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íP'lUll!F.ii-HL é a revista do Cím'o de P.rit'()/ogia da J-oàmldade de Cíência.r

. l-lmwana.r da Univemdade FUMEC (Fundação Mineira de Educação e

Cultura). Como seu próprio nome anuncia, ela tem como missão aco-

lher textos provenientes da pluralidade de campos que caracterizam a

Psicologia como ciência e profissão, mas também de outras áreas de

conhecimento cujos assuntos possam problematizar, fazer avançar ou

mesmo apresentar pontos de vista diversos, mas sempre de interesse

para a Psicologia. Entre essas outras áreas de conhecimento, conside-

rando a história e o perfil de PLURAL, podemos destacar, a Antro-

pologia, o Direito, a Educação, a Filosofia, a Linguistica, a Literatura,

a Psicanálise, a Psiquiatria, a Política e a Sociologia.

Para garantir essa vocação pluralista sem resvalá-Ia para um

questionável "relativismo", a orientação da Revista PLURAL se pauta

pelo acolhimento de textos que, na abordagem de temas importantes

para a Psicologia, sejam - além de interesse acadêmico-científico _

comprometidos com o respeito pela cidadania e pela subjetividade .

. Esses textos, assinados por autores nacionais e/ou internacionais, po-

'dem ser derivados de conferências, de relatórios pesquisas, disserta-

ções, teses, ou ainda se apresenta~em como revisões de literatura espe-
- cífica, traduções ou resenhas.
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FENÔMENOS ELEMENTARES E ESTABILIZJ1ÇÕES
NA PSICOSE MANÍACO-DEPRESSlVA
O f{fx/o -trai: co;;:deraçõe.r .robreapsicose /lJal1íaco-deprmiva (PMD) e or

jf!!1ÔllJe!tOSe!emmfares ,pie I);e .rão caracfemlicos. NeJ"J"e.rmlido} o aufor examil1a

a c);amada )'úga de Idéia/} e sua relação com o tempo. O aufor evoca

persol1age!1J"que itlterpelaram J Lacaf1., como A!7f(g011~ o Marquês de Sade ou

meJ"/lJOHam!et; ajim de ilu.rfrar ar qUf.rfões da st!!{undamorte e da separação}

lais COlIJOjôra/lJ oq;éto de e.rtlldo na corrmte lacania!la.

Palavras-chave: jitga de idéiaJj' {N/1jJ0' mal110' depressão,' IJJclancolia,' separaftio,' PA1~' /I/Orle.

ELEMENTARY PHENOMENA AND STABILlZA770NS IN

Mr1NL4C-DE-JPREfSlVE P SYCHOSIS

Toe text 11Jt:/ke.rcO/1.riclemlio//I0!1t);e !?'/a/liac-depTi?rúvepJ)'c);o.ris atld lóc

e!ellJel1taCJIPIN!/1011l6';/a il. !ti t/;ú .re/Ist; t/;e ali/óor exalllitle.r I/;e

so-cal!ed Ji(glle ofldeas}} a!ld i/s relatio!! llJit/; time. T);e a/lt);or evokes

c);aracfet:flJJ);oq/lestiol1et!J Laca!0 suc); aI Al1tfgllf1., t/;e lvfarq'llú of Sade afld

eVe!lJ-Iam!et; sa as to tll/I.rlrate lóe secofld deat); atld t);e separa/iofl flO/iOI1.r,

lP!Jic/;were oq;ecf of ItUt(y bLaca!t j- sfream.

Key words: .fi;g/lC qf tdea.r.,- li.tl/~·mania," depre.rJir}fJ;~tl/elanc.b(J~· Jq'Jaralioll,. jIJttniac-dtj?reJsi/le
p[YciJosi.r; dca/iJ_ _ .

PHÉNOMENES ÉLÉMENTA]REf ET STABILISA770N

DANS LA PSYCHOSE MANL4CO-DÉPRESSlVE

Le textepréseflte des co!wdérattotls a'propos de Iap!yc);ose mafllaco-dépnwive

(PMD) et fesp);é!toiltelte.r élémttltaires qllilulsotlt caracféristie!fles. A!Í1Si

I~/ltellr exa/ltlÍ1e ladite ((foi/e des tdées )) et SOI1rapport 4111 temps.· Ajifl

d);lllIsfrer !es qlles/iO!1J"tntnÍ1sef/lf.r à Ia seconde llJOrt tt à Ia .réparalio!t te/!es

qll êl!e.ront été ét/ldiées 4111 .reln d/l co//rant lacatlúf1., I~utellr évoq/le de.r

persoflflages q,lIi ont titterpellé Jacqllf.r Lacal1 telr que A!!/igont, !eMarquú de

Sade tt Ham!el.

Mots-clés:jilite des idie.r,· 1el!;PS/ l!/dnt~· dtfPressioll/ l?/ilt1!fcon~' sijkl(a/tOIl/ PM~' /i'/orl.

