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DE FREUD A LACAN 

Maria Amélia Lyra  

Recife - 2021 

 

Freud: Observações psicanalíticas sobre um caso de paranóia – 1910  

 

Sobre o caso: 

Aos 42 anos, acontece seu primeiro internamento por um grave acesso de hipocondria após 

perder as eleições ao parlamento. Aos 51 anos de idade, é nomeado presidente da corte de Dresden e, 

alguns meses depois, tem seu segundo internamento. Entre um episódio e outro relata ter tido vários 

sonhos em que adoecia novamente e, uma manhã, ainda meio adormecido, teve “a ideia de que devia 

ser muito agradável ser uma mulher se submetendo ao coito”, ideia que rechaçou, indignado. 

Os sintomas dos quais se queixa e que provocam a segunda internação são: insônia, idéias 

hipocondríacas, idéias de perseguição, alucinações. Acreditava-se morto e em estado de putrefação, 

afirmava que seu corpo era submetido a várias manipulações e dizia sofrer vários tormentos que 

deveriam ser suportados em nome de uma causa sagrada. O delírio vai se estruturando com um 

conteúdo de cunho religioso: falava diretamente com Deus, os demônios o fustigavam, via aparições 

milagrosas e acreditava estar em outro mundo.  

Flechsig, seu médico, de amigo transforma-se em perseguidor, a quem passa a chamar de 

“assassino de almas”; da mesma forma, Deus é acusado de ser cúmplice de Flechsig. Em 1902, ou 

seja, nove anos depois, sai do internamento, após ter conseguido o levantamento de sua interdição e, 

no ano seguinte, publica suas Memórias, que começara a escrever dois anos antes, ainda no hospital. 

Aos 65 anos,  após a morte da mãe e doença da esposa, volta a ser internado e morre no hospital sete 

anos depois.  

Freud ressalta das memórias de Schreber dois pontos, para ele, capitais: a missão redentora e a 

transformação em mulher que, para Freud, foi o delírio primário tomado de início como uma forma de 

perseguição, somente depois associada à missão redentora. Dos trechos das Memórias que 

fundamentam sua hipótese, Freud cita: “agora tenho claramente consciência que a ordem universal 

exigia, me desse prazer ou não, minha desvirilização e que não havia outro caminho senão familiarizar-

me com a ideia de minha transformação em mulher. Como consequência dessa desvirilização, só 
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poderia pensar em uma fecundação pelos raios divinos, encaminhada para a criação de novos homens”. 

Schreber escreveu isso em 1895, ou seja, dois anos após seu segundo internamento. 

Freud analisa o sistema teológico-psicológico do doente através do que ele descreve sobre os 

nervos, a bem-aventurança, a hierarquia divina e as qualidades de Deus: há uma relação particular do 

doente com Deus, diz ele, uma mistura de adoração e rebeldia.  

Sobre a sexualização da bem-aventurança celestial, ele chama atenção (1498) parra o fato de 

que o conceito de Schreber da bem aventurança nasceu da condensação das duas significações capitais 

da palavra alemã selig que podia ser tanto defunto quanto sensualmente ditoso “com a natureza dos 

nervos de Deus, pelo efeito dos quais a bem-aventurança consiste, senão exclusivamente, pelo menos 

em parte, em uma intensa sensação de voluptuosidade ... que deve ser interpretada como uma parte de 

bem-aventurança antecipada de certo modo ao homem e a outras criaturas vivas” . Lacan, em De uma 

questão preliminar, diz que aqui Freud “cometeu um erro sobre a dimensão em que a letra se manifesta 

no inconsciente, que é bem menos etimológica, do que homofônica... de resto, diz ele, o inconsciente 

preocupa-se mais com o significante do que com o significado”.  

Freud vai tentar estabelecer, entre os dois componentes do delírio de Schreber, o que ele chama 

de relação genética essencial. Diz ele: “Segundo as mostras do delírio de Schreber examinadas até 

agora, podemos rechaçar a possibilidade de que precisamente esta enfermidade paranóica pudesse 

mostrar-se como o caso negativo durante tanto tempo buscado, no qual a sexualidade desempenharia 

tão só um papel insignificante. Com efeito, o próprio Schreber se expressa inúmeras vezes como se 

compartilhasse de nossas teorias, pois fala simultaneamente dos transtornos nervosos e episódios 

eróticos como se fossem conceitos inseparáveis”. Os dois componentes são os transtornos nervosos e 

os episódios eróticos. 

Chama a atenção para as duas modificações que a doença provocou no doente: Schreber parte 

de uma ascese sexual e um ceticismo quanto à existência de Deus para tornar-se um homem crente em 

Deus e entregue à voluptuosidade e, em relação a essa, de modo diferente, pois adotava uma atitude 

feminina ante Deus. O doente relata minuciosamente a transformação que sofreu no corpo e a 

concepção “como a de Jesus Cristo em uma virgem”. 

Para Freud, “a motivação da enfermidade foi um avanço da libido homossexual, orientada 

desde o princípio para o Dr. Flechsig como objeto e a resistência contra esse impulso libidinoso criou 

o conflito do qual surgiram os fenômenos patológicos”. E a ideia de transformação em mulher como 

uma obediência às normas universais encerra o ultraje que isso representava e vai apaziguar o doente.  

Ele insiste nessa tese, ressaltando o seguinte trecho do texto de Schreber: “deste modo, tramou-

se contra mim um complô com o objetivo, uma vez reconhecida a suposta incurabilidade de minha 
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enfermidade, de entregar-me a um homem, de modo que minha alma ficasse escravizada pelo mesmo 

e meu corpo transformado em um corpo feminino fosse entregue como tal a dito homem para que 

gozasse dele”.  

Outra acusação que Schreber faz a Flechsig é a de que o mesmo teria tentado roubar sua alma. 

Schreber tenta explicar esse “assassinato da alma” através de alusões a obras literárias como o Fausto 

de Goethe, Manfredo de Byron ou Freichütz de Weber. Freud argumenta que, no poema de Byron, 

citado por Schreber, não há nada de pacto com o demônio como no Fausto, nem tão pouco esse 

conceito de assassinato de almas e que o centro do texto é um incesto. Mas ele se detém aí com a 

observação: “nesse ponto se rompe o fio que nos guiava”. 

