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 Diferentemente da análise nas neuroses, onde os sujeitos procuram conjecturar uma 

questão junto ao analista, os pacientes psicóticos apresentam seu mal-estar de maneira concreta, 

ainda que numa linguagem incomum. Para eles não se trata de especular sobre um enigma, mas 

de compartilhar uma acepção por meio da qual poderão demandar orientações, muitas vezes 

práticas, por parte do analista. Aqui, a ligação não se faz deixando essa demanda em suspenso, 

ou mesmo interpretando-a, mas assegurando o que é dito, visando conquistar um espaço para o 

posicionamento do sujeito. 

Sabendo que, nessas situações, o silêncio por parte do analista é muitas vezes inoperante, 

a perspectiva de lidar com asserções não dialetizáveis – impostas de maneira unívoca –, vai 

requerer uma postura mais flexível1, eventualmente mais ativa, e avessa à ideia de uma abstenção 

pura e simples. Ainda mais quando a intensidade e os absurdos daquilo que é dito; as atitudes 

extremas ou a apatia acentuada; e a pressão dos familiares; colocam à prova a capacidade do 

analista de lidar com os próprios limites. 

Em tais contingências, onde a angústia se faz presente, ressalta a maneira como o analista 

modula os seus interesses e os seus ideais postos em pratica durante o tratamento, quanto ao 

manejo dos investimentos transferenciais em jogo. No que tange ao desejo do analista, quando se 

valoriza uma ética que não prima pela produção de sentidos, ou pela acomodação a uma realidade, 

ainda que psíquica, coloca-se o desafio de perder o desejo de curar (1), em prol da particularidade 

do sujeito ao qual se dirige. 

Searless (2), partindo da ideia de transferência como a repetição de experiências 

anteriores, chamou a atenção para a possibilidade de ocorrer o que ele denominou de um “esforço 

para enlouquecer o outro” na relação analítica. Estudando pacientes esquizofrênicos, ele observou 

os modos de relação desses sujeitos com seus familiares, destacando a presença de moções 

destrutivas (que aludem ao “assassinato de almas” em Schreber) entre eles. Tal dinâmica se 

embasaria na presença reiterada de interações de natureza simbiótica, estabelecendo uma relação 

do tipo dual na qual a separação é sentida como ameaçadora. Nesse arranjo, tende a se formar 

uma resistência contrária sempre que se evidencia qualquer avanço no sentido da autonomia de  

 
1 No texto “De Instituto Vox de pesquisa em Psicanálise, para Instituto Vox de pesquisa e formação em 
Psicanálise” (2022), de circulação interna ao Instituto, Mauro Mendes Dias faz referência ao o termo 
“elasticidade”, de Ferenczi, como uma noção valiosa para se pensar o manejo com tais pacientes. 
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uma das partes. O outro então procura reagir, evitando ter que se haver com suas próprias questões 

– projetadas frequentemente sobre aquele que ocupa o lugar de doente –, ou mesmo aludindo ao 

fascínio de uma relação de dependência mútua do tipo “nós contra os outros”. 

Na transferência, dar-se-ia então, tal como com a família, uma luta de ambos, paciente e 

analista, para manter o outro cativo. Por parte do analista, isso se traduziria, por exemplo, em 

intervenções com o objetivo de arrefecer ou de relativizar as iniciativas de mudança do paciente, 

pontuando seletivamente os lados da questão. Ou então, por meio de uma pressão para o paciente 

reconhecer aspectos da sua fala como fruto de seus intentos, visando integrá-los à personalidade 

– dentre outras modalidades do gênero. 

O autor vai destacar em seguida atributos do analista que poderiam contribuir para esse 

tipo de atitude enlouquecedora, como a presença de traços obsessivos, e insistir na importância 

da análise pessoal e de reflexões constantes junto aos pares, chegando a admitir que ele próprio 

já se viu nesse tipo de impasse. A partir disso, ele propõe observar os momentos propícios para 

realizar as intervenções, levando em conta as oscilações na relação terapêutica – ora consentindo 

com a dependência mútua, ora encorajando o impulso sadio de individuação –, conforme a 

maturidade do paciente 

Nesse trabalho, há um esforço louvável do autor no sentido de alargar a compreensão 

sobre os pacientes e sobre as suas relações, inclusive com o analista, restringindo 