Revista de Psicologia Plurcf Belo Horizonte. n. 22, iul'/dez., 2005, pp. 29- pp.

Se este sintagma, "secretário do alienado", parece hoje, para mui-

tos, perfeitamente petrificado, isso se deve a certo número de mal-

entendidos que atenuam e até mesmo deformam seu alcance. Uma

coisa é clara: ele concentra boa parte da contribuição de J Lacan sobre

as psicoses, nem que seja o tratamento particular que ele sempre deu à

ques tão da escrita, opondo-se às opções globalizantes da f'Bildtlfrei der

(~8irteskraltkf!l}) desde seu artigo de 1931 sobre a esquizografia - mes-

mo se dela ele retivesse provavelmente a perspectiva otimista'.

Mas, se acreditamos que o próprio Lacan tenha forjado esse sintagma,

ou se imaginamos que ele tenha simplesmente dado continuidade a um

de seus predecessores, corremos o risco de não ver que ele propunha ali
.:.')'.

~ma verdadeira reviravolta com relação a certo número de debates psi-

quiátricos bastante precisos e, portanto, de desvalorizar a pertinência do

ele tentou promover, tanto no que diz respeito ao tratamento das

psicoses propriamente falando como na aplicação, no tratamento das

n~uroses, de conceitos oriundos da clínica das psicoses".
-- ~'i

Certo número de mal-entendidos circulava na École Freudienne

apresentações de pacientes, lugar por excelência de

-~:';';:':pre~;enltifiGlCã.odidática dessa posição do "secretário do alienado".

so se diziam, habitualmente, três coisas, como me lembrou recen-

um colega formado por uma célebre seção clínica no final

de Psicologia Plural, Belo Horizonte, n. 22, iul./dez., 2005, pp. 47 - pp. 66

FRANCOIS
SAUVAGNAT

PJtcanalirla, lvfe//lbm
da École de Ia

Cause Freudienne
(ECF) e da

Association
Moncliale de

Psychanalyse (AMP);
Proft.r.ror da

Université de
Rennes Il.

/Sdllvagllat@wat1adof!Jj"

• Texto publicado original-
mente nos números 76 a 80
de Ornicar?Digital, boletim
eletrônico da Associação
Mundial de Psicanálise:
hIlP://www.wapoLorg. TradlJ-
{ão: Yolanda Vilela. fim'
são da /radlJ{ão:Sérgio Laia

1. Sobre o laço dessa cor-
rente precursora da arte bruta
com as correntes suíças e
alemãs que proclamavam
no final dos anos 20 que a
"esquizofrenia" (isto é, a
psicose) era curávet, ver
nosso artigo "Max Muller e
a cura das psicoses", "Cahi-
ers Cliniques, Université de
Rennes-II", 1993.

2. Um exemplo dentre cem:
"o inconsciente interpreta",
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isolado por J. A, Miller a
partir da ·signilicação pes-
soal" psicótica e, de seu
papel de alavanca na lei-
tura de Lacan das teorias
analíticas da inierpretação,

48

dos anos 70: a apresentação de pacientes devia permitir aos analisantes

constatar que eles não eram psicóticos; ela devia esclarecer um

automatismo mental antes de qualquer coisa; nada se podia fazer por

essas pobres pessoas, das quais se sentia muito bem a que ponto eram

diferentes de nós, e devíat:r10s,portanto, nos contentar em "aprender" coisas

bem interessantes, mas "sem esperança" (outro sintagma petrificado),

Observamos a que ponto toda orientação clínica revela-se determi-

nada por certa leitura das lições do passado e as identificações tanto

h~?óicas quanto infernais que ela supunha, O fato de que tais afirma-

ções nos pareçam hoje caricaturais deveria nos encorajar a ver isso

mais de perto: o que se faz, o que se repete quando se pretende, atual-

meJ?te, ser secretário do alienado?

Contentarnos-emos, aqui, em lembrar certo número de referências

indispensáveis a quem desejar funcionar sob o signo de tal secretariado,

I, '~RECUR§ORESE DEBATES HISTÓRICOS

TEAN-PIERRE FALRET E A INTERDIÇÃO1m SE FAZER "SECRETÁRIO DO ALIENADO"

O primeiro autor indispensável de ser evocado é Jean-Pierre Falret.