E explica a relação do doente com seu perseguidor através da fórmula: o perseguidor é sempre 

uma pessoa que, antes da doença, tinha uma grande importância para a vida do sujeito, ou um substituto 

desse. A pessoa odiada e temida agora pela perseguição é sempre uma pessoa antes amada e respeitada 

pelo doente.  

Freud diz que a transformação de Flechsig em Deus faz parte de uma mesma série dentro do 

delírio, de uma dissociação que seria característica da paranóia e que o Deus no delírio é o retorno de 

outra pessoa importante, no caso, o pai de Schreber, enquanto o médico representaria seu irmão. 

Schreber alterna, em relação ao Deus, ora uma respeitosa veneração ora uma violenta rebeldia.  

O que justificaria a associação do pai a Deus é, segundo Freud, a história do pai de Schreber 

como um homem muito estimado e competente, famoso como fundador da ginástica terapêutica na 

Alemanha – Freud não tinha maiores dados/ informações sobre a família Schreber.   

Mas, ao mesmo tempo, o delírio expressa também o conflito com o pai: 

O pai como interditor das satisfações eróticas, no delírio, é o Deus mesmo que o incita à 

voluptuosidade. A ameaça de castração responde com a transformação em mulher e os “novos homens 

criados pelo espírito de Schreber” iriam resolver a privação sofrida por ele pela falta de descendência. 

Freud afirma que talvez um filho tivesse podido derivar sua insatisfeita ternura homossexual.  

Essa questão da procriação também é ressaltada por Ida Macalpine, em seu texto de 1953, que 

Lacan comenta em De uma questão preliminar a todo tratamento possível da psicose, texto dos 

Escritos. 

3 – Sobre o mecanismo paranóico  

Freud vai distinguir, na paranóia, o complexo paterno (que pode ser encontrado também na 

neurose) do mecanismo de produção de sintomas e do recalque. Para ele, o caráter distintivo da 

paranóia deve ser buscado na forma assumida pelos sintomas. O que é característico, diz ele, é a 

formação do delírio persecutório como defesa contra as fantasias de caráter homossexual. E ele diz 
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que essa formação de sintoma foi corroborada por Jung e Ferenczi, que tinham mais experiência que 

ele nos casos de psicose, e que observaram, em casos de paranoia, também um fracasso na repressão 

de uma homossexualidade inconscientemente intensificada.  

Como Freud vai fundamentar teoricamente suas afirmações? Vai falar sobre a evolução da 

libido entre um estádio de autoerotismo e o amor objetal, ou seja, o narcisismo. O sujeito primeiro 

escolhe um objeto semelhante a si, ou seja, com órgãos sexuais semelhantes para, depois, eleger um 

objeto heterossexual. As tendências homossexuais são desviadas do fim sexual para fins sociais como 

a amizade, a camaradagem, a sociabilidade. Esse é o curso normal, mas alguns podem se fixar nessa 

fase narcísica, integrando, diz ele, uma fixação ao mesmo, ou seja, o semelhante a si. 

Diz Freud: 

Visto nossas análises demonstrarem que os paranóicos se esforçam por proteger-

se contra esse tipo de sexualização de suas catexias sociais instintuais, somos 

levados a supor que o ponto fraco em seu desenvolvimento deve ser procurado 

em algum lugar entre os estádios de auto-erotismo, narcisismo e 

homossexualismo, e que sua disposição para a enfermidade (que talvez seja 

suscetível de definição mais precisa) deve estar localizada nessa região. 

  

E continua: “constitui fato notável que as principais formas de paranóia conhecidas podem ser 

todas representadas como contradições da proposição única ‘eu (um homem) o amo (um homem)’, 

e essa proposição, na verdade, esgotaria todas as maneiras possíveis em que tais contradições poderiam 

ser formuladas.  

Freud demonstra essa formulação. Essa fórmula pode ser contradita de três modos: 

 Primeiro:  

Pelo delírio persecutório: não o amo; o odeio e a projeção por sua vez, transformará essa frase 

em: ele me odeia então a fórmula final será: não o amo, o odeio porque ele me persegue. os delírios 

de perseguição contradizem o predicado. 

Segundo: 

  Pela erotomania que transforma a ideia em: eu não amo a ele, amo a ela. A projeção entra 

novamente em cena e a ideia mais uma vez se transforma: Eu não o amo - eu a amo, porque ela me 

ama.’ Aqui a contradição incide sobre o objeto. 

Terceiro: pelo ciúme delirante : E a contradição aqui incide sobre o sujeito: 

- O ciúme dos alcoolistas: ‘Não sou eu quem ama o homem - ela o ama’, e o sujeito suspeita 

da mulher em relação a todos os homens a quem ele próprio é incitado a amar.  Ou,  

- O ciúme delirante das mulheres: Não sou eu quem ama as mulheres - ele as ama.’  
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Freud vai citar, ainda, os dois fatores em que esperávamos, diz ele, desde o princípio, encontrar 

os sinais característicos da paranóia, a saber, o mecanismo pelo qual os sintomas são formados e o 

mecanismo pelo qual a repressão é ocasionada: 

 Então, quais são esses dois fatores?  

fator 1 : projeção  (que ele volta a ela depois) 

 fator 2: recalque 

Ele divide o recalque em 3 fases: 

1 -  fixação, processo passivo. 

2 - recalque propriamente dito que provém do ego e é um processo ativo – pode sofrer recalque tudo 

que é sem sintonia, tudo que entra em conflito com o ego.  Mas, para que haja recalque é necessário 

que uma vinculação seja estabelecida entre o que incomoda e algo que já está recalcado.  

3 - a fase mais importante: fracasso do recalque com o retorno do recalcado que se apresenta como as 

alucinações, o delírio, enfim, a sintomatologia psicótica, que é uma tentativa de reorganização do 

sujeito. 

E é muito bonito o trecho do Fausto que Freud cita para falar do delírio como uma reconstrução, 

uma tentativa de cura:  quando Fausto se desliga do mundo, o coro dos espíritos canta: 

Ah! Com ímpeto poderoso destruístes o mundo belo. Um semideus o derrubou ...! 

tu, o maior dos filhos da Terra, constrói-o novamente; constrói-o novamente mais 

esplendoroso, em teu coração!  

E Freud faz aqui uma correção: foi incorreto dizer que a percepção suprimida internamente é 

projetada para o exterior; como agora percebemos, a verdade é que aquilo que foi internamente 

abolido retorna de fora. 

