esta jamais lhe tivesse ocorrido. Partindo des-
sas primeiras referências, Freud fará várias tentativas de precisar a definição
desse mecanismo peculiar de defesa, diferente do recalque, incluindo-a na
concepção do aparelho psíquico, que culminará na primeira tópica e na teoria
da libido. A psicose, então, ganha o caráter de um estado conseqüente à reti-
rada da libido do objeto, sendo o quadro clínico da esquizofrenia correspon-
dente à regressão ao estágio de auto-erotismo; e a paranóia à regressão ao
estágio de narcisismo.

Posteriormente, com o desenvolvimento dessas teorizações, a elabora-
ção da Metapsicologia e a introdução do conceito de pulsão de morte, já na
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década de 1920, torna-se necessária, para Freud, a definição de um mecanis-
mo que melhor descreva a distinção entre neuroses e psicoses, posto que a
questão da defesa ou da retirada da libido já não se sustentam nessa posição.
Sua investigação sobre o complexo de Édipo lança luz sobre o papel capital,
para a vida psíquica, da simbolização da castração, que tem lugar quando o
sujeito se depara com o pai, que o detém em sua busca de satisfação. É o
momento da teorização de Freud em que a realidade da qual o sujeito se afas-
ta, no caso da psicose, é entendida como a realidade psíquica e, como tal,
simbólica. Esse entendimento o conduzirá finalmente à concepção, anunciada
no texto sobre A negativa (1925), da psicose como o efeito da ausência de
simbolização primordial da castração. “Primordial não deve ser tomado no sen-
tido cronológico, mas no sentido da importância desta simbolização para o
advir do sujeito. É assim que podemos chegar, a partir de Freud, ao conceito de
estrutura psicótica” (Alvarenga, 1995, p. 76).

Percebem-se aqui alguns dos elementos que levarão Lacan a definir a psi-
cose como uma estrutura irredutível à estrutura neurótica. A forclusão do Nome-
do-pai, traço estrutural diferencial da psicose, postulada por Lacan para explicar
as condições de seu desencadeamento, constitui a novidade radical em De uma
questão preliminar a todo tratamento possível da psicose, texto de 1958:

“Para que a psicose se desencadeie, é necessário que o Nome-do-pai,
verworfen, forcluído, ou seja, jamais advindo no lugar do Outro, seja ali invo-
cado em oposição simbólica ao sujeito. É a falta do Nome-do-pai nesse lugar
que, pelo furo que abre no significado, dá início à cascata de remanejamentos
do significante de onde provém o desastre crescente do imaginário, até que
seja alcançado o nível em que significante e significado se estabilizam na
metáfora delirante” (Lacan, 1998, p. 584).

Estamos diante do mecanismo pelo qual o psicótico se vê impossibilita-
do, por ocasião do complexo de Édipo, de representar ao mesmo tempo o seu
papel e o dos outros dois personagens, em uma estrutura simbólica. Freud
explicita, em seu estudo sobre o caso de Schreber (1911), a função do Édipo e
do complexo de castração, definindo o papel do pai como aquele que impede a
criança de encontrar a satisfação que ela busca. Lacan entende que o comple-
xo de Édipo corresponderia à introdução de um significante capaz de dar ao
mundo do sujeito uma estrutura de realidade humana.

Para elucidar esse mecanismo, Lacan se apoia nas elaborações de Freud
em A negativa, das quais extrai a operação lógica em jogo na constituição do
sujeito. Em Freud, o “julgamento de atribuição”, que concede uma proprieda-
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de (“bom” ou “mau”, por exemplo) a alguma coisa, antecede o “julgamento de
existência”, que confere realidade àquilo a que foi atribuída tal propriedade.
Lacan retira do julgamento de atribuição o conceito de Bejahung, traduzido
como “afirmação primordial”, que consiste na inscrição do primeiro corpo de
significantes, correspondente, em Freud, à incorporação daquilo que é “bom”
e à expulsão daquilo que é “mau”.

A clínica das psicoses, por outro lado, revela que ali as coisas não se
deram dessa forma. Em seu Seminário 3, Lacan apontou as conseqüências
devastadoras da falta dessa afirmação primordial, dizendo que “a psicose con-
siste em um buraco, uma falta ao nível do significante” (Lacan, 1988, p. 229).
Também em De uma questão preliminar, demonstrou como a forclusão
(Verwerfung) do significante primordial fará malograr a metáfora paterna, desde
que invocado o Nome-do-pai a ocupar o lugar do desejo da mãe, surja “um
puro e simples furo, o qual, pela carência do efeito metafórico, provocará um
furo correspondente no lugar da significação fálica” (Lacan, 1998, p. 564).