É útil insistir sobre isso na medida~m que foi precisamente esse autor

o fundador da prática de "apresentação de pacientes", particularmen-

te a idéia de acionar, de modo instantâneo, certos mecanismos que

permitiam um deslocamento de perspectiva, tornando observáveis

distúrbios escondidos, Ora, a maneira precisamente pela qual Lacan

considcrra a abordagem das psicoses a partir de '}930 é amplamente"

oposta a essa de Falret,

Este último, em suai'l'olições dos anos 1850-51, 'advertia contra os ,,'
"

métodos nosográficos adotados por seus predecessores: o método

"literário" característico de Pinel ou de Esquirol havia levado a multi-

plicar inutilmente as entidades "monomaníacas", isto é, delírios parck~

ais não específicos; o método dos tipos, mais promissor, ainda não.

tinha produzido frutos tangíveis; por fim, os organicistas

psicologistas tendiam a impor ideologias inutilmente redutoras,

Revisto de Psicologia Plural, Belo Horizonte, n. 22, jul./dez., 2005, pp. 47 - PP:

SECRETÁItIO DO ALIENADO HOJE

Foi assim que Falret formulou sua recomendação clássica: "Nós

lhes dizemos, portanto: se vocês querem chegar a descobrir os estados

gerais sobre os quais germinam e se desenvolvem as idéias delirantes;

se querem conhecer as tendências, as direções de espírito e as disposi-

ções de sentimento- que são as fontes de todas as manifestações -,

não reduzam seus deveres de observadores ao papel passivo de secre-

tários dos doentes, de estenógrafos de suas falas ou de narradores de

suas ações: estejam convencidos de que, se vocês não intervêm ativa-

mente, se tomam de alguma forma vossas observações sob o ditame

dos alienados, todo o estado interior desses doentes, que se encontra

desfigurado, passará através do prisma de suas ilusões e de seus delírios,"

Mas em que consiste esse prisma? Em um engodo que realiza o do-

ente e pelo qual ele transforma sua "situação mental" para enganar tanto

o outro como a si mesmo, A mesma coisa acontece, nesse sentido, com

os alienados e com os normais: "O homem nunca se conhece a si mes-

mo", O exemplo que propõe, então, J. P Falret é esse do melancólico,

que mergulha na tristeza porque acredita ter cometido os maiores cri-

mes ou perdido toda a sua fortuna, atribui sua tristeza a esses males

imaginários, "ao invés de subordinar essas preocupações penosas ao

sentimento geral de tristeza que já existia antes nele em estado vago",

Segundo Falret, três princípios devem, a partir de então, ser segui-

dos: 1) que o clínico passe do papel de observador a um papel ativo,

fazendo brotar manifestações que não surgiriam espontaneamente; 2)

estudar e caracterizar a individualidade doentia, de modo a se "subtra-

ir das influências perigosas das classificações arbitrárias}"; desconfiar,

portanto, dos clichês e evitar, por exemplo, fazer a descrição do maní- 3, Falret (J. P), "id" , P 21.

aco em geral para dedicar-se a construir um quadro exato do paciente

'agitado que se terá diante dos olhos; 3) nunca separar um fato de seu

meio ambiente, das condições nas quais ele surgiu", pois a doença "não

,é senão uma série de acontecimentos mais ou menos complexos que o 4, "Ibid,", p. 22,

observador deve apresentar tais como são, em sua ordem de sucessão

, 'e de filiação natural e cercada de todas as circunstâncias nas quais eles

se produziram",

Isso conduziu Falret a priVilegiar menos o estudo das idéias que esse

Revista de Psicologia Plural, Belo Horizonte, n. 22, iul./dez., 2005, pp. 47 - pp. 66 49



5. Essa expressão não é
provavelmente sem paren-
tesco com a noção de "meio
interior", fundadora da Iisl-
ologia, segundo Claude
Bernard.
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CLEMENS NEISSER:
A SIGNIFICAÇÃO PESSOAL E A
APRESENTAÇAO GENERALIZADA DE PACIENTES

do "estado geral", único capaz de servir de base a um "tipo natural e

verdadeiramente científico". Esses "estados gerais" são, portanto - J.
P. Falret coloca o' princípio - "independentes das idéias delirantes". Ê

o estudo dessas "disposições gerais", desse "estado interior'", que per-

mitirá chegar a um estudo científico da loucura. Na realidade, qualquer

que seja o fundamento desses princípios metodológicos, o modelo de

base de Falret é esse, organicista, da paralisa geral; ele proíbe nos fatos

a idéia de que um fenômeno elementar que tenha um valor amplamen-

te causal seja descritível- e é precisamente isso que lhe censurava Lacan

em seu Seminário sobre "As psicoses".

Esse autor, que traduzimos pela primeira vez em francês, deve pro-

vavelmente ser considerado o primeiro a ter descrito de maneira siste-

mática Ul'11 fenômeno elementar da paranóia, tendo, de certa forma,

.um valor causal que, no inicio, foi claramente privilegiado por J. Lacan.
Essa noção foi proposta em 1892, no momento da famosa discussão

sobre o desmembramento da paranóia, quando, por outro lado, a

questão das alucinações estava submersa em considerações estritamen-
te organicistas.

Detalhei, em várias ocasiões, como Neisser caracterizou o fenôme-

no de "KranJ:liq/ie Etjenbef:ieótllt,g'! um fenômeno praticamente constan-

te durante as fase,~ agudas e de estado da paranóia - o que ele chama

paranóia incluiria, na realidade, o que chamamos esquizofrenia. O fe-

nômeno se caracteriza pela contradição entre a.certeza do paciente de

ser designado, promovendo um "sujeito suposto saber" sem limites
, .•.. '

mas perfeitamente enigmático, e a incerteza completa concernindo à .
razão, o sentido dessa designação.