E ele volta então para tratar da projeção que, segundo ele, esclarecerá o processo de tentativa 

de cura na paranóia: 

1 – na paranoia, a libido livre fica acumulada no ego e é utilizada para engrandecê-lo, ou seja, há uma 

fixação no estado narcísico “e podemos asseverar que a extensão do retrocesso do 

homossexualismo sublimado para o narcisismo constitui medida da quantidade de regressão 

característica da paranóia.”   

2 – Se passarmos em revista as engenhosas construções erigidas pelo delírio de Schreber no campo da 
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religião - a hierarquia de Deus, as almas provadas, as antes-salas do Céu, o Deus inferior e o 

superior - podemos avaliar, retrospectivamente, a quantidade de sublimações transformadas em 

ruínas pela catástrofe do desligamento geral da libido. 

3 – Uma terceira consideração que surge das opiniões desenvolvidas nestas páginas é a seguinte: 

devemos supor que um desligamento geral da libido do mundo externo constitua agente eficaz o 

bastante para explicar o ‘fim do mundo’? Ou as catexias pelo ego ainda efetivas não teriam sido 

suficientes para manter rapport- com o mundo externo? Considera que na paranóia não há uma 

retirada total do mundo externo, como em outras psicoses alucinatórias.  

Conclui o texto fazendo considerações sobre a nosologia psiquiátrica e a diferença entre a 

paranóia e a demência precoce, denominação com a qual ele não concorda. A demência precoce 

englobava como grupos clínicos as já conhecidas psicoses irreversíveis: catatonia de 

Kahlbaum, hebefrenia de Heaker e demência paranoide. Psicoses irreversíveis que, ocorrendo em 

indivíduos jovens, evoluíam para a demência, apesar de, nas suas manifestações clínicas iniciais, se 

diferenciarem entre si. Kraepelin considerava-as aspectos de uma mesma doença multifacetada nas 

suas manifestações, a demência precoce.  

 

LACAN (Sem. 3) em As estruturas freudianas das psicoses (p. 55-56) 

Lacan inicia seu seminário de 1955, por onde Freud termina seu texto, ou seja, comentando as 

questões nosológicas. Diz que, na França, se falava de constituição paranóica até o surgimento de sua 

tese, quando isso começa a se modificar. Aqui vai afastar-se de Jaspers sobre quem havia se apoiado 

em sua tese sobre Aimeé, com a questão da compreensão e da psicogênese. Do mesmo modo, mais 

adiante, critica Kraepelin – dizendo que a definição que ele dá da paranóia contradiz ponto por ponto 

todos os dados da clínica. 

A questão essencial na psicose, diz ele, não é saber por que o inconsciente, que está à flor da 

pele, permanece excluído, não assumido, para o sujeito. A questão que importa é porque esse 

inconsciente aparece no real. Ele já lança aqui o termo foraclusão e, para explicá-lo, faz uma 

articulação com o texto da denegação em Freud. Há ,no início da constituição do sujeito uma Behajung, 

uma afirmação e no interior dessa Bejahung pode acontecer toda sorte de acidentes, diz Lacan, mas 

tudo que toca ao humano passa por aí, ou seja, pelas leis da fala. O que se passa com o psicótico é 

outra coisa, algo surge na realidade, que não passou pela simbolização.  

Assim, ele lança, logo no início do seminário, vários pontos que vai desenvolver com mais 

detalhes ao longo do ano. E coloca de imediato sua posição em relação à questão da tendência 

homossexual de Schreber:  
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algo leva a que uma significação qualquer que concerne ao sujeito... que tem a 

mais estreita relação com essa bissexualidade primitiva da qual já lhes falei: o 

presidente Schreber não integrou de nenhum modo ... nenhuma espécie de forma 

feminina e é para ele algo que tem extrema importância e se vê como dificilmente 

isso seria pura e simplesmente uma rejeição ou recalque de pulsões transferenciais 

que ele tinha para o dr. Flechsig, ou mesmo para reprimir tal ou tal tendência que 

ele construiu esse enorme delírio. Trata-se de: a função feminina em sua 

significação simbólica é algo que em um ponto ápice de sua existência se 

manifesta nele sob a forma de uma irrupção no real, de algo que ele jamais 

conheceu e que surge como uma estranheza total que vai levá-lo progressivamente 

em uma submersão radical de todas as categorias e a forçar para um verdadeiro 

remanejamento de seu mundo. (lição 6) 

   

É importante observar que a tradução de Verwerfung, o termo utilizado por Freud, por 

foraclusão, é feita por Lacan. Até então o termo utilizado para traduzir Verwerfung era rejeição, recusa, 

e no sentido trivial da língua e não como conceito como Rabinovitch demonstra muito bem em seu 

livro A foraclusão. Quem vai transformar o termo em um conceito operatório da psicose é Lacan, 

partindo da discussão do texto da denegação, onde o sim primitivo é o correlativo de uma recusa. Então 

Lacan vai ligar essa recusa ao termo foraclusão que ele encontra, não no caso Schreber de Freud, mas 

no “Homem dos Lobos”! Freud diz lá: “o Homem dos Lobos recusa a castração, ao dizermos que a 

recusou,  nos referimos a que ele não queria saber nada da castração no sentido do recalque. Tal atitude 

não supunha juízo algum sobre sua existência, porém equivalia a torná-la inexistente”. Do texto de 

Freud no caso Schreber Lacan vai transformar a frase de Freud que citei acima: “o que foi abolido 

dentro reaparece fora” em “o que é recusado pelo simbólico reaparece no real”. 

(Uma curiosidade: há um verso de Antígona, citado por S. Rabinovitch (p. 17) que diz: “Da luz 

que tanto odeia, para sempre foracluída,/ quero que mesmo viva seja ela solitária, encerrada. Enterrada 

viva em profunda sepultura”). 

Lacan indaga: o que quer dizer esse modo de aparição, essa reaparição no real do que é recusado 

pelo sujeito, ou seja, a alucinação? É com o esquema L que ele vai demonstrar como no fenômeno 

alucinatório o sujeito está identificado com seu eu.  

Diz ele: “o que nos mostra alguns fenômenos elementares da psicose é literalmente o eu 

totalmente assumido instrumentalmente, se podemos dizê-lo, o sujeito identificado com seu eu, com o 

qual ele fala, é ele que fala dele, o sujeito, ou o S, nos dois sentidos equívocos do termo, a letra e o Es 

alemão”. E, no final da lição 2, Lacan inicia a leitura do caso Schreber seguindo, como chama atenção, 

os conselhos de Freud.  

