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Prefácio à nova edição

O que é estar louco?

Passaram-se 22 anos desde a edição original de Os olhos de Laura, 
22 anos ao longo dos quais a psicanálise evoluiu, a prática se mo-
difi cou e a teoria se enriqueceu. Entretanto, o conteúdo deste livro 
conserva grande atualidade, já que o problema que procura es-
clarecer continua intensamente atual. Que problema? O da per-
turbação do funcionamento mental de uma pessoa – geralmente 
sadia, às vezes doente – que perde o contato com a realidade. 
Essa perturbação, que chamamos simplesmente de loucura ou 
de psicose, continua sendo hoje, no começo do século XXI, um 
dos mais antigos fenômenos patológicos ainda incompreendidos. 
Nas páginas que se seguem, esforcei-me, na esteira de Freud e de 
Lacan, para elucidar o mecanismo íntimo da psicose; da psicose 
entendida como um distúrbio mental numa pessoa doente, mas 
também como uma loucura passageira e limitada a um único 
aspecto da vida em uma pessoa sadia. Toda a nossa obra é uma 
tentativa de precisar, aprofundar e formalizar, do ponto de vista 
psicanalítico, a ruptura do sujeito com a realidade; ruptura estron-
dosa e por vezes duradoura no doente psicótico, mais discreta e 
momentânea no sujeito normal.

Antes de examinar o mecanismo que provoca essa ruptura, ao 
qual denomino foraclusão local, gostaria de justifi car o subtí-
tulo de nosso livro, que estende a psicose a cada um de nós. Com 
efeito, a loucura não se traduz necessariamente por uma conduta 
bizarra ou perigosa. Sempre achamos que psicose é sinônimo de 
doença mental, quando, na verdade, ela pode se manifestar por 
um comportamento excessivo, por um microdelírio ocasional 
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em uma pessoa sadia, inclusive nós mesmos. Com efeito, todos 
conhecemos pessoas que geralmente se comportam de modo 
plenamente coerente, mas que, em determinado terreno sen-
sível de suas vidas (dinheiro, sexo, doença, trabalho, divórcio, 
fi lhos etc.), escorregam, reagem de maneira desproporcional e, 
movidas pela certeza de estarem com a verdade, fi cam loucas, 
localmente loucas. Essa loucura efêmera está fundamentada em 
uma ideia falsa, em uma fantasia, em um argumento inventado 
em que o outro se torna persecutório e responsável por nosso 
sofrimento. Logo, o que é estar louco? É ter a certeza cega da 
verdade do que se pensa e do que se faz. Diferentemente do 
neurótico que duvida dos fundamentos do que pensa ou faz, o 
louco que às vezes somos, no momento mesmo de sua loucura, 
não duvida e, sem refl etir, sabe o que deve fazer; o afeto é mais 
forte que a razão. Estar louco é ir obstinadamente atrás da nossa 
ideia, uma ideia fi xa e falsa que se repete, toma conta de nós e 
nos impele a agir. Estar louco é não ouvir mais nada além do 
que se quer ouvir. É isso a ruptura psicótica com a realidade! A 
mente cega curva a realidade à sua ideia, ao invés de submeter 
sua ideia à realidade.

Portanto, é possível afi rmar que, ainda que equilibrada, uma 
pessoa esconde, enquistada em um recôndito de sua mente, 
uma fantasia virulenta prestes a explodir num acesso de lou-
cura, como um microdelírio circunscrito e ocasional. Postulo 
que todo indivíduo é uma pluralidade de pessoas psíquicas, ou 
seja, há uma multiplicidade de estados subjetivos, sadios e doentes 
coexistindo nele. Acreditamos que somos “um”, quando, na ver-
dade, somos “vários”. Ora, entre esses “vários” que nos compõem, 
alguns permanecem sob o domínio de uma fantasia venenosa. 
Logo, o psiquismo global de um indivíduo poderia ser concebido 
como um sistema folhado, uma espécie de mil-folhas montado em 
uma multiplicidade de planos superpostos. Se eu tivesse de des-
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crever meu espaço mental, diria: Sou uma pluralidade de pessoas 
psíquicas, geralmente normais, por vezes patológicas, empilhadas 
e ligadas entre si por um fi o invisível que consolida minha unidade. 
Essa ideia de um sujeito folhado, que venho expondo desde 1979, 
ajudou-me a explicar por que um psicótico grave, por exemplo, 
conserva regiões saudáveis em seu psiquismo; ou, inversamente, 
por que um indivíduo perfeitamente normal nos seus relaciona-
mentos cotidianos pode fi car circunstancialmente delirante, ou 
seja, localmente psicótico, quando está sob a infl uência de uma 
cena fantasiada patogênica.

