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O tema do V Simpósio Derdic- "Mecanismos de exclusão, estratégias 
de inclusão" permitiu que a problemática da inclusão social do psicótico 
fosse abordada, nessa mesa, segundo a indicação de sua fala como 
fator de exclusão. Uma vez que, de fato, o sujeito psicótico se 
apresenta segundo uma fala diferenciada do sentido simbólico, e que 
essa fala pode ser tornada condição de exclusão, cabe perguntar o que 
distingue essa fala de outras, assim como, o motivo pelo qual a 
inclusão social vai comparecer como um elemento que se conecta com 
a diferença que sua fala, no retorno, promove.  
 
De onde vem, o que significam os termos exclusão e inclusão? Caso 
isso não seja explicitado, vai sempre se superpor a noção de exclusão, 
com um ato que coloca um objeto para fora do eu, para fora, também, 
do tecido de implicação pelo qual o sujeito se desloca. Sendo, a partir 
disso, a inclusão concebida como um ato que coloca para dentro do 
eu, enquanto corpo, um ou mais objetos que se mantinham fora do 
campo de relação, ou mesmo, na proximidade dele. Nesse sentido, 
exclusão e inclusão se definem, no seu funcionamento e 
conceituação, como um par que se complementa. Lá onde um ou mais 
objetos são colocados para fora do corpo, para fora do campo de 
relações, há uma reapropriação deles por um funcionamento invertido, 
que é o da inclusão. O que há de ilusório nesse funcionamento é a 
suposição de que é possível se reapropriar aquilo que se colocou para 
fora. Como se não bastasse, supõe-se que se sabe o que se coloca 
para fora, e o que se inclui. 
 
Se se pode afirmar, desde a Psicanálise, que tal funcionamento e 
conceituação da relação entre a exclusão e a inclusão, é a colocação 
em exercício de um fantasma, é mesmo porque, nessa relação se 
afirma a existência do objeto. Tanto ele não é perdido, que aquilo que 
se visa, em termos éticos e políticos, nessa concepção, é o 
estabelecimento de uma politica que evita cada vez mais a exclusão. 
Gerando um sintoma que se repete através do desconhecimento 
sistemático dos fundamentos simbólicos dos conceitos de exclusão e 
inclusão. Ao mesmo tempo em que passa a se elevar a um estatuto 
ético, todo e qualquer ato ou medida que valorize a inclusão. Que uma 
politica assim definida seja recolhida em exercício em grande parte das 
repartições publicas, a despeito de posições ideológicas, me parece 
incontestável. O problemático é quando tal concepção se anuncia 
associada ao politicamente correto. Como se não bastasse transformar 
a inclusão em preceito, vemos agora se proliferar um tipo de valor 
moral que censura de forma silenciosa o que vai numa direção 
diferente daquela que se contenta em servir aos departamentos 
oficiais. 
Torna-se urgente uma análise a altura das consequências do que se 
pratica e do que se define como exclusão e inclusão. Se é pela pressa 
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que se justifica o anuncio dessa necessidade, é mesmo porque, desde 
a Psicanálise, encontramo-nos advertidos para o fato decisivo, de que 
o ser falante se estrutura pela evitação da diferença. O que decide que 
ele vá se empenhar em abordar o que vem de fora, incluindo-o, através 
dessa mesma evitação. Há, portanto, uma advertência a ser mantida 
em relação ao tema que nos ocupa. Tem a ver com o fato de que 
somos levados a acreditar que tivemos êxito, lá onde fracassamos, 
evitando a diferença. O que significa que tendemos a acreditar, por isso 
mesmo, que somos bem sucedidos na exclusão, tanto mais quanto 
transformamos a inclusão em obrigação. Tal obrigação se encontra 
diretamente relacionada a condição de afirmar o êxito da relação: 
exclusão-inclusão, pelo triunfo da evitação do que é excluído. Fica-se 
obrigado a incluir, havendo meios para isso, ou não. Tal como qualquer 
sintoma, esse também se experimenta pelo esforço e sofrimento. Não é 
à toa, que nos lugares sociais que convivem cotidianamente com essa 
questão, como é o caso da escola e da saúde mental, que seja nesses 
mesmos espaços que vemos se proliferar os pedidos de licença dos 
profissionais para tratamento psiquiátrico, assim como clinico, depois 
de um tempo de iniciado o trabalho. 
 