Do texto, destaca dois aspectos: a questão da tendência homossexual trazida por Freud, sobre 

a qual ele dirá: “dessa homossexualidade, e a que ponto ela intervém na economia do sujeito, dito de 
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outro modo, como ela determina a psicose, creio poder testemunhar que não há, no sentido esboçado, 

senão caminhos os mais imprecisos e mesmo os mais contraditórios.” Diz, ainda, que a determinação 

da psicose de Schreber deve ser buscada no desencadeamento das diferentes fases da doença, que ele 

relacionará aos primeiros momentos de sua candidatura ao parlamento. O segundo aspecto é a 

nomeação de Schreber para a corte de Dresden que o alça, segundo Lacan, a “uma responsabilidade, 

uma função paterna muito maior e mais pesada do que o que ele poderia esperar”, o que lhe dá o 

sentimento de que há uma relação entre essa nomeação e o desencadeamento da crise. Aponta os 

caminhos por onde vai seguir no seminário, de um lado sobre o dizer do psicótico, sua linguagem e, 

de outro, como o sujeito entra na psicose. 

Sobre a linguagem, Lacan mostra, do ponto de vista linguístico, como, no delírio, as palavras 

não enviam para outra significação, “elas não enviam a nada além delas mesmo, é o vazio completo” 

e que, junto com o neologismo, é uma característica estrutural do discurso do sujeito psicótico. A 

“língua fundamental”, como Schreber nomeia seu discurso, cheio de eufemismo, locuções neológicas, 

novas palavras compostas, são, diz ele, exemplos dessa forma particular de discurso. Lacan retomará 

em detalhes essa argumentação em “De uma questão preliminar...”, nos Escritos.  

Aqui ele faz uma longa dissertação sobre a fala e a linguagem, a constituição paranóica do 

sujeito na sua relação de rivalidade e ciúme com o outro, cita a dialética do mestre e do escravo em 

Hegel, para diferenciar do que acontece na paranoia propriamente. Na paranoia, o sujeito não fala ao 

outro ou do outro, mas fala com o Outro, ele se expressa com o Outro. E qual a estrutura desse ser que 

fala nele?  Como isso fala, qual é a estrutura do discurso paranóico?  

Para analisar essa estrutura, Lacan retoma os três tipos de delírio descritos por Freud a partir 

do “eu não o amo, eu o odeio”, que se inverte para o “ele me odeia”, já citado aqui. Lacan não concorda 

com a ideia de Freud de que se opera aqui uma projeção, “trata-se de alguma coisa muito mais próxima 

da denegação”. Mas, logo em seguida, ele diz: “a projeção, na psicose, não é a mesma coisa, ela não é 

senão o mecanismo que faz com que o que está tomado na foraclusão, o que foi colocado fora da 

simbolização geral que estrutura o sujeito, retorne de fora”. E dá o exemplo da paciente que diz: “eu 

venho do salsicheiro” e escuta de volta “porca”.  

A questão aqui é: quem é esse que fala? Quem comumente fala na realidade para nós? Se é o 

Outro que fala, ele está além da realidade e ele não é reconhecido porque, para isso, teria sido 

necessário que, no início, esse Outro fosse reconhecido (como no: tu és minha mulher)”. O sujeito aqui 

“recebe sua própria fala no outro que é ele mesmo, seu reflexo no espelho, seu semelhante...” A palavra 

se exprime no real, na marionete, o Outro nessa situação não está além do parceiro, está além do sujeito 

mesmo, é isso que é o signo, a estrutura de alusão..., é algo que vai de a até a’, onde a, no caso da 
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paciente que retorna do salsicheiro, é o senhor que ela encontra no corredor e lhe diz “porca”, e a’ é a 

pessoa da paciente que fala a Lacan.  

Do texto de Schreber, podemos pinçar esse fragmento que responde à questão de Lacan: “dizem 

que sou um paranóico, dizem que os paranóicos são pessoas que relacionam tudo a eles, nesse caso, 

eles se enganam, pois não sou eu que relaciono tudo a mim, é ele que relaciona tudo a mim. É Deus 

que fala sem cessar no meu interior, ele ou seus agentes”.  

Lacan mostra como, no texto de Schreber, algumas palavras tomam um peso particular, se 

dissociam, rompem o conjunto dos significantes como tal, e que ele vai dizer que é uma erotização da 

palavra. Nessa análise do texto do doente, ele chama a atenção de que a psicose não tem a mesma 

etiologia da neurose, que mesmo não sendo um fato de linguagem como a neurose, a psicose pode se 

exprimir no discurso, como o texto de Schreber o mostra. Mostra também como a certeza no discurso 

do delirante dispensa toda referência à realidade; como ele está certo sobre coisas as mais irreais que 

o doente articula em abundância e a riqueza do delírio que não se vê na esquizofrenia.  

Sobre o texto de Schreber, Lacan aponta ainda o fenômeno do assassinato da alma como central 

no delírio e para a concepção delirante de transformação do mundo. Mas, como Freud, lamenta a 

ausência de dados que pudessem permitir analisar as relações do doente com seu pai e seu irmão.  

Mostra que há uma virada na doença, momento chamado de reconciliação e que o situa como a mulher 

de Deus onde a compulsão a pensar, e todos os fenômenos intrusivos se reduzem. Até esse momento, 

momento dessa iluminação que o faz compreender que tornar-se mulher está na ordem do mundo, ele 

parecia se ocupar em recortar o mundo em pares de opostos, alto/baixo, dianteiro/traseiro, 

superior/inferior, branco/preto, protestante/católico, alemão/polonês, etc. Ou por homofonia, como 

em: Santiago ou Cartago; Chinesentum ou Jesum Cristum; Ariman ou Ackerman,  Abendroth ou 

Athemmoth. 

E o próprio Schreber fala dessa homofonia em seus escritos:  

os pássaros não entendem o sentido das palavras que falam, mas ao que parece, 

eles têm uma sensibilidade natural para a assonância. Por isso, se enquanto estão 

ocupados em tagarelar as frases decoradas percebem palavras que têm um som 

igual ou próximo daquele que no momento estão falando, seja nas vibrações 

provenientes de meus próprios nervos, seja pelo que é dito no meu ambiente, isso 

os deixa em um estado de surpresa em consequência do qual, eles, por assim dizer, 

sucumbem à assonância, isto é, por causa da surpresa eles esquecem o resto das 

frases que ainda tinham para tagarelar e passam subitamente para uma sensação 

autêntica (...) uma vez que não captam o sentido das palavras basta que percebam 

sons semelhantes, por exemplo.(exemplos acima) 

 

Da mesma forma, na “língua fundamental” um mesmo significante pode corresponder a não 

importa qual significado, diz Schreber: “quem quiser aqui empregar a expressão punição terá razão 



LYRA, Maria Amélia. O CASO SCHREBER: DE FREUD A LACAN.  Biblioteca Virtual do Instituto VOX, Jornada 

sobre o Seminário VII, de Lacan, fev/2021. 