O conceito de foraclusão local

Porém, quer o comportamento delirante apareça em uma pessoa 
doente ou em uma pessoa sadia, coloca-se a questão: qual é o me-
canismo que precipita o sujeito para fora da realidade, quer dizer, 
que o aliena à sua fantasia tóxica? Entre as diferentes hipóteses 
(neurobiológica, genética ou cognitiva) que procuram explicar o 
fenômeno psicótico, a hipótese psicanalítica é uma das mais úteis 
para a clínica. Ela considera que a psicose, quer surja na adoles-
cência ou na idade adulta, é uma desestruturação psíquica que se 
declara depois de uma incubação de vários anos. De fato, a psicose 
é a consequência tardia de um trauma infantil do qual o eu não 
cuidou direito. A perturbação psíquica em um adulto resultaria 
de um refl exo ruim do eu para amortecer o choque de um trauma 
ocorrido quando ainda era criança. Quero insistir: a origem de 
uma psicose não é o trauma em si, é a reação ruim do eu contra 
o trauma. Ora, sabemos que um remédio ruim pode ser pior que 
o mal que ele combate. Foi seguindo precisamente esse princípio 
que Freud qualifi cou a psicose de “psicose de defesa”, para que 
fi casse claro que a causa da psicose é a defesa. Com efeito, todas 
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as entidades psicopatológicas teriam como explicação a mesma 
origem: uma defesa ruim. A teoria freudiana das neuroses, das 
psicoses e das perversões está baseada justamente no princípio 
de que uma defesa ruim é pior que o mal que ela quer afastar. No 
caso da neurose, o remédio ruim, a defesa ruim, se chama recal-
camento; é o recalcamento a verdadeira causa das neuroses. E no 
caso da psicose, a defesa ruim se chama foraclusão.

O que é a foraclusão? A palavra “foraclusão”, oriunda do vo-
cabulário jurídico, foi proposta por Lacan para nomear uma 
grave falha psíquica na resposta do eu ao impacto violento de um 
trauma infantil. Para entender claramente em que consiste a fora-
clusão, devemos compará-la com o banal recalcamento do neuró-
tico. Ambos, recalcamento e foraclusão, são defesas destinadas a 
impedir a lembrança de um fato penoso, no caso do recalcamento, 
ou impedir de sentir a violência do choque traumático, no caso 
da foraclusão. Recalcar um fato angustiante signifi ca esquecê-lo. 
Comumente, é a atitude que todos adotamos para amortecer os 
golpes da vida: tentamos esquecer. Mas foracluir é algo totalmente 
diferente de recalcar. Para o futuro psicótico, foracluir um choque 
traumático signifi ca opor a ele uma rejeição categórica e defi nitiva. 
É uma recusa radical de revelar o golpe do trauma, de apreen-
der sua signifi cação e até mesmo de sentir a dor que ele causa. 
Penso naquele jovem, hoje psicótico, que, quando criança e muito 
apegado ao pai, recebeu a notícia da morte acidental deste com 
total indiferença. Ele fi cou brincando e rindo em meio à família 
enlutada, como se nada tivesse acontecido. A foraclusão é uma 
anestesia das sensações e, portanto, da consciência do que é per-
cebido. Percebo o acontecimento perturbador, mas não sinto nada 
nem reconheço a violência que ele signifi ca. Percebo sem saber 
o que percebo. Ora, o preço de uma recusa tão absoluta do im-
pacto traumático é alto. Ela desencadeia inexoravelmente abalos 
sísmicos que, insidiosamente, durante o período de incubação da 
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psicose, vão fraturar o psiquismo do sujeito até a manifestação dos 
primeiros sintomas psicóticos. Diferentemente do recalcamento, 
que é uma defesa suportável (esquecimento), a defesa foraclusiva 
(recusa absoluta de sentir e de saber) é tão veemente que provoca 
uma falha séria no eu. Quando uma criança foraclui um trauma, 
produz-se imediatamente um branco, um buraco mental que 
perturba o sistema psíquico e anuncia a psicose. Quase todos os 
distúrbios psicóticos, como o delírio, a alucinação, a desperso-
nalização, ou então o que chamei de microdelírio ocasional em 
uma pessoa sadia, são resultantes da tentativa desesperada do eu 
de colmatar a brecha outrora aberta pela brutalidade da recusa 
foraclusiva. É certo que o trauma foi uma violenta agressão para 
a criança, mas a defesa foraclusiva com que seu eu ainda imaturo 
tenta negar a agressão é mais violenta ainda. A defesa contra o 
mal é mais nociva que o mal que ela pretende combater. Incapaz 
de sentir e de reconhecer o trauma, o eu fratura, inevitavelmente. 
Em suma, recalcar quer dizer admitir a situação penosa e depois 
esquecer, ao passo que foracluir quer dizer, ao contrário, escotomi-
zar o trauma a ponto de mais tarde tornar o sujeito psicótico, nem 
que seja localmente. Digo “localmente” para lembrar que o trauma 
e a foraclusão que o ignora afetam apenas uma das folhas entre 
as diversas que compõem o eu. Por isso qualifi quei a foraclusão 
de local. É verdade que existem muitas hipóteses psicanalíticas, 
neurocientífi cas e genéticas sobre a origem da doença mental, mas 
a da foraclusão local – verdadeira cegueira psíquica diante de um 
trauma infantil – é, a meu ver, uma das mais úteis para escutar o 
fato psicótico que ocorre tanto em uma pessoa sadia quanto em 
uma pessoa doente.

Uma última palavra. Espero que meu leitor me desculpe por 
submeter sua atenção e sua paciência a uma rude prova. Este livro, 
escrito na língua fecunda embora difícil da teoria lacaniana, é um 
livro de pesquisa. É um apelo ao pensamento para entender me-
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lhor o motor profundo do fato psicótico. Meu maior desejo seria 
que a leitura destas páginas modifi casse em você, leitor atento, a 
escuta de si mesmo, isto é, dos seus momentos de loucura e, caso 
você seja um clínico, a escuta das manifestações psicóticas de 
todos aqueles que se tratam com você.