Como afirmado antes, o problemático, a nosso ver, se apresenta pelo 
encobrimento dos impasses que tal politica de banalização impõe. Não 
nos esqueçamos, à custo daqueles que são seus operadores. Uma 
politica que tem no seu fundamento, o encobrimento dos impasses, 
assim como das impossibilidades que vigoram na exclusão-inclusão, é 
uma politica comprometida em não poder acolher o que vem pelas 
psicoses. Quando acolhe, realiza de forma a resumir os impasses que 
tais sujeitos promovem, a um funcionamento fantasmático onde o 
sujeito não conta, que não seja para preencher as estatísticas cínicas 
de sucesso. O surpreendente é que  tais sujeitos se façam ouvir, para 
além do canto das sereias oficiais. 
 
Parte-se aqui do principio que não existe uma relação natural, 
tampouco necessária, entre fala diferenciada do sujeito psicótico e 
inclusão social. Ainda que essa associação não deixe de comparecer 
em diferentes elaborações na atualidade, particularmente no que tange 
as politicas de saúde mental em vigor, que procuram elevá-la a um 
estatuto ético, solidário da cidadania. Fica evidenciado que o 
compartilhamento com alguns dos princípios que levaram a 
implantação da reforma psiquiátrica, não decide por uma equivalência 
com uma clinica, no caso, a do psicanalista, que se norteia pelos 
fundamentos do sujeito, a partir de suas respostas a castração. Tal 
distinção vai permitir estabelecer diferenças a nível da politica a ser 
levada adiante na experiência com tais sujeitos. 
 
Consideremos que é preciso retornar ao que se entende como exterior, 
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de maneira a tentar explicitar as modalidades de relação com o que se 
nomeia como inclusão. 
 
A partir da Psicanalise somos advertidos para uma condição fundadora 
do ser de linguagem, qual seja, a de que a noção de exterior se 
apresenta como um dos nomes do impossível. Desde o mito do pai 
primevo, inventado por Freud para dar conta do advento da civilização 
como cultura, ou seja, como linguagem, nos encontramos excluídos da 
possibilidade de participar da experiência desse Um que gozava de 
todas as mulheres, e assassinava aos seus filhos. O advento da Lei, 
que divide e limita o homem pela inclusão dele na linguagem, implica 
que a experiência de gozo do pai totêmico se encontre marcada por 
uma impossibilidade. O sujeito vem ao mundo privado do gozo do Um, 
gozo esse lançado para um exterior ao qual ele, enquanto falante, não 
tem acesso. Numa primeira aproximação com o texto 
freudiano reconhecemos, portanto, a ligação do exterior com a 
impossibilidade. 
 
Coube a  Jacques Lacan articular  no Seminário da Ética da 
Psicanalise, o retorno da Coisa, que é o pai totêmico, através de dois 
termos que em alemão dizem dela, das Ding e die Sache, 
reafirmando que, ao abordar aquilo que vai para trevas exteriores, só 
recolhemos seus efeitos pelo que passa à ordem simbólica, pelo 
significante. Portanto, é porque existe uma impossibilidade de abordar 
a Coisa, no sentido de repetir a experiência do pai totêmico, que 
abordamos as coisas, pelas palavras, tal como indicado no titulo do 
clássico de Michel Foucault-"As palavras e as coisas". De outra parte, o 
que retorna como impossibilidade, se refere a condição do objeto 
de realização do desejo humano se apresentar como perdido, acessível 
somente através da alucinação. 
 