 

 

10 
www.voxinstituto.com.br 

num certo sentido, mas é preciso notar que diferentemente do conceito humano de punição, o objetivo 

não é infligir dano, mas obter condição necessária à purificação” e, mais adiante, diz que a língua 

fundamental é tomada por eufemismos como: “recompensa pode ser tomada por punição, veneno por 

alimento, profano por sagrado, etc.”  

Lacan diz que o significante aqui é vazio, retido por suas qualidades puramente formais na 

medida em que elas servem a fazer séries, similaridades, como no exemplo Jesum Christum, ... e é 

nesse registro que vai atuar a entrada da psicose, segundo ele.  

Passa, então, a trabalhar o que determina a entrada na psicose e indaga: O que se passa no 

momento onde o que não é simbolizado aparece no real? O que se passa quando algo do registro da 

significação, significação que não vem de nenhum lugar e que não re-envia a nada, mas que é uma 

significação essencial e à qual o sujeito está concernido?  

Acontece nesse momento, diz, a colocação em movimento de alguma coisa que intervém na 

ordem do recalcamento, cada vez que existe conflito no sujeito. O sujeito vai ser completamente 

absorvido em uma proliferação do imaginário por não poder restabelecer o pacto do sujeito com o 

Outro, por não poder fazer uma mediação qualquer entre o que é novo e ele mesmo. Então, o sujeito 

entra em outro modo de mediação, substituindo a mediação simbólica por uma proliferação imaginária, 

onde as palavras tomam um peso particular como mostra o que acontece no que Schreber chamou a 

língua fundamental.   

Fala sobre o complexo de Édipo e da necessidade de um terceiro que funcione como imagem, 

como modelo de algo que possa estabelecer alguma harmonia, uma lei, uma cadeia simbólica. Esse 

terceiro, diz ele, não é o pai natural, mas o nome pai de onde alguma coisa é possível e que impede a 

colisão do sujeito ao outro.  

Mostra como a falta desse terceiro, levou, no caso de Schreber, a uma invasão imaginária e 

uma dissolução da identidade. Schreber relata como os que estão à sua volta, os “homens feitos às 

pressas”, chegam a se introduzir no seu corpo, em um momento são almas, “em uma época eu tive no 

corpo, por certo tempo, a alma e provavelmente a alma inteira do prof. Flechsig”. Em outro momento, 

o Flechsig inferior se desdobra em dezenas de pequenas almas. Lacan dá vários exemplos, no texto de 

Schreber, dessa fragmentação da identidade e dos fenômenos elementares como as frases 

interrompidas e os fenômenos alucinatórios. 

Chama à atenção que o delírio não é um mecanismo de defesa no registro da rememoração, 

como Freud descreve na histeria. Freud fala do delírio por uma regressão narcísica da libido, mas nesse 

retorno aqui, ou seja, na psicose, diz Lacan, “alguma coisa se passou que é uma diferença de natureza, 

o desejo que tinha que se fazer reconhecer está em outro plano, existe uma transferência de plano.  
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Em suma, diz ele, “o recalcado na neurose, aparece in loco, lá onde foi recalcado, ... sob uma 

máscara; o recalcado na psicose, se sabemos ler Freud, aparece em outro lugar, in altero, no imaginário 

e sem máscara”, podemos dizer, sem equivocidade. Mas é aí, continua, que os problemas começam a 

se colocar. Critica a ideia surgida com os pós-freudianos que interpretam a psicose como uma defesa 

do ego contra as pulsões e, no caso de Schreber, contra uma tentação, ou seja, contra a pulsão 

homossexual. E indaga: Não vemos aí que há um estreitamento, uma redução da perspectiva?  

Insiste que é necessário analisar o texto em sua evolução histórica bem como as características 

do discurso para entender o que se passa na economia libidinal do doente. Critica a psiquiatria que 

quer que, mesmo após a entrada na psicose as coisas conservem a mesma relação que havia antes e diz 

que a melhor forma de interrogar o doente é deixá-lo falar o mais longamente possível.   

Sobre o não senso, o sem sentido do delírio, chama atenção que isso não tem um valor negativo, 

mas um valor positivo: “o que se articula desse delírio, esse sem sentido está longe de compor um 

discurso vazio de sentido, não é uma privação, longe disso”, diz Lacan: a estrutura da psicose aparece 

no delírio, por isso é necessário analisá-lo, não do ponto de vista fenomenológico, mas estrutural.  

O inconsciente, o Outro, diz, está aí, na psicose, mas não funciona; o sujeito permanece 

visivelmente preso no eixo imaginariamente real do outro sem poder aceder ao plano simbólico, sem 

poder aceder a essa outra cena inconsciente do fantasma. Ele retoma o texto da denegação mais uma 

vez para dizer que, quando Freud afirma que o sujeito não queria saber da castração no sentido do 

recalque, o que Freud queria falar era de outro mecanismo, a foraclusão, a rejeição de uma parte de 

um significante primordial e essencial para o sujeito: “rejeição de uma parte do significante em trevas 

exteriores de alguma coisa que vai faltar nesse nível, que deverá ser reconquistado por uma via que 

não é a via ordinária e que caracteriza o mecanismo fundamental que suponho ser a base da paranoia”, 

ou seja, a uma elisão do simbólico, pela ausência de uma Bejahung incidindo sobre um significante, o 

psicótico tenta responder a essa falha com uma atividade delirante e alucinatória.   

Mas, o que quer dizer significante primordial? Lacan dirá que, nesse processo primordial de 

exclusão de um dentro primitivo que não é ainda o dentro do corpo, mas que já é um primeiro corpo 

de significantes, existe uma primeira posição em certo sistema significante suposto primordial e 

indispensável, um dentro primitivo que podemos aproximar aqui ao banho de linguagem, a saber, que 

nos banhamos nas palavras antes mesmo de nossa chegada ao mundo. É, então, no interior desse banho 

inaugural, no interior dessa primeira escolha significante, no interior de um mundo já marcado que 

essa operação de Verwerfung pode ter lugar.  