A tradução francesa "significação pessoal" (no sentido agostiniano

de "fazer signo" de ;Uguma coisa) reproduz muito bem o caráter de

"mensagem pessoal" da coisa, para além do "delírio de observação",

ao qual Meynert havia pretendido reduzir (na época, por exemplo, em .

Freud, as duas expressões são dadas como equivalentes), sem repro- ..

Revista de Psicologia Plural, Belo Horizonte, n. 22, jul./dez., 2005, pp. 47-. pp. 66.~
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duzir O "'€!i:i!1'€óq/ie'; isto é, O caráter mórbido da coisa.

Na realidade, havia uma espécie de contradição entre as descrições

muito finas de Neisser e suas teorias neurológicas um pouco flutuan-

. tes, ainda que ele tenha reivindicado, no inicio, ser aluno direto de

Wernicke. O importante é, parece, que ele tenha querido reconstruir

um "sintoma cardinal da paranóia". A idéia de Neisser era de "restituir

à psiquiatria sua dimensão verdadeiramente clínica", e num certo sen-

tido foi o que ele realizou literalmente: a ''Beltbe!Jtl!Jdltllt,g'; ou seja, o

tratamento no leito.

. Para se obter um quadro clínico de boa qualidade, estimava Neisser,

era indispensável forçar o paciente a permanecer acamado certo tem- .

po antes de enviá-Ia a alguma atividade terapêutica, para reduzir ao

mínimo a intensidade da sintomatologia. Após alguns dias de obser-

vação do paciente, podia-se colocar em evidência a "significação pes-

soal"; o paciente podia-contar sua impressão de que todo mundo

falava dele sem que ele compreendesse por quê, como os números

dos quartos eram alusões à sua vida privada, como seus pensamentos

influenciavam o outro, etc.

Neisser explicava que, se o paciente se queixasse dessa situação, se

ele não fosse desconfiado nem megalomaníaco demais, o diálogo com

o médico era possível, e isso podia facilitar uma relativização da certe-

za delirante e até preparar uma estabilização.

Mas essa centralizacãosobre O fenômeno elementar devia ser criticada

:,"'por outro clínico contemporâneo, que estimava que a focalização so--

bre um sintoma corria o risco de fazer do clinico o aliado objetivo da

doença, iniciando uma série de críticas das práticas ele apresentação de

pacientes, que seriam ininterruptas até os dias atuais.

.-;,.-" -

-,t :- HERMANN SIMON (1867-1947):
" A' RECUSA DA COLOCAÇÃO EM EVIDÊNCIA DOS
, FENÔMENOS ELEMENTARES E A SUPRESSÃO DO

. SINTOMA PELO TRABALHO

O célebre fundador da "terapia mais ativadora" (segundo a tradu-

,',ção de ''a'€til/ere tóerajJieJ
; proposta pelo suíço A. Repond) começou a

',,~se tornar célebre no final da Primeira Guerra Mundial, no hospital de

. gevisla de Psicologia Plural, Belc-Horlzonte, n. 22, iul./dez., 2005, pp. 47 - pp. 66 51
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6, O psiquiatra sulço Max
Muller, em suas "Memóri-
as", a apresentará como
repousando essencial-
mente sobre a sugestão e a
"psicologia das massas",
observando, de passagem,
que se Simon não era, ele
mesmo, de uma rigidez
prussiana comum para a
época, certos membros de
seu pessoal não escondi-
am sua adesão à ideologia
nazista, Segundo tal ideo-
logia, os distúrbios mentais
se dividiamem duas par-
tes: aqueles que são aces-
;Iv,is a uma terapia e
rqueles que não o são,
'T,J,:,:.odo que os sujeitos
nos quais eles se encon-
tram, apenas vivem uma
"existência de balastro", da
qual seria sensato libertar
a sociedade, Certos pslquí-
atras liberais, como Krets-
chmer, acusarão desde o
inicio Hermann Simon de
fazer de seus pacientes
"máquinas",
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Gutersloh, na Westfália, e sua ação terapêutica foi uma fonte de inspi-

ração para as correntes da terapia ativa suíça e para a psicoterapia

institucional francesa. Su'a '~bra, assim corno a tese de Lacan, eram

fontes de inspiração conhecidas dessa última corrente, mesrrio se a

tradução da obra de Simon fosse aproximativa e suas relações com a

obra de Lacan fosse das mais improváveis, visto que este último, em

matéria de organização institucional, afirmava sua preferência pelos.

trabalhos de Wilfrid Bion.