Acompanhemos esse primeiro momento. Começamos nos contando 
pelo exterior, ou seja, há uma exclusão fundadora, que nos leva a não 
participar m ais da experiência do que foi excluído. Consideremos, 
então, que nesse primeiro momento, o exterior se escreve como 
impossibilidade. Ao mesmo tempo em que inaugura, pela inclusão na 
linguagem, a condição de se contar pelo significante, fazendo da ordem 
simbólica o que surge no lugar do pai totêmico, da Coisa. 
A partir do exercício da ordem simbólica, o exterior é intimo, ou seja, o 
sujeito não conta mais com uma plenitude que rasura a lei do desejo, 
ao mesmo tempo em que, por isso mesmo, não conta mais com um 
objeto que o completaria, que não seja de forma fantasmática 
e sintomática. Sendo assim, a inclusão ocorre em função do que passa 
a ser reconhecido como sendo de pertinência simbólica, ou seja, do 
que se consente em incluir, contando com as limitações. Em nenhum 
momento, nessa acepção se coloca a pergunta sobre a necessidade de 
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transformar a inclusão em obrigação. E se isso não acontece, é mesmo 
porque, para haver inclusão simbólica do que foi posto para fora, como 
excluído, é preciso que haja assentimento ao sentido do que veio de 
fora, e que passa ser a reincluído como próprio. Uma politica da 
inclusão que pretenda se valer dos fundamentos simbólicos da 
constituição do ser de linguagem, haverá de estar disposta a 
reconhecer que a exclusão é fundadora, e que, por isso mesmo, a 
experimentamos primeiramente a partir do Outro. É nesse sentido que 
se sustenta a advertência quanto a evitação da exclusão. Ao evitá-la, 
evitamos em ter de se haver com o que existe de mais intimo, ou seja, 
o Outro, suposto exterior. 
 
Num segundo momento, quando Freud nos apresenta o exterior a partir 
da inclusão do sujeito na linguagem, ele demonstra que a função do 
julgamento é concomitante ao advento da perda do referente. Essa 
perda do referente implica cada um em ter de se haver com a perda do 
objeto, ou seja, com a castração, na medida em que aquilo que se 
perde primeiramente é a mãe como completa. Se é a partir daí que 
existe julgamento, que existe razão, isso significa que as tentativas de 
trazer a completude de volta, são o pano de fundo de uma concepção 
de inclusão, onde o que é operatório, são as medidas de inclusão, 
como trabalho para completar o Outro. Não é por acaso que em tais 
praticas não se interrogue o suficiente antes de introduzir medidas de 
inclusão como obrigatórias, a despeito das condições existentes para 
leva-las adiante. 
 
Quando aqui se evidencia uma fundamentação que destaca como 
decisiva a estruturação pelo desejo, é mesmo porque, aquilo que se 
afirma é que a inclusão , antes de mais nada, é simbólica, ou seja, se 
trata de se incluir os efeitos de diferença que o Outro, como exterior, 
como diferença, promove. Para tanto, não há uma regulação pela 
politica. Ao contrario, é desde uma politica, pelo inconsciente, que tal 
alternativa se apresenta como possível. Ela decide pela introdução da 
invenção, como artefato a partir do qual um psicanalista poderá tentar 
responder ao que vem para ele como estranho ou, impossível. 
Reafirmando, assim, desde Freud, que aquilo que comparece como 
excluído, nos implica, desde sempre, no trabalho de elaboração com o 
que vem de fora. Se nos perguntamos tanto sobre a exclusão, é 
mesmo porque não reconhecemos que ela nos é intima. E por isso 
mesmo, não somente a evitamos. Duplicamos a evitação, colocando no 
Outro a questão que nos é intima. Em poucas palavras, pode-se, sim 
ou não, reconhecendo o sujeito do desejo, prescindir da Psicanálise 
como campo a partir do qual se articula tal economia? E, na medida em 
que se a reconhece, estar disposto, também, a incluir uma barra sob a 
inclusão. Barra essa, que não somente leva aos fundamentos da 
experiência e dos conceitos, mais além, tem haver com o fato de poder 



O exterior da inclusão e a inclusão do exterior 

Instituto Vox de Pesquisa em Psicanálise – www.voxinstituto.com.br 5 

admitir que o excluído, enquanto aquilo que não entra na ordem 
simbólica, marca cada um com o selo da impossibilidade. Não somente 
não há reapropriação integral do excluído, pode-se, ainda, se valer da 
impossibilidade como forma de fazer constar o fracasso como 
constitutivo. E é nesse sentido que um retorno à experiência de 
apresentação de pacientes, vai me permitir introduzir uma ultima 
modalidade de inclusão, pelo excluído, como decisivo. 
 