Impedido de responder simbolicamente, resta ao psicótico a construção
de uma nova ordem de realidade, para a qual a metáfora delirante se apresen-
ta sem, no entanto, dar nenhuma garantia. Se na neurose é possível, pela
afirmação primordial de um significante, dizer intransitivamente “penso, logo
existo”, é essa a dificuldade na psicose, precisamente em razão da redução do
grande Outro simbólico como sede da fala, ao outro dual, do imaginário. É,
como se pode compreender, o efeito de total estranheza do real que se produz
nos momentos de ruptura desse diálogo do delírio que, segundo Lacan, é o
único pelo qual o psicótico pode se sustentar, com muita dificuldade, em um
real humano, ou seja, em um real simbólico (Lacan, 1999, p. 14-15).

A clínica psicanalítica põe em jogo o encontro com um real ao qual ne-
nhum sujeito pode subtrair-se sem sofrimento. Se esse real emerge de manei-
ra privilegiada no dispositivo de palavra que instaura a cura analítica, é tam-
bém o que constitui o núcleo da experiência da escritura (Ansermet, 1990, p.
6). Estando diante de um sujeito que, marcado pela ausência de um significan-
te primordial que ordene o uso dos demais, não tem defesa contra a enxurrada
de significantes que o assola, é preciso, em primeiro lugar, saber qual é o
estatuto desse texto que ele produz. Estamos aqui no terreno da interpreta-
ção, tratando o escrito como uma formação do inconsciente que deve ser lida
segundo o modelo proposto por Freud a respeito dos sonhos: o da decifração
de um rébus. O rébus é um conjunto de palavras que evocam, por homofonia,
uma palavra ou frase que deve ser adivinhada quando se consegue perceber
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qual a relação entre os significantes ali presentes, e não quando se toma a
direção de buscar o significado apontado (Mandil, 1998, p. 155). Nas palavras
de Lacan, à enunciação significante, ao texto do sonho, material clínico no
qual se mostram as formações do inconsciente, deve-se dar sempre uma leitu-
ra outra que não o que ela significa (Lacan, 1988, p. 52).

Passemos então à história clínica de um paciente, pela qual buscaremos
compreender o estatuto da escrita para o sujeito em cada fase de sua doença.
Por intermédio da comparação de alguns de seus poemas, escritos antes e
depois das crises, percebe-se como o próprio sujeito pôde construir, durante o
tratamento, um sentido, ainda que precário, para sua produção.

O início do tratamento se dá quando o paciente busca pela primeira vez
um hospital psiquiátrico, sendo atendido no serviço de acolhimento do ambu-
latório. Chega sozinho, lúcido, orientado, sem sintomas produtivos evidentes.
Relata que dois anos antes, após o assassinato de um tio, começou a ficar
insone e agressivo. Posteriormente, passou a se sentir perseguido pelo pai e a
ouvir vozes quando escrevia. As vozes “sopravam-lhe” alguns versos. Diz ser
um poeta e ter muita sensibilidade: “É como se tivesse uma antena que cap-
tasse as grandes idéias”. Escreveu seu primeiro poema em resposta à carta de
uma tia, mas desde os doze anos tinha a idéia de ser escritor, porque lia muito.
Parou de escrever depois de terminar o namoro com uma moça, considerada
por ele sua fonte de inspiração. Depois disso, pensou várias vezes em suicídio,
passando também por um período de alcoolismo, em que chegou a tirar a
roupa na praça da cidade onde morava.