Hermann Simon repetia habitualmente que ele não tinha nenhuma

teoria pessoal, é julgava inúteis as numerosas teorias do delírio desen-

volvidas pelas correntes germanófonas; a elas ele opunha sua própria

prática: destruir os sintomas. A coisa não era verdadeiramente nova,

como vimos, e uma. organização terapêutica dos hospitais já havia sido

proposta na Alemanha por Griesinger; Q que era novo era a energia

organizadora desenvolvida por Simon,

Sua técnica, que iria se tornar uma das principais fontes de inspira-

ção da psicoterapia francesa, permitia tornar ativos os pacientes psi-

quiátricos aparentemente mais apragmáticos e acalmar aqueles que pa-

reciam irremediavelmente agitados. A cada paciente era atribuída uma

tarefa, em função de seu estado, de suas/capacidades, e as tarefas devi-

am variar em função do aumento das.capacidades, até uma eventual

alta. Mas, seria verd~deiramente a urna organização particular das ativi-

dades dos doentes que os sucessos terapêuticos deveriam ser atribuí-

dos, ou a uma particularidade misteriosa de seu "inventor"? Esse mé-
I , . .

todo era tão ativo; dizia-se na época, que se afirmava como "a-teóri-

co", e repousava, em grande parte (nos explicaráumbiógrafo de H.

Simon), sobre a energia característica de seu genial inventor - este, por

sua vez; admitia não tê-Io inventado totalmente, pois alg~~s

estabelecimentosde saúde já aplicavam, antes dele, princípios serne-

Ihantes",

Ora, se a obra de Simon se apresentava no início como um método

"a-teórico" de organização do trabalho - ele deverá, aliás, protestar

contra a tentação de alguns de seus colegas, ou de certas administra-

ções hospitalares, em "fazer rentabilidade" -, havia, entretanto, uma
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concepção contra a qual ele protestava com veemência na primeira

comunicação pública que fez de seu método: o "tratamento no leito",

lançado pelo psiquiatra silesiano Clemens Neisser".

Neisser era aluno de Wernicke - que era provavelmente o clínico

mais perfeccionista de sua época - e esperava muito, ao contrário de

Kraepelin, do exame minucioso dos recônditos mais obscuros do

quadro clínico: Por outro lado, Neisser desejava transformar os esta-

belecimentos psiquiátricos em estabelecimentos médicos, e lhe parece- .

ra que seu método realizava praticamente essa transformação tão es-

perada: um verdadeiro retorno à clínica - no sentido literal do termo.

Por que Hermann Simon criticava Neisser? Porque, segundo ele, a

clinicoterapia, que partia de intenções louváveis e que, no início, não foi

sem eficácia em certo número de casos, foi aplicada sem discernimento

na maioria dos estabelecimentos psiquiátricos, sem que se compreen-

desse o princípio do tratamento. A invenção benéfica, explicava Simon",

degenerou em um sistema rígido: foi assim que, durante algum tempo,

as publicações de muitos estabelecimentos rivalizaram, apresentando a

porcentagem mais alta possível de pacientes acamados (chegou-se, al-

gumas vezes, a colocar na cama, de maneira permanente, 60%, e até

mais, da população do asilo).

Não era de forma alguma o que haviam preconizado os fundado-

res e protagonistas do tratamento no leito. Clernens Neisser já havia

observado, em suas primeiras publicações sobre a questão, que esse

tratamento não convinha a todos os doentes e não devia se prolongar

por tempo demasiado, e que era preciso substituí-Ia em tempo hábil

por uma terapêutica consciente pelo trabalho.

A sistematização abusiva dos princípios neisserianos dava resulta-

dos barrocos. Assim descrevia Simon um serviço de observação de

um "grande estabelecimento nas proximidades da capital": "O isola-

mento era rigorosamente proibido. À medida que, com o colega que

me guiava, nos aproximávamos do serviço das mulheres agitadas,

ouvimos um grande barulho, risos sonoros, exclamações, gritos. A

entrada da sala (exclusivamente clinicoterápica) oferecia-nos o espetá-

culo de uma paisagem de inverno com turbilhões de neve. Vários
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7, Neisser (C.), "Discussão
sobre a paranóia" (1892),
traduzido e apresentado por
F. Sauvagnat in "f'syc!Jose
fl8iss8f1le, osrcôase ufli·
que'(1991), sob a direção
de Grivois, Masson ed.

B, Simon (H,), "Uma terapia
mais ativa no hospital psi-
quátrico" (1929), Walter de
Gruyter, Berlin & Leipzig, tra-
dução Hospital Psiquiátrico
de SI. Alban, fotocópias
Biblioteca H. Ey, Hospital
Sle-Anne
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doentes agitados, bastante jovens, haviam empreendido uma batalha

com travesseiros, e as plumas tinham se espalhado um pouco por

todos os lugares. Podemos nos representar o resto da imagem visual.