A apresentação ocorreu em função de um convite da instituição onde o 
paciente se mantinha internado, no caso, a Fazenda Palmeiras, na 
cidade de Amparo. Suas características mais dominantes, relatadas 
pelos responsáveis do serviço, indicavam um diagnostico de psicose 
paranoica. Contando com a idade de 26 anos, já havia sido internado 
mais de 20 vezes. Desde o início contado como alguém agressivo, ao 
mesmo tempo em que era possível de estabelecer uma aproximação. 
De fato, ele não deixava de impressionar. Sua estatura, seu porte 
físico, fazia daqueles que mantinham um dialogo com ele, sempre uma 
atitude de cautela, caso seu humor se agravasse , o que não era 
incomum. Desde o primeiro momento fez questão de se apresentar a 
mim como alguém que se distingue dos outros pela capacidade de ser 
um vidente. Fazia previsões, as quais, segundo suas próprias 
palavras, se cumpriam integralmente. Havia, por exemplo, previsto a 
derrubada das torres gêmeas, a queda da bolsa de Nova York, o 
tsunami, o terremoto do Japão, dentre outros. Como é habitual, nesse 
tipo de experiência de sujeito, ninguém havia acreditado nele. Se 
encontrava a frente de seus contemporâneos, a ponto de já ter decidido 
quais as medicações que usaria depois da alta. Dominava os 
conhecimentos científicos, folhetinescos, vale lembrar, mas o que 
importava era o uso disso de forma a ressaltar a ignorância de seu 
interlocutor. Nessa ocasião, seu interlocutor se deixava fazer de bobo, 
ignorante e limitado. O que produzia no paciente a oportunidade 
para demonstrar suas virtudes. Interrogado por um apresentador 
surpreso e curioso pelo fato de que sua vidência não tenha permitido a 
ele próprio evitar a internação, rapidamente respondeu que a tinha 
previsto sim, mas achou que esse tempo haveria de permitir aos 
outros, particularmente uma jovem, refletir sobre suas propostas, e 
verdades. 
 
A entrevista não durou muito tempo, uma vez que o sujeito fazia 
questão de entrar cada vez mais em seu sistema. Ao termino do 
encontro, como é habitual, acompanhei o paciente de volta à unidade 
de internação. Nesse trajeto havia uma mesa com cadeiras que, ao 
passar a seu lado, esbarrei com o pé numa delas. Ao mesmo tempo 
em que isso acontecia, milésimos de segundos antes, ele vaticinou: vai 
bater, confirmando mais uma vez sua capacidade de previsão. 
Como afirmado antes, a expulsão é fundante para o ser de desejo, 



O exterior da inclusão e a inclusão do exterior 

Instituto Vox de Pesquisa em Psicanálise – www.voxinstituto.com.br 6 

fazendo daquilo que nomeia como exterior, o nome do que lhe é mais 
intimo e desconhecido.  
 
No caso da psicose paranoica, o sujeito se encontra de tal forma 
colado ao que se encontra fora, enquanto exterior, que ele mesmo não 
percebe que suas previsões são as formas que encontra para lidar com 
o que vem do Outro, a partir de um sentido que somente ele domina.  
Portanto, aquilo que, em seu caso, é chamado de vidência, não passa 
de sua impossibilidade para lidar com o que vem de fora, fazendo de 
cada um dos acontecimentos condição de reafirmação de suas próprias 
crenças. Em outras palavras, nada o surpreende. Não encontramos, 
através desse caso, a posta em pratica de uma politica da inclusão 
levada ao extremo? De tal forma exitosa que todo o exterior, tudo o que 
poderia ser considerado como vindo de fora, passou para dentro do 
sistema de explicação do sujeito? Note-se que, ele também, tinha lá 
suas leis, as quais, quando não cumpridas, o tornava suscetível de 
agressão. 
 