Desistiu da idéia de suicídio após um sonho em que ouviu uma canção
que dizia: “Não vá embora meu bem”. Explica: “Era como se eu fosse uma
criança e minha amada estivesse cantando pra mim”. Na ocasião, sonhava
com as experiências que tinha durante as crises – sentia o corpo duro, agredia
o pai e discutia com ele durante o sonho. Pensava haver uma mensagem nes-
ses sonhos, o que ele elaborou como sendo algo relacionado a: “minha vida
tinha sentido quando eu entrava em crise, e agora não”. Podemos pensar des-
de já que houve, durante o tratamento, uma tentativa do paciente de unir
vários fragmentos de sua história, elaboração que contribuiu para a estabiliza-
ção, mesmo que incerta, do processo da psicose. Refiro-me aqui à afirmação
feita posteriormente por ele: “minha vida só tem sentido quando escrevo”, em
que se pode perceber a aproximação feita entre os fenômenos que experimen-
ta, a saber, as alucinações, os sonhos e a experiência da escrita. Sobre a men-
sagem que os sonhos contêm, diz que seu “inconsciente tem um mundo pró-
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prio, no qual ninguém pode entrar”. Consente em revelar, no entanto, que seu
sentimento em relação ao pai é de “repulsa” e que, durante a crise, o pai
aparece como aquele que se junta a outros para persegui-lo e prejudicá-lo.
Conclui que, ao sonhar, o agride para revidar a perseguição sofrida.

Depois de dois meses de tratamento, volta a escrever. Havia um ano e
meio que não produzia nada. Faz uma distinção entre esse novo poema, que
fala da “vastidão do firmamento do céu” (o que ele considera uma “amplitude
de significações”), descrevendo-o como uma “inspiração do consciente”, e
aqueles escritos antes do desencadeamento da doença que, segundo ele, eram
“inspirados pelo inconsciente”. Sobre o processo da escrita “inspirada pelo
inconsciente”, ele diz ser uma espécie de “transe” em que “os anjos ditam, em
vozes, a poesia” e ele nem sabe o que escreveu. Descreve a arte como “uma
força que se impõe” e sente que se não escrever sobre “esse inconsciente que
se abre (...) fica doido”.

Desse período anterior à primeira crise, apresentarei aqui trechos de
dois poemas, que foram modificados para preservar a identidade do paciente.
O primeiro, do período anterior ao desencadeamento da doença, é o mais anti-
go da seleção feita por ele para constar em seu prontuário. Tal procedimento é
considerado pelo paciente uma forma de deixar, para a posteridade, um peda-
ço de sua obra, pois ele está seguro de que esse documento permanecerá guar-
dado no hospital e será, no futuro, consultado por outras pessoas, que o reco-
nhecerão publicamente pela sua arte.

O primeiro poema trata de sua dificuldade de escrever e expõe a “fuga
sagaz e dolorosa” das palavras, que parecem se esconder dele. Sua inquieta-
ção é descrita como “uma barra pesada de carregar”. É dessa inquietação que
ele precisa falar, pois sente que ela é um “tudo/nada” que corre em suas veias,
como o “sangue sertanejo que o coração bombeia (...) feito pau de jangada”.

O segundo poema, embora seja contemporâneo do primeiro surto, em
que ele se sentiu perseguido na escola onde lecionava, por causa de seus mé-
todos “pouco ortodoxos” de ensino, só foi lido pelo paciente depois de três
anos de tratamento. Ele anunciou querer comentá-lo três meses antes de o
trazer, durante uma fase em que declarava ter a sensação de ser um poeta
maldito, por não ter sido premiado em um concurso de poesias promovido por
um laboratório farmacêutico. Inicialmente não se mostrou chateado com o
resultado, mas depois declarou sua frustração, justificando ao mesmo tempo o
parecer dos juizes pelo conteúdo funesto de sua obra, que ele desejava exem-
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plificar com trechos do poema. Considerava-o, contudo, “muito forte e pesa-
do” e só o expôs, finalmente, após muita relutância. No texto, ele descreve sua
sensação de nunca ter tido uma pátria, dizendo-se nascido “noutras galáxias”.
Desse lugar inatingível, ele lança contra o leitor sua indignação e seu desprezo,
sob a forma de insultos e ameaças de destruição dessa “já destruída civilização”
ou “dessa humanidade déspota e corrompidissimamente ignara”. Em seu escár-
nio, ele faz questão de afirmar que não tem parentesco com esses “seres caver-
nosos” e, por isso, “reconhece apenas a beleza”. Os leitores são os filhos bastar-
dos, enquanto ele é “a pura essência das coisas do seu Pai”.