É fácil completar a imagem auditiva. A confusão era acompanhada de

gritos, risos e de um tumulto geral. As enfermeiras assistiam impoten-

tes a essa cena. Imediatamenteao lado da sala encontrava-se o banho

permanente. Ali também uma. batalha tinha começado, mas, diferente-.

mente do tumulto precedente, tratava-se de uma batalha navaL No

centro, vestida com um jaleco impermeável, reinava impotente a en-'

fermeira. Se eu fosse mais jovem, eu teria, de bom grado, entrado no

jogo".
É preciso, portanto, concluiu Simon, longe de impor um repouso.".

cujo resultado parecia catastrófico, promover uma organização geral.

do estabelecimento, na qual a tônica seja colocada sobre a atividade, a

criação de hábitos - fonte da "verdadeira adaptação à existência?" -, a

responsabilização dos doentes, utilizando no início as atividades

desordenadaspara canalizá-Ias, dando-lhes cada vez mais iniciativa, à
medida que eles davam prova de maior autonomia. As atividades pro- .

postas devem então ser organizadas segundo uma progressão de cin-.

co fases, indo de um "trabalho simples sem atenção nem independên-

cia" a um "trabalho igual a esse de úm operário normal, o doente

vend? lhe serem confiadas responsabilidades e cargos de confiança",

Assim, o modelo de Simon propunha um desaparecimento'

dos fenômenos ?elirantes na atividade laboriosa, não sem certa dosé

de vigor prussiano, segundo o testemunho que nos deixou M.

DE CLERAMBAULT:
FENÔMENO BASAL E NlIUSMO TERAPÊUtICO

Se Hermann Sim~n tivesse conhecido Clerambault, ele.lhe teria, sem

dúvida, feito o mesmo tipo de crítica que fez à Neisser, senão pior.

posição de Clerambaultera a seguinte: o mecanismo que

delírios ~rônicos, particularmente da psicose alucinatória crônica,

de forma alguma da erotomania, era, segundo ele, o

mental, causado provavelmente por uma lesão serpenteada, ou

ela devia ter a forma dos traços deixados por uma serpente
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areia. A síndrome descrita por Clerambault era essencialmente uma

síndrome "sensório-rnotora", segundo a tradição de Cramer ou de

Seglas, isto é, supunha-se que era causada por uma irritação da zona da

linguagem. O resultado disso é, particularmente, que ele quase não fazia

diferença entre interpretação delirante e alucinação, como fazia Lacan no

início, seguindo, nesse sentido, a maioria dos autores da época.

Entretanto, diferentemente de Lacan, ele estimava geralmente que

não podia haver nenhuma espécie de relação entre os fenômenos de

base, ou seja, por um lado o pequeno automatismo "neutro"!" (os

fenômenos de passividade) e o grande autornatismo (nas suas formas

de eco, triplo e até quádruplo automatismo, ou ainda, o motor, de

idéias, ideo-verbal e sensitivo), e por outro lado os fenômenos deli-

rantes propriamente falando, que ele qualificava de superestrutura.

Nosso colega Mazzuca" observou que Clerambault, no final de sua 11. Em "C/i/Jicade/asa/u-

10. E não enigmálica, o Que
recolocaria em queslão a
lese organicisla, como já
observava Henri Ey.

obra, no artigo "Psicoses baseadas no automatismo", supõe, entretan-

to, uma continuidade entre o fenômeno elementar e as construções de

idéias: "Em 1920, escrevia ele, nós o chamávamos basal; hoje o cha-

. maríamos, antes, nuclear. Com efeito, vemos uma continuidade entre

os fenômenos parcelares do início e as construções de idéias do perí-

odo-de estado; todos resultam do mesmo processo".

" Contudo, ele não parecia pensar que uma continuidade semântica

tenha sido desse modo garantida em todos os casos, e há certa distân-
"f, •

cia entre o sentimento de enigma ou de perplexidade, descrito pela

'corre'nte na qual se inspira essencialmente Lacan, e o sentimento de

Uma produção "neutra", porque "indistinguível de uma lesão neuro-

lógica", descrita por Clerambault.

.~. "De qualquer modo, o resultado no nível terapêutico era particular-

..' ~é~te problemático: Clerambault reconhecia que os fenômenos basais

podiam se manter num nível quase assintomático durante certo tem-

a partir disso, ele praticamente não concluía que alguma coisa

. ser feita para ajudar os pacientes, a não ser hospitalizá-los,

..Inicialmente, a crítica que Lacan fazia a Clerambault repousava, so-

na idéia de que a: consepção de auto ma tismo que ele propu-

inaceitável (era també~ a posição de Henri Ey), na medida em

cinsciones', obra coletiva,
EOL, Buenos Aíres. 1995 ..
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12. Ver, quanto a isso, nos-
sa reformulação: "Do que
os fenõmenos elementares
são signo?", "A/Jloflorniae
aolornalisrno fia os/cose,
Masson ed., 1992.

13. Esse uso da expressão
em Lacan não tem eviden-
lemente nada a ver com o
que encontramos em "Tra-
tado das alucinações", de
Henri Ey, para quem se tra-
Ia unicamente de zumbidos
de causalidade orgânica.
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que ela não levava em conta a especificidade do fenômeno psicótico.