Ao que parece, nesse sistema, nada vacila. Retomando os efeitos da 
apresentação, semanas depois, fomos informados que o paciente havia 
começado a estabelecer uma relação tensa com a assistente social por 
quem mantinha grande afinidade. Ele passou a acusá-la de ter deixado 
vasar informações que havia compartilhado somente com ela. Ao lado 
disso, a equipe técnica do hospital, nas discussões que fizeram dias 
depois da apresentação, ressaltaram um dos comentários do 
apresentador, no qual afirmava a importância e a dificuldade de se 
manter com esse tipo de paciente, numa posição de tolo. 
 
Tanto a posição daquele que suprime o exterior não é inabalável, que 
ela retorna, nesse caso, pelo efeito de acusação de algo ter se perdido, 
sem que tenha sido possível fazer um controle disso pela vidência. Tal 
é, a nosso ver, a causa de mudança de humor com a assistente social, 
com quem mantinha uma relação de transferência. O problema é que 
ele só pode se dar conta da perda, acusando a um Outro, portanto, não 
tem condições de se valer dessa experiência de forma a mudar de 
posição. O que não significa que tal abalo não possa produzir e feitos, 
à sua revelia. Tão mais problemáticos de serem assimilados, quanto 
mais ele se afirma em continuar soberano, depois de destituído do 
trono da razão. Não escutamos desde aqui os ecos que uma politica de 
inclusão impõe em ter que levar adiante seus objetivos, a despeito da 
impossibilidade que a realidade apresenta? 
 
Sendo verdade que a politica que vem pela clinica do psicanalista não 
se estrutura pelo universal da polis, mas sim pelo singular de uma 
experiência, então não deixaria de ser uma prova de concorrência, se 
exigir para que numa próxima apresentação não fosse dada chance ao 
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paciente de confirmar seu sistema, evitando esbarrar na cadeira. Se 
visaria, assim, não dar chance à paranoia se reafirmar, procurando ter 
mais êxito do que ela, evitando o tropeço. Levar em conta o fracasso 
como constitutivo, faz com que se tenha de partir de uma posição onde 
se perde. Perde-se para o que vem de fora, para o que vem pelo Outro. 
Por isso mesmo, qualquer inclusão, nesses termos, é caduca. De outra 
parte, lidar com o que foi excluído, implica em reconhecer a 
impossibilidade como eixo a partir do qual a relação se estrutura. O que 
permite afirmar, ainda, que o excluído, tal como o paciente 
apresentado, não quer saber de ser incluído, já que  escolheu  se 
incluir em seu próprio sistema, com o qual ele tenta se bastar, ainda 
que com falha no sistema de previsão. 
 
Fazer dos termos exclusão-inclusão um binômio, só se sustenta, caso 
a eles possa ser ligado um terceiro, que é a impossibilidade, enquanto 
o que barra os objetivos de  estabelecer uma relação de naturalidade. 
Ao invés de uma complementariedade, passa-se a uma relação dois a 
dois: a exclusão com a impossibilidade, assim como, a inclusão com a 
impossibilidade, enquanto o que inaugura uma nova significação de 
seus objetivos. 
 
Um quarto termo se anuncia como possível de ligar a exclusão, a 
inclusão e a impossibilidade. Trata-se de um laço com o que não 
funciona, determinando que a inclusão não seja por inteiro. Para tanto, 
será necessário a vigência de um desejo que suporte em ter de se 
haver com a solidão e o compartilhamento com alguns outros, que não 
são todos, nem qualquer um. Condição de fazer do fracasso suporte 
da insistência e reinvenção marcadas pelo impossível.	  
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