Há que precisar, portanto, no caso clínico abordado, o caráter do escrito,
que se mostra, nas palavras de Lúcia C. Branco, ora como um “texto louco”,
ora como um “texto bem comportado”. A autora chama a atenção, nas produ-
ções de alguns doentes, para “a conexão pouco lógica que se estabelece entre
os termos das frases, seja pelo caráter substantivo da narrativa, seja pela au-
sência de conectivos e pontuação” (Branco, 1998, p. 131). É o que se pode ver
em um dos escritos produzido pelo paciente em questão, em meio a uma das
crises que ocorreu durante o tratamento:

que Deus te guie e

te ilumine

Minie e

Galo curam

feridas e

fogo rubro dos anjos atiça o

despidos de lembranças arcaicas e

neológicas

Como bem afirmou Ram Mandil (1998), a atenção no caso da leitura de
um texto produzido por um psicótico deve ser posta sobre a dimensão de auto-
interpretação que o texto contém. A psicanálise deve conceber o sujeito que se
manifesta por meio de um texto como este, que pode ser lido de uma infinida-
de de maneiras diferentes, já que não há uma interpretação única que lhe seja
inerente, como o efeito de uma auto-leitura do inconsciente, no sentido de
uma interpretação. Assim, o que vemos aqui é “o inconsciente interpretando,
a seu modo, uma intenção de significação, produzindo um dizer distinto da-
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quele que estaria previamente programado no ‘querer dizer’” (Mandil, 1998,
p. 161-162). De uma maneira geral, é exatamente por isto que o analista é
colocado, diante da leitura do texto do psicótico, como também da fala desse
sujeito, em uma posição ímpar: a de não poder interpretar. O excesso de sentido,
a multiplicidade de leituras cabíveis, suspendem a possibilidade de qualquer
interpretação do analista, pois não existe fixação de sentido para essas palavras.

A mesma produção literária, em outros momentos, revela a capacidade
de um sujeito, “cuja linguagem descarrilou sobre os desfiladeiros do signifi-
cante, [de] construir um texto inteiro, com princípio, meio e fim, com uma
lógica discursiva inquestionável” (Branco, 1998, p. 122). É o caso dos escritos
correspondentes aos períodos posteriores do tratamento. Em um deles, o paci-
ente diz, claramente, que escreve para si mesmo. Afirma que, quando estamos
sós, encontramos a nós mesmos “com toda a carga de neuroses e traumas”.
Em seguida, declara não querer falar sobre isto, e diz que a poesia é o seu
modo de guardar a sua dor. Diz-se dominado pela poesia, necessitando dela da
mesma forma que necessita do ar para sobreviver.

Em outro texto do mesmo período, ele fala sobre a função da escrita,
parafraseando Fernando Pessoa: para viver é necessário criar, e não apenas
sobreviver. Mesmo sentindo-se “fisicamente morto”, encontra-se “vivo, no
infinito (...) porque a Arte é eterna”.

O que se revela aqui é a ambigüidade das produções desse sujeito, o que
é contudo compreensível, tendo em vista a volatilidade de sua linguagem. “A
ausência de uma lei impede que a palavra se mostre inteiramente à deriva em
relação ao que, convencionalmente, se atribui como seu significado” (Mandil,
1998, p. 189).

Seguindo essa linha de raciocínio, podemos abordar também a função
curativa da escrita, tomando a elaboração feita por Ram Mandil (1998) a res-
peito de Joyce. Na concepção deste autor, se há em A farmácia de Platão, de
Derrida, um convite à leitura de Finnegans Wake, este convite nos incita a
considerar o texto de Joyce como uma imensa farmácia, onde as palavras não
têm uma identidade que se possa considerar como própria, ou seja, que se
possa associar irremediavelmente a um único sentido.

“É precisamente através dessa dissolução da identidade no phármakon, no
remédio e no veneno, que a escrita, enquanto significante puro, ‘sem reali-
dade exterior correspondente’, indecidível, pode ser pensada como algo
suplementar, como algo que, para além das oscilações do sentido, viria ofe-
recer um ponto de ancoragem” (Mandil, 1998, p. 192).
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A fluidez de significação que se revela nos poemas apresentados aqui
nos leva a questionar a função da escrita, no caso da psicose, em termos de
sua eficácia para a estabilização do sujeito. Ana Cecília Carvalho (1997, p. 79-
80) chama a atenção para o fato de haver uma “toxidez potencial” em toda a
escrita, um ponto em que, mais uma vez, “as palavras se tornam phármakon,
dois lados do mesmo medicamento, que pode curar ou matar”. Durante o tra-
tamento desse paciente, a oscilação do quadro clínico nos fez indagar, em vá-
rios momentos, se a crise não teria sido desencadeada pelo próprio processo
da escrita, introduzindo na análise do caso a dimensão do fracasso da sublima-
ção, para além da esperança de estabilização através da escrita.