Mas, quando Lacan se pôs a desenvolver sua teoria do significante,

apoiada na cibernética, ele efetuou um retorno relativo a Clerambault,

sem deixar de criticá-lo, ao mesmo tempo em que se separava mais

abertamente de H. Ey12.

De modo que é preciso, em' minha opinião, considerar que a ex-

pressão empregada com relação a ele, ~'~eu único mestre em psiquia-

tria", era, em suma, mais da ordem da provocação do que uma home-

nagem profundamente sentida. O que precede n~o faz evidentemente

senão lembrar a que ponto pareceria curioso que uma concepção

lacaniana das apresentações de pacientes se valha exclusivamente de

Clerambault, mesmo se deixamos de lado a brutalidade com que este

último praticava tal exercício.

Il,POSIÇÃO ATUAL DA QUE§TÃO
DOS FENÔ~AENOS EIJ:1NfENTARES

O fato de a fórmula de J. Lacan derrubar aquela de J. P. Falret nos

incita, agora; a localizar seus efeitos: em que a palavra de ordem que ele

lançou foi proveitosa? Em que as pesquisas recentes nos confirmam

ql,le a consideração minuciosa dos fenômenos elementares nos dá uma

apreensão sobre o diagnóstico e a ~volução possível dos pacientes?

J. Lacan deu à expressão "fenômenos elementares?" ao menos. três

conotações: 1) a possibilidade de isolar sintomas que sejam

patognomônicos, tnesmo que eles sejam ,eventualmente bastante dis-

cretos; 2) a colocação em evidência de sintomas míni[~lOSque, de certo

modo, resumem o conjunto da problemática delir~nte ulterior. 3) esses

sintomas mínimos seriam igualmente capazes de dar indicações quanto.

aos modos de estabilização que são consideráveis para cerro paciente.

Não insistiremos sobre a importância dessa problemática em nosso

campo, visto que elaé fundadora da concepção lacaniana do

mento das psicoses.

Finalmente, e isso já estava subentendido pela noção de "estado'

geral interior", segundo J. P. Falret, esses fenômenos podem, em geral,.

estar dissimulados durante certo tempo ou mascarados 'por trás das
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reações de caráter, dos traços de personalidade, de uma reticência, etc,

de modo freqüentemente sutil e dependendo, evidentemente, das par-

ticularidades de cada caso. Eles não são, portanto, necessariamente -

contrariamente à crença popular de certos clínicos - ligados à questão

do "desencadeamento",

É evidente que o que está em questão, a partir do estudo desses

fenômenos elementares, é localizar a estrutura do Outro, a partir do

que o sujeito situa, calcula sua própria existência, estrutura que é preci-
so ser concebida como homóloga ao próprio fenômeno. Deve-se,

.. além do mais, constatar que, desde os primeiros trabalhos psiquiátri-

cos sobre essas questões (e, portanto, bem antes de Lacan), esses fenô-

menos foram considerados de modo privilegiado como tendo uma

relação com a linguagem e a significação, mesmo que esses termos

quase não fossem empregados.

Os fenômenos elementares se manifestam de duas maneiras: como

questões (perplexidade, sentimentos enigmáticos), conseqüências dire-

tas da forclusão do Nome-do-Pai; e como tentativas de respostas

(significação pessoal, alucinação, etc).

As diversas manobras que foram descritas estão geralmente em re-

lação com estes dois aspectos: relativizar a certeza de uma construção

delirante, utilizando certos aspectos da perplexidade inicial", ou, ao

contrário, permitir certa construção delirante ondeesse dado aparecia

rigorosamente excluído,

Parece-me que se podem atualmente descrever quatro tipos de fe-

~ômenos elementares psicóticos, em função, particularmente, do pró-

. ,Prio fenômeno, do tipo de posição subjetiva do sujeito e da organi~a-

_ç~osubseqüente dos distúrbios.

, .A; PARANÓIA

Os fenômenos elementares da paranóia foram os primeiros a ser

._ individualizados em psiquiatria, como mostramos. Eles podem, de

.: .~~rtamaneira, ser caracterizados como uma "tentativa de rigor" (Lacan),

.0ll:,:se utilizamos a diferença entre ':Jtim" e 'J3edelltllng'; tal como foi

proposta por G. Frege em seu~rtigo de 1892, como uma tentativa de

, articular uma hipótese que permita harmonizar a indeterminação total
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14. Ver, em particular, nos-
so artigo "Fenõmenos ele-
mentares psic6ticos e ma-
nobras terapêuticas", fie-
voe FrJflçaise de Psycliia-
lrie, janeiro, 1990.
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no nível do sentido (':ftitn"de Frege), a perplexidade (e seus equivalen-

tes corporais, como a hipocondria) com il, designação insuportável do
sujeito no nível da 'BedeHIHng"(Frege).