Nesse tempo lógico da construção da realidade, dessa “colocação à prova do exterior pelo 

interior” haverá significantes que serão simbolicamente incorporados, é a Bejahung, e que uma parte 
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desse significante primordial que se deve admitir aí, uma parte desse significante pode ser radicalmente 

recusado nessa operação. Lacan formula assim o que não pode advir a Schreber: 

A linguagem começa na oposição: o dia e a noite. A partir do momento em que 

há o dia como significante, esse dia está submetido a todas as vicissitudes de um 

jogo onde no interior de significantes e pelas leis da economia próprias ao 

significante, o dia poderá significar coisas bastante diversas. Mas aqui o par de 

significantes que nos interessa muito particularmente e que funciona também 

como o dia e a noite, é aquele de homem/mulher. Com efeito, é bem desses 

significantes homem/mulher que a questão do “quem sou eu” é convocada. 

Questão que se situa no nível do to be or not to be. 

 

E, para Lacan, o que Schreber dá testemunho é que essa oposição significante, homem/mulher 

não teria sido integrada no plano simbólico. No texto dos Escritos, ele retoma essa questão em uma 

crítica direta a Ida Macalpine: Lacan não concorda, como já dissemos, e vai explicar porque, com a 

ideia de homossexualidade como causa da paranóia. Sobre a ideia delirante de ser a mulher de Deus, 

ele diz: “na impossibilidade de ser o falo que falta à mãe, resta-lhe a solução de ser a mulher que falta 

aos homens... Está justamente nisso o sentido da fantasia do período de incubação de sua segunda 

enfermidade, isto é, a ideia de que “seria belo ser uma mulher na hora da copulação”.  E continua: é 

grande o interesse nisso, já que é certo que o uso desse termo na interpretação pode acarretar graves 

prejuízos se não for esclarecido por relações simbólicas que aqui consideramos determinantes.  

Destaca, ainda, a função do falo na economia subjetiva – que, diz ele, não deve ser reduzido ao 

papel de objeto parcial – a significação do falo deve ser evocada pela metáfora, precisamente, a 

metáfora paterna. Ida Macalpine atribui o delírio de Schreber a um desejo de procriação e Lacan dirá: 

“... a atribuição da procriação ao pai só pode ser efeito de um significante puro, de um reconhecimento, 

não do pai real, mas daquilo que a religião nos ensinou a invocar como Nome-do-Pai.”  

Mas, voltando ao seminário, ele continua com a indagação: na psicose, qual a função das 

relações do sujeito com o significante? Se há sujeito ele faz uso dos significantes, há um uso do entre-

eu, como no sonho da injeção de Irma onde vemos a mistura dos sujeitos que é própria à dimensão 

intersubjetiva. Esta imagem compósita é representada no sonho de Irma pelo Eu de Freud que se 

decompõe em vários personagens, uma decomposição espectral, própria à neurose, onde o Eu é uma 

mistura de identificações imaginárias. Na psicose, o outro é percebido como vindo de fora, faz intrusão, 

começa a falar, a comentar os atos do sujeito, fazer eco ao pensamento.  

Lacan dirá que, enquanto na neurose, o sujeito habita a linguagem, na psicose, o sujeito é 

habitado por ela: “a linguagem é promovida ao primeiro plano da cena, ela fala só, em voz alta”. Enfim, 

a psicose consiste em uma falta, um buraco, uma falta no nível do significante como tal. Os neuróticos 

colocam questões porque há um outro a quem eles a colocam, mas o que se passa quando a questão 
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lhes veem do buraco? Quando o início vem daí onde não há significante, quando é de uma falta que se 

trata? E ele indaga ainda de outro modo: o que se passa quando, por exemplo, o registro do pai em sua 

função essencial ... com tudo o que comporta de essencial e que no momento se produz algo que é uma 

falta? 

O que resta para o sujeito diante da impossibilidade de assumir a realização do significante pai? 

no nível simbólico, o que resta? Resta, responde, a relação imaginária de forma desmedida e que vai 

tomar outra significação do que a que comporta o afrontamento especular; ela funciona como captura 

e sem nenhuma identificação nem à mãe nem a qualquer outro. O sujeito entra em uma espécie de 

alienação que não está ligada a um modo de relação de rivalidade com o pai, mas a um aniquilamento 

do significante e o sujeito pode se sustentar aí por uma série de identificações a pessoas que lhe darão 

o sentimento do que é necessário para ser um homem. 

Então, como é que a entrada da questão colocada por uma falta do significante vai se 

manifestar? Lacan vai mostrar novamente em fragmentos do texto de Schreber como essa questão, a 

falta do significante, aparece. Mas, antes de prosseguir, faz novas críticas à psiquiatria, dizendo, por 

exemplo, que, antes de tentarem classificar se a alucinação é verbal ou sensorial, é melhor 

simplesmente escutar o paciente. É nesse momento que fala sobre o secretário do alienado.  

Analisa a expressão “assassinato da alma” “como algo que se relaciona à imagem, que está na 

origem do eu e ao mesmo tempo na noção do que é para o sujeito a eclipse de seu ser. “Se algo se 

passou nesse momento, está ligado ao Outro, à imagem paterna na medida em que ela instaura a dupla 

perspectiva no interior do sujeito, do eu e do ideal do eu. Temos a impressão que é na medida em que 

ele perdeu esse Outro, no interior do qual ele pode perfeitamente se afirmar em seu discurso, que ele 

encontra um outro puramente imaginário e com o qual não pode ter outra relação senão de um outro 

que o frustra, que o nega fundamentalmente, que literalmente o mata”. Relaciona, ainda, esse 

assassinato da alma “como sendo algo inicial, que o introduz na psicose, no sentido da morte do sujeito.  