progressivamente a ideia de um processo psíquico alheio. No entanto, a expectativa de um 

resultado evolutivo e prático a ser atingido, seja no que diz respeito à unificação das instâncias 

psíquicas ou à normalização da relação com terceiros, pela resolução da transferência, não retira 

outras consequências da perda do desejo do analista de “querer enlouquecer o outro” – a não ser 

a sua substituição por um desejo terapêutico saudável. Além disso, procurar munir o paciente com 

significações apropriadas para acomodar as coisas, ainda que se vislumbrasse a constituição de 

uma metáfora delirante estabilizadora, pode fazer desse arranjo um fim em si mesmo, sob o risco 

de eximir o sujeito de se haver com outros efeitos e outras possibilidades da sua fala. 

Calligaris (3) também elencou modos de apresentação da transferência na análise com 

psicóticos, estabelecendo o escopo das intervenções do analista, às quais o paciente ficaria mais 

ou menos suscetível, dependendo se ele está: fora de uma crise, vivenciando uma fragmentação 

imaginária ou em meio às alucinações auditivas. Para além de abordar aqui as posições do analista 

nessas situações, mais notável nesse texto é um comentário que o autor faz de passagem sobre o 

seu interesse em trabalhar com psicóticos. Ele celebra tais pacientes por inventarem soluções 

originais – ainda que delirantes –, que prescindem da necessidade de conciliação da instância 

paterna não simbolizada na economia do sintoma. Dessa forma, reafirma sua preferência em 
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desfavor dos neuróticos, para os quais a referência ao pai chega a ser um “monumento incômodo” 

para o analista. 

Com uma indicação semelhante, Jean Allouch (4), analisando o caso Aimée, estudo 

inaugural de Lacan, deu destaque à relevância da relação transferencial que este estabeleceu com 

Marguerite Anzieu. Nesse percurso, Lacan rompeu com sua hipótese inicial, fundamentada no 

arcabouço psiquiátrico e psicanalítico da época, ao ser surpreendido pela criatividade, pela 

inventividade e pelo amor pelas palavras que a sua paciente demonstrava – o que o deixou 

fascinado. Assim, estabelecendo um laço pela literatura, deu ênfase ao modo de expressão de sua 

paciente, irredutível à língua do discurso psiquiátrico. 

 Allouch deu destaque a essa inversão, que suspendeu o saber que estava do lado do 

clínico, afirmando que a transferência partiu do analista para o analisando – este ocupando o lugar 

de sujeito-suposto-saber. Dessa forma, o lugar da falta se presentificava do lado analista ao 

reverberar o discurso da paciente, que recebia a mensagem do Outro de forma unívoca e direta, 

com seus ativos e passivos. À paciente interessava o reconhecimento de “um saber que não sabe 

de si mesmo” por um interlocutor eleito que, submetendo-se à experiência do relato, colocava o 

seu desejo em ato. 

Allouch (5) caracterizou essa função como a de um secretário, que se submete, ao preço 

de seu próprio apagamento, a “um saber que é experiência, cuja verdade lhe escapa”. Seu papel é 

“o de um diretor espiritual, o de um visionário do extraordinário que ultrapassa a ele mesmo; 

numa relação com um alhures, ao qual o secretário não é estranho”. Cabe a ele testemunhar, 

sublinhar e revelar um saber que possa se constituir como verdadeiro e se tornar público – sem a 

pretensão de se sustentar. Mais que as interpretações acabadas, valem as soluções provisórias e 

as proposições improváveis, a partir das quais se recolhem os efeitos de sua apresentação para os 

outros. No caso de Aimée, era importante que seus escritos viessem a público. 

Ainda segundo Allouch, foi o fato de Lacan ter tomado a questão das psicoses como ponto 

de partida, através da experiência que o enlaçou como secretário à sua paciente detentora de um 

saber – além do contato com pacientes psicóticos desde o início da carreira –, que implicou na 

elaboração da figura do sujeito-suposto-saber como ordenadora da transferência. Esse conceito 

teria sido tributário do rompimento com a ideia de inadequação à realidade, proveniente das 

discussões primordiais sobre as psicoses, a propósito do delírio e da alucinação como expressão 

de uma ordem deficitária. Para Lacan, na medida em que há suposição de um sujeito, a ênfase na 

questão da realidade compartilhada e na perspectiva de uma desrealização correlata, dá lugar à 

ideia de um encaminhamento diferenciado no domínio da intersubjetividade. 

