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A prática é antes de tudo submissão ao 
quadro transferencial que o paciente 

impõe, é por isso que ela supõe a análise 
do analista, porque só a análise do analista 
lhe permitiria a dessubjetivação necessária 

para aceitar esta submissão.



Apresentação à 2ª Edição

A desgravação desse seminário de 1989 foi 
publicada em português e traduzida em 
francês, espanhol e japonês. Há mais de 

dois anos, dessas edições, a única disponível é a ja-
ponesa.

A Zagodoni Editora me propôs reeditar, e, 
quando descobri que eu não tinha nenhum exem-
plar que pudesse emprestar à minha sobrinha Flá-
via, aceitei.

Preferi reproduzir o texto original. A própria 
Editora releu e me indicou duas ou três frases que 
precisavam de mais clareza. Mas desisti da ideia de 
fazer eu mesmo uma revisão. Não que o essencial 
de minhas ideias tenha mudado, mas a língua que 
falo hoje é muito diferente da que eu falava nos 
anos 1980. Isso em dois sentidos: 1) aos poucos, à 
força de ler e escrever, aprendi português, 2) perdi 
qualquer gosto pela terminologia e pela ortodoxia 
(lacaniana e outra).

Já nos anos de minha formação, na Escola Freu-
diana de Paris, aprendi com Serge Leclaire que é 
mais importante (e interessante) escutar a singula-
ridade dos pacientes do que ilustrar ou confi rmar 
uma teoria que circula de boca em boca, como um 
chiclete velho.

Nota da Editora: texto corrigido 

para esta 2a edição em conformidade 

com o Novo Acordo Ortográfico.
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Este livro é a desgravação, cuidadosamente 
corrigida e revista, de sete seminários ocorri-
dos na Universidade Federal do Rio Grande 

do Sul, em Porto Alegre, no quadro de um curso de 
extensão organizado pela Clínica de Atendimento 
Psicológico da UFRGS.

Ele apresenta ideias que já vinham se formu-
lando em contextos diferentes, principalmente: 
um seminário de 1984-85, em Paris, na Associação 
Freudiana, seminários em Buenos Aires, na casa de 
Raúl Sciarretta, em 1986, seminários em São Paulo, 
no Museu da Casa Brasileira, em 1987.

A escuta e o questionamento oferecidos em 
cada um desses lugares foi o que permitiu seguir 
articulando as hipóteses aqui expostas.

Um agradecimento particular vai para a Pró-
Rei toria de Extensão da UFRGS, para Martha Bri-
zio, coordenadora da clínica da UFRGS, que tornou 
possível o seminário aqui transcrito, para Mário 
Corso, que, desde o começo até o fim, sustentou o 
desejo necessário para que o seminário se transfor-
masse em livro, e para Eliana dos Reis, cuja assis-
tência e ajuda foram decisivas na revisão da primei-
ra edição.

Acredito em uma diferença radical entre fala 
e escrita. Por isso, geralmente, os meus seminários 

Liminar
Enfim, o texto do seminário que segue é o retrato fiel de minha ma-

neira de clinicar com psicóticos, a qual deve muito aos anos passados 
assistindo às apresentações de pacientes de Jacques Lacan, a cada sex-
tafeira, às supervisões do mesmo Serge Leclaire e à minha amizade com 
Jean Bergès.
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Sumário
são “improvisados” a partir de uma reflexão, mas sem trama escrita. A 
revisão respeitou a ordem e o estilo da improvisação. Preferi conservar 
apresentações, mesmo que fossem aproximativas, do que inserir recursos 
teóricos que comprometeriam o que faz, para mim, o interesse deste li-
vro: uma reflexão clínica sobre psicose assim como ela foi produzida para 
e com uma plateia instigante.

Da discussão – que foi viva inclusive no meio das exposições – man-
teve-se o essencial.

Por consequência, ficou fácil atribuir títulos aos sete seminários, sen-
do que a divisão em subtítulos introduzida é apenas indicativa.

1 A estrutura psicótica fora de crise  ................13
 O diagnóstico de estrutura psicótica ..............13
 A estrutura psicótica .........................................18
 A forclusão como conceito negativo ...............24
 Saber e significação na estrutura psicótica ....25
 O que seria uma clínica estrutural ..................35

2 Desencadeamento e evolução da crise  ........39
 Sobre o desencadeamento da crise .................39
 A ordem da crise ...............................................41
 A significação sexuada da metáfora 
  delirante .......................................................42
 Injunção e forclusão ..........................................48
 A proporção entre delírio e alucinação ..........51
 Transferência na crise psicótica .......................52
 Manifestações psicóticas na neurose ..............55

3 Diferenciação das psicoses  ............................59
 Constatação fenomenológica ...........................60
 Tipologia das constelações paternas e 
  diferentes psicoses ......................................61
 Constelação paterna na histeria e 
  esquizofrenia ...............................................65
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1 A Estrutura Psicótica 
Fora de Crise

 Constelação paterna na obsessão e paranoia .................................... 67
 Constelação paterna na fobia e PMD ................................................. 68
 Retorno à questão da significação do sujeito psicótico.................... 69
 Psicoses diferentes aquém da crise ..................................................... 71
 Especificidade da psicose infantil ....................................................... 72

4 A transferência psicótica  .................................................................... 77
 Que não há causalidade linear...   ....................................................... 79
 ... mas que é impossível não pensá-la ................................................ 81
 O que é delírio ....................................................................................... 82
 Transferência na psicose fora de crise ................................................ 85
 Transferência no crepúsculo ................................................................ 86
 Polo paterno no Real e demanda do Outro ....................................... 88
 Entre perversão e psicose fora de crise .............................................. 91
 Transferência diferencial ...................................................................... 93

5 Discussão de um caso  ......................................................................... 95
 6 Análise com pacientes psicóticos  ................................................... 111
 Na crise ................................................................................................. 113
 Resistência ao delírio .......................................................................... 114
 Um laço eterno..................................................................................... 115
 Responsabilidade do analista na cura com pacientes 
  psicóticos ......................................................................................... 116
 Situações limites .................................................................................. 119
 Fim de análise na psicose ................................................................... 122
 O superego na psicose ........................................................................ 126

7 Viático  ................................................................................................. 129
 O caso da tela ....................................................................................... 129
 O caso do sangue................................................................................. 136
 Conclusão ............................................................................................. 137

Estava perguntando-me qual seria a melhor 
maneira de introduzir a questão que talvez 
seja a mais difícil com respeito à psicose: o 

que é uma estruturação psicótica fora de uma cri-
se psicótica? O que é a organização de um sujeito 
estruturado na psicose, mas que nunca encontrou 
uma crise?

O DIAGNÓSTICO DE ESTRUTURA PSICÓTICA

Para poder colocar em questão, são necessárias 
algumas observações, porque a clínica à qual geral-
mente estamos acostumados – a clínica psiquiátrica 
clássica – é uma clínica em que, se não há fenôme-
nos psicóticos, se não aparecem fenômenos elemen-
tares da psicose, não há psicose. O que é normal em 
qualquer clínica que seja uma clínica descritiva, fe-
nomenológica, onde não é possível se elaborar uma 
categoria nosográfica sem recorrer a fenômenos.

Então, para a clínica clássica, se não há fenôme-
nos elementares da crise, quer sejam do lado de ma-
nifestações alucinatórias ou do lado da constituição 
do delírio, não há categoria nosográfica de psicose. 

A clínica psicanalítica não é uma clínica descri-
tiva, nem fenomenológica, mas é uma clínica estru-