E retoma, então, a questão do pai. Afirma que existem três respostas do sujeito quanto ao que 

concerne à função do pai. A primeira é a resposta edipiana, onde, pela via de um conflito imaginário, 

de rivalidade, se faz a integração do pai simbólico: seria a via normal. A segunda resposta, que ele 

descreve a partir de um caso de Eisler, o caso do homem do tramway quando surge para o sujeito uma 

espécie de gravidez simbólica e que Lacan interpreta como a realização imaginária do pai pela via de 

um exercício simbólico e que ele chama a via neurótica. E a última via, a que acontece a Schreber, 

quando no delírio vão surgir os pequenos homens, espermatozóides, que não são outra coisa senão 

uma figuração, diz Lacan, do que não interessa a ninguém, que é o pai real.  
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Segue com sua análise do texto de Schreber, agora para falar sobre metáfora e metonímia 

analisando as frases interrompidas que Schreber nomeia de: o sistema de não falar até o fim, por ex: 

“agora eu vou me ... render ao fato de que sou burro”, “me falta agora ... o pensamento principal”. 

Lacan explica essa interrupção por uma invasão quase corporal, libidinal do significante que está 

esvaziado de significação. Em «Question préliminaire à tout traitement possible de la psychose », 

distingue as frases interrompidas como sendo fenômenos de mensagem que se interrompem no shifter, 

ou seja, na designação do sujeito falante.  

A noção de shifter designa a função que alguns pronomes e advérbios desempenham em uma 

frase, indicando a referência no contexto discursivo. Para Jakobson, o shifter se insere nas relações do 

código sobre a mensagem. O shifter “eu” compõe uma classe de palavras cujo sentido somente pode 

ser apreendido em recorrência ao ato de enunciação, podendo designar diversas pessoas, uma vez que 

em cada situação concreta de fala pode ser ocupado por diferentes pessoas.  

Assim, Lacan situa a alucinação nos fenômenos de mensagem. No caso da alucinação verbal, 

o sujeito não ocupa o lugar de agente da fala, o lugar indicado pelo shifter Eu; por isso, no exemplo da 

mulher que volta do salsicheiro, ela atribui a enunciação de “porca” a outra pessoa, ao vizinho. 

Na repetição incessante das frases que Schreber descreve, observa-se que não há variação, o 

complemento é sempre imutável e fixo. Não há uma dialética, uma abertura entre os dois termos onde 

a questão apelaria a uma resposta, onde um significante levaria a outro significante. O que se observa 

é uma réplica automatizada, petrificada e puramente reflexa, ressaltando o caráter de puro eco e de 

dublagem automática do que parece ser uma resposta de um sujeito que, no entanto, já está excluído. 

Sobre esse automatismo, o texto de Schreber é claro:  

 

o conceito de coação a pensar, diz ele, já foi definido no cap. 5 como uma 

necessidade de pensar sem cessar, o que lesa o direito natural do homem a uma 

recuperação espiritual, um repouso temporário da atividade de pensar através do 

não pensar, ou, como diz a expressão na língua fundamental, o que traz 

inquietação ao subsolo do homem. Por influência dos raios, meus nervos são 

induzidos a vibrações que correspondem a certas palavras humanas e cuja 

escolha, portanto, não depende da minha própria vontade, mas sim de uma 

influência externa exercida sobre mim. (p. 209) 

 

Lacan ressalta que é por isso que o termo automatismo mental que tem um sentido bem preciso 

na neurologia foi tomado por Clérambault em um sentido diferente; lembra a origem do termo em 

Aristóteles que remete ao pensar: o automatismo é isso que pensa verdadeiramente por si mesmo. É 

porque precisamente, o psicótico é chamado sobre um terreno ao qual não pode responder que a única 

forma de reagir que possa ainda mantê-lo na humanização que tende a perder (perder com o avanço da 
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psicose) é perpetuamente se presentificar nesses pequenos comentários da vida diária que faz com que 

isso se chame automatismo mental. 

Diz que no delírio de Schreber não encontrou nada que possa ser chamado de metáfora e vai 

exemplificar o que é uma metáfora com o poema de Victor Hugo, Booz adormecido, e, para fazer a 

distinção com a metonímia, se vale do texto de Freud sobre as afasias.  

No texto dos Escritos, “De uma questão preliminar...”, quando retorna a essa análise linguística 

ele retoma Saussure: Saussure hesita em tomar separadamente elementos significantes e fala de massa 

amorfa de significantes (a massa amorfa é a massa do imaginário, que tem uma continuidade, sem 

cortes) e o elemento que vai fazer uma parada, instalar uma descontinuidade no contínuo dessa massa 

amorfa, que vai estabelecer um corte, um ponto de amarração, é o ponto de estofo, o point de capiton. 

E é esse ponto de amarração que falta no discurso delirante, falta uma descontinuidade.  

Aqui, no seminário, para demonstrar o que é um ponto de estofo, lança mão da peça Athalie, 

de Racine onde, para ele, o ponto de estofo, o que dá sustentação à peça é a crença em Deus. Ao fim 

de sua demonstração dos fatos de linguagem, ele retoma o esquema da criança-mãe-pai, o triângulo 

que ele desenvolvera em seminários anteriores, e o esquema L.  

Encerra o seminário dizendo que seu trabalho se centrou em mostrar a estrutura do delírio cuja 

dinâmica é considerada em uma perturbação da relação com o Outro e como tal, acrescenta, a um 

mecanismo transferencial. Sua preocupação é relacionar esse mecanismo transferencial a funções e a 

estrutura da fala e não a relações de objeto (p. 488).  

Diz que os defensores da relação de objeto como eles não dispunham do conceito de 

significante, não tinham ideia da determinação significante; eles se servem do fantasma como 

explicação do sintoma; para eles, entre a causa do sintoma e sua manifestação haveria o fantasma. E, 

no caso de Schreber, o fantasma seria o fantasma da procriação.  

Lacan retorna sobre a insistência de Freud sobre o complexo de castração e a função do pai, e 

diz que isso não funciona senão de modo aproximado: “o de que se trata no complexo de castração, 

nesse Édipo, não são senão pura e simplesmente elementos imaginários”, diz ele, e mais adiante: a 

situação triangular do Édipo é algo que não foi completamente elucidada em Freud, mas que, pelo 

único fato de que seja sempre mantida, ela está aí para se prestar a essa elucidação e essa elucidação 

só é possível se nós reconhecemos que existe aí um elemento terceiro, elemento central para Freud e 

com razão, o pai, um elemento significante irredutível a toda espécie de condicionamento imaginário. 

E complementa: no triângulo pai-falo, mãe, criança, o pai é o anel que sustenta todo o conjunto.  