Freud, ao contrário, abordou as psicoses com os resultados obtidos com as neuroses e, 

ainda que tenha dado uma contribuição significativa para o entendimento dos mecanismos da 

paranoia, adotou uma concepção negativa sobre a transferência nas psicoses. Tomando por base 
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a sua teoria do desenvolvimento da libido, advogou pela indisponibilidade da libido objetal – 

passível de ligação – nas neuroses narcísicas, o que não instituiria uma relação transferencial e 

um tratamento psicanalítico possível. Freud, que considerava o auto-erotismo como a fase 

inaugural do desenvolvimento, entendia o delírio como uma manifestação narcisista, e não como 

uma proposição de vínculo original. Essa visão, tanto quanto a ideia que, mesmo nas neuroses de 

transferência algo da ordem de uma discordância precisaria ser retificada, deve-se ao fato da 

descoberta da transferência por Freud ter ligação com o seu rompimento com Fliess – que era 

psicótico –, do qual ele buscou sair precavido. 

 Essa restrição ao tratamento das psicoses pela psicanálise é uma questão que ainda se 

coloca, de um lado, para os analistas que não se dispõe a estabelecer esse tipo de experiência e, 

de outro, para aqueles que tomam por referência modelos com princípios mais definidos. Sob essa 

condição, inclusive, levanta-se a objeção que se o paciente com diagnóstico de psicose teve algum 

resultado compatível com o tratamento psicanalítico é porque, na verdade, não era uma psicose. 

Ou então, num caso de maior gravidade, alguns analistas só se autorizam a conduzir um 

tratamento de forma mais decidida, se houver a convicção de que não se trata de um caso de 

psicose. Nessas situações, até mesmo algumas contribuições lacanianas são elencadas para fazer 

uma espécie de triagem, certificando, por exemplo, se há ou não foraclusão do significante do 

nome-do-pai. 

 Jean Claude Maleval (6) elaborou um extenso trabalho no qual se dispôs a reabilitar o 

diagnóstico de loucura histérica a partir do diagnóstico diferencial com a esquizofrenia. Esse autor 

sustenta que Eugen Bleuler, inventor do “grupo das esquizofrenias”, o fez com base em modelos 

predominantemente teóricos – se valendo inclusive de conceitos freudianos –, desconsiderando a 

tradição psicopatológica da época, notadamente a de Pierre Janet, e aproximando configurações 

clínicas muito distintas. Para além das ressalvas psiquiátricas – levando em conta que não há 

superposição de diagnósticos com a psicanálise –, Maleval afirma que muitos dos casos assim 

diagnosticados como esquizofrênicos teriam na verdade uma estrutura neurótica, como a própria 

loucura histérica.  

Se, de um lado, essa proposta se mostra interessante, na medida em que salvaguarda um 

determinado grupo do suposto consenso que as manifestação psicóticas dependem 

fundamentalmente do tratamento medicamentoso e da psicoterapia de apoio; de outro, ela pode 

reforçar a exclusão dos “verdadeiros psicóticos” – como quando Maleval, resgatando um dos 

critérios diagnósticos de Bleuler, corrobora a tese da indisponibilidade afetiva desses pacientes, 

relacionando-a com a teoria freudiana da introversão da libido objetal. Além disso, a pretensão 

de um resultado analítico efetivo em determinadas situações, mais do que em outras, pode 

contribuir com a generalização do ímpeto de conciliação dos sentidos entre os sujeitos, 

transmutando o desejo de cura no de loucura. 
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Assim, a ênfase numa separação psicopatológica, dependendo da sua utilização, tenderia 

a embutir uma escolha que, conforme a expectativa do analista, delimitaria, ora uma zona de ação 

sem muitas surpresas, ora uma outra com as expectativas reduzidas. Ao mesmo tempo, uma 

abordagem que valorize coordenadas elementares, não tão específicas quanto ao diagnóstico, 

pode também seguir o viés que advém da experiência clínica e pessoal, mais ou menos elaborada, 

em contraposição ao desafio ético de não retroagir perante à singularidade que se apresenta. Em 

ambos os casos, a sedimentação indiscriminada das orientações restringe a maleabilidade do 

analista e o desejo dirigido ao potencial inventivo do sujeito – psicótico, em particular. 
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