“Se os efeitos da criação literária parecem mais benéficos para o leitor do
que para o escritor, isto talvez seja porque o leitor permanece com sua
leitura a uma distância que permite um certo grau de objetividade. Para o
escritor, entretanto, não há como se resguardar nessa distância, pois o cen-
tro de sua criação literária é ele mesmo, e disso não há como fugir, ainda
que o texto busque ampliar essa distância” (Carvalho, 1997, p. 85).

Nesse sentido, pode-se pensar que a leitura que o paciente faz de seus
escritos nas sessões funciona também como uma tentativa de mediação, de
ampliação da distância entre ele e o outro, na medida em que, se ele não fala
diretamente para o analista, mas sim através dos poemas, busca uma interme-
diação na relação com o semelhante.

Essa oscilação do quadro clínico diante das intervenções realizadas nos
conduz, finalmente, a abordar a posição que o analista ocupa diante do texto
psicótico. Richard Vuagniaux (1990) discorre sobre a relação transferencial
que se estabelece entre o paciente e o médico, em uma situação muito similar
à do caso que abordamos. O doente traz seus poemas para serem colocados no
prontuário do hospital, exatamente como no caso clínico em questão, tornan-
do o prontuário “um continente não só de seu manuscrito, como também, por
metonímia, de seu corpo” (Vuagniaux, 1990, p. 114). Nesse ponto, não pode-
mos deixar de nos guiar pela passagem do Seminário 3, em que Lacan se refe-
re ao analista como “secretário do alienado”, retomando uma expressão em-
pregada, na época, de forma a censurar a impotência dos alienistas, para defi-
nir uma certa maneira de escutar a fala psicótica. Ele sugere mesmo que se
tome ao pé da letra o que diz o psicótico, o que até então era considerado algo
a ser evitado. O modelo de escuta proposto aqui é o da leitura, momento em
que “não podemos nos fiar na apreensão sentimental da coisa, e que é preciso
fazer intervir a objetividade da relação do significante e do significado” (Lacan,
1988, p. 236). O que está em jogo, aqui, é que o significante não é recortável.
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Não se pode completar uma frase interrompida, muito freqüente na fala ou no
texto dos psicóticos, porque o efeito da frase não pára no mesmo ponto em que
ela se interrompe. O sujeito revela – nessa virada em relação à linguagem, que
Lacan chamou de erotização ou apassivação – a distância entre a vivência psí-
quica e a situação semi-externa em que qualquer ser humano se acha a respei-
to de todo fenômeno da linguagem. A questão que se coloca é a de que:

“se soubermos escutar, o delírio das psicoses alucinatórias crônicas manifes-
ta uma relação muito específica do sujeito em relação ao conjunto do sistema
da linguagem em suas diferentes ordens. Só o doente pode testemunhar isso,
e ele o testemunha com a maior energia” (Lacan, 1988, p. 237).

Nesse testemunho, o sujeito nos dá a sua experiência, que demonstra
como a própria estrutura de realidade se impõe para ele.

Poderemos, então, finalizar com uma questão: diante de um texto que
não se presta à interpretação, qual é a intervenção possível? Seguindo a ela-
boração feita por Ram Mandil (1998, p. 196), a demanda a interpretar é insti-
tuída pelo próprio autor; é ele quem traz, por meio de seu escrito, uma auto-
interpretação do inconsciente, em que “o que não pode ser representado, pode,
no entanto, ser escrito”. Torna-se mais claro, na análise dos fenômenos apre-
sentados nesse caso clínico, a saber, as alucinações, os sonhos e a escrita, que
na psicose não se trata de um conflito subjacente às produções psíquicas do
sujeito. Aproximamo-nos, aqui, da afirmação de A. M. Netto Machado (1998,
p. 130), de que o “princípio da formação do sonho é o mesmo princípio que
rege a escrita”, para concluirmos que essas produções funcionam, à maneira
das alucinações e outras vivências de estranhamento, como material para a
construção de algo que funcione como fator de estabilização, de suplência à
falta desse conflito, como o delírio ou a obra literária.
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AbstractAbstractAbstractAbstractAbstract

From the analysis of a clinical case, we will approach the writing process in psychosis, in
the quest to know to what extent writing can be a tool in the process to stabilize the illness.
We witness, in the aforementioned clinical case, the role of writing in the several faces of
the psychotic process: before the first fit and afterwards throughout a period in which the
patient is stable.
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