Apesar de discordar da interpretação que Freud dá ao delírio de Schreber, Lacan ressalta que 

Freud em sua obra jamais colocou de forma simétrica, equivalente, o lugar central do objeto, ou seja, 
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o falo e sua função essencial na economia libidinal para o homem e para a mulher. Diz que foi a 

comunidade analítica em torno de Freud – os anglo-saxões -  que fez essa equivalência. Lembremos 

que a relação de objeto é o tema do seminário seguinte.  A tese deles é representada aqui pelas idéias 

de Ida Macalpine (mas, em um momento, ele cita Jones também). As ideias dela, em seu texto sobre 

Schreber, repousam essencialmente sobre as concepções, a ideia de um processo por estádios, de 

desenvolvimento por fases, sustentada em uma concepção genética do psiquismo.  

Diz que Freud se centrou em sua explicação do delírio como defesa contra a homossexualidade 

em suas referências ao narcisismo: o sujeito se faz ele próprio objeto de amor do ser supremo, Deus, 

assim, ele poderia abandonar a marca de sua virilidade.  

Entretanto, diz Lacan, no delírio de Schreber, não se vê outra coisa senão a questão do pai:  

a função do pai é promovida, exaltada, a ponto que é necessário nada menos que 

o pai seja o próprio Deus no delírio e para um sujeito que até aí, como ele mesmo 

afirma, isso não tem nenhum sentido (Schreber era ateu), será preciso Deus, o 

próprio pai, para que o delírio chegue, se podemos dizer assim, a seu ponto de 

acabamento, a seu ponto de equilíbrio. 

 

 a prevalência em toda a evolução da psicose de Schreber, dos personagens 

paternos enquanto tais, que se substituem uns aos outros e vão sempre crescendo 

e se envolvendo uns nos outros até a identificação ao próprio pai divino, à 

divindade, marcadas sempre com um acento paterno e também com alguma coisa 

que permanece imutável e destinada a nos levar a resolver o problema, saber como 

acontece que alguma coisa que dá, se posso dizer, tanta razão a Freud não é assim 

mesmo apesar de tudo, abordado por ele senão por um certo viés que 

incontestavelmente deixam a desejar. 

 

Em “De uma questão preliminar...”, Lacan insiste sobre a questão do NP e diz: O que se passa 

quando um apelo ao Nome-do-Pai corresponde, não à ausência do pai real, mas à carência do próprio 

significante? Responde: “A falta do significante NP nesse lugar abre um furo no significado que dá 

início à cascata de remanejamentos do significante de onde provém o desastre crescente do 

imaginário”. Após a dissolução imaginária, desorganização que a ausência do significante fálico do 

Nome do Pai provoca,  como o sujeito tenta se reorganizar? 

É com a construção do delírio que o sujeito, diz ele, se reconstrói: “é em torno desse buraco em 

que falta ao sujeito o suporte da cadeia significante, e que não precisa, como se constata, ser inefável 

para ser pânico, que se trava toda a luta em que o sujeito se reconstrói. Essa luta ele a conduziu em sua 

honra e as vaginas do céu, as jovens miraculadas que cercavam as bordas do furo com sua corte fizeram 

sua glosa, com seus gorjeios de admiração arrancados de suas goelas de harpias: sujeitinho danado!”  

Aqui, antes de concluir o seminário, pede que se adote definitivamente a tradução de 

Verwerfung por foraclusão, pois o termo recusa, diz, não é satisfatório. 
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Afirma que o que Schreber reconstitui no delírio não é um pai totalmente simples, um pai 

redondinho como o anel que falou antes, o que amarra o triângulo edipiano, o pai que é pai para todo 

mundo. E ele continua com um comentário interessante: 

Contudo, gostaria de fazer vocês observarem, antes de deixá-los este ano, que, 

para serem médicos, vocês podem ser inocentes, mas que, para serem 

psicanalistas, conviria que vocês meditassem de vez em quando num tema como 

este, isso não lhes levará longe, se bem que nem o sol, nem a morte, possam ser 

olhados de frente. Não direi que o mínimo gesto para afastar um mal dê 

possibilidades para um mal maior, acarreta sempre um mal maior. É uma coisa a 

que conviria assim mesmo que um psicanalista se habitue, porque sem isso creio 

que não é absolutamente capaz de levar com toda consciência sua função 

profissional. (...). Os Jornais dizem diariamente dos progressos da ciência, Deus 

sabe se é perigoso etc., mas para nós isso não fede nem cheira, por que? Porque 

todos vocês estão, e eu também com vocês, inseridos nesse significante maior que 

se chama  Papai Noel. Com o papai Noel, isso se arranja sempre, não somente se 

arranja sempre, mas se arranja bem. Ora, o de que se trata no psicótico é de que é 

alguém que verdadeiramente não acredita no papai Noel. (“De uma questão 

preliminar...” 1957/58). 

 

Lacan retoma o caso Schreber. Ele diz que o texto é um compilado de parte do seminário e, de 

fato, ele retoma a questão do significante, das alucinações, mas não é só isso. O texto é uma resposta 

a Ida Macalpine, mostrando os equívocos da mesma na leitura do caso Schreber. Ele faz uma 

demonstração da estrutura subjetiva do sujeito partindo do esquema R que ele começa a desenvolver 

no seminário As formações do inconsciente que é do mesmo ano do texto dos Escritos; ele detalha o 

Édipo e demonstra a articulação do significante ao Outro no que chama de sua topologia quaternária. 

 

 

                                            

           

 

Com o esquema I tenta demonstrar a estrutura do sujeito no final do processo psicótico: 

transforma o esquema R em duas curvas hiperbólicas e no centro uma reta assintótica que, diz ele, une 
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o eu delirante ao outro divino (p. 578). Nesse esquema, a letra P de pai transforma-se em P0 (p zero) 

da foraclusão do NP; a mesma coisa para o fi, agora maiúsculo porque é a significação do falo que 

falta, por isso o ɸ0.   

O esquema I, diz ele, materializa significativamente o que está no princípio da efetiva 

fecundidade da investigação de Freud, pois é fato que, sem outro apoio ou suporte, a não ser o 

documento escrito, não apenas um testemunho, mas também uma produção desse estado terminal da 

psicose, Freud lançou, assim mesmo, sobre a própria evolução do processo, as primeiras luzes que 

permitiram esclarecer sua determinação peculiar, ou seja, a única organicidade que está essencialmente 

implicada nesse processo: a que motiva a estrutura da significação.  

Interessante é que, enquanto o esquema R, enquanto plano projetivo, pode ser transformado, 

por exemplo, no cross-cap, o esquema I não representa nenhuma figura topológica.  
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