....~,•• 7;;:' ••.. Sujeito

Onde SI = "Bedeutung"; Sz = "Sinn"

Esses pacientes têm uma capacidade particular de articular uma pro-

blemática relativamente sistematizada - podendo chegar até a uma

"perda da contingência" (E. lvIinkowski, P. Berner) -, a partir da qual ',

se pode considerar uma manobra terapêutica. A articulação S -S per-
- I Z

rnite fixar o gozo do Outro e até certo ponto a imagem no espelho,

tornando a temática delirante "verossímil", "compreensível" (R. Gaupp),

e pode, assim, engendrar facilmente delírios a dois (ou coletivos), no
, sentido de Lasegue e Falret.

A reunião total de SI e Sz corresponderia à realização do gozo do

Outro como saber. O delírio é uma tentativa de calcular esse gozo e, às

vezes, de controlá-Io. Pudemos considerar que uma elaboração deli-

rante bem-sucedida seria uma elabO;ação na qual a coalescência de SI e

Sz estaria situada no infinito. A p~sição do terapeuta deve permitir ao

sujeito se separar do efeito de designação; ele deve permitir uma

relativização desse laço e mostrar particu.Iarmente que pode haver aí SI"

. sem saber; uma manobra lacaniana clássica consiste em "recusar sa-

ber", m?strar que o terapeuta não entende nada deperseguição, mes-'

mo, que ele se interesse pessoalmente pelo paciente, Uma manobra

clássica da corrente da contratransferência era mostrar qU,eo terapeuta

podia ficar aflito com o gozo do Outro tanto quanto o paciente

(Fromm-Reichmann).

Não insistirei sobre a freqüência com a qual esses fenômenos ele- .

mentares podem dar lugar a reações "de temperamento", ainda mais,

que na tradição francesa esse aspecto foi, por razões históricas, grossei-:
ramente privilegiado.
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B. ESQUIZOFRENIA

É importante considerar _que a proble~n~tica RSI (Real, Simbólico e

Imaginário), desenvolvida por J. Lacan a partir de 1973, era uma ten-

tativa de tratar a questão da esquizofrenia. Isso torna evidentemente

insuficientes as práticas que se apóiam unicamente na noção de "fora-

do-discurso" ("O Aturdito"), ou na impossibilidade de fundar uma

falta simbólica ("Resposta a Jean Hyppolite"), mesmo que essas ob-

servações possam ter sua utilidade para se apreender o aspecto extra-

ordinru:lo 'd~ certos destinosir;

A partir do Seminário "RSI", Lacan leva em consideração a possi-

bilidade de uma ausência de articulação entre as dimensões simbólica, '

imaginária e real; isso constitui uma elaboração nova da problemática

da discordância elaborada por Philippe Chaslin (1912). A questão não

é mais a da articulação e da separação de um SI e de urn Sz' mas a da

incapacidade dessa articulação em regular o gozo do Outro e, natural-

mente, a imagem no espelho. Conseqüentemente, se Lacan podia pre-

tender falar, nos anos 30, de "um" fenômeno elementar da paranóia,

isso não pode, de forma alguma, ser o caso da esquizofrenia, em que

a multiplicidade pode ser considerada uma característica essencial.

Pode-se salientar, assim, além da desorganização "independente"

de cada dimensão: não-articulação SI lI, particularmente na incapaci-

dade de articular a imagem especular com um ideal do eu; não-articu-

lação li IR com, por exemplo, invasão pelo gozo do Outro (particu-

larmente na síndrome de influência); não-articulação RIIS com uma

não-articulação no nível do gozo fálico, tornando a "separação", em

seu sentido neurótico, inoperante.

Com isso, frequentemente, a dimensão simbólica não basta para

estabilizar o paciente, e pode-se considerar que essa impossibilidade

de modificar o real pelo simbólico seria específica de certos pacientes.

Daí - para além dos quadros "deficitários?" apresentados por alguns

deles - a grande facilidade de certos pacientes em presentificar

"pseudoquadros" clínicos (Chaslin já evocava a "pseudomania", a

. "pseudomelancolia" de certos sujeitos). A propósito do poeta húnga-

ro Attila Jozsef, mostramos a que ponto os psicanalistas contemporâ-
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15. Cf. nosso artigo 'Fic-
ções psiquiátricas e reali-
dades: a propósito das con-
cepções deficitárias dos
distúrbios esquizofrênicos",
"Science et Fictions", atas
do Colóquio PERU, inédito.
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pelo verdadeiro: ironia e
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sei", "La Cause Freudien-
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"Televisão", ou ainda isso a que ele faz alusão quando, no Seminário

''A angústia", evoca a fuga de idéias como resultando do fato de o

sujeito não mais ser lastrado pelo objeto a. Com efeito, dentre as dis-

cussões sobre a natureza da fuga de idéias na psicopatologia alemã,

várias hipóteses foram evocadas sobre a falta de certos tipos de "re-

presentações hierarquicamente superiores", das quais sofreriam os paci-

entes maníacos, o que impediria um controle das associações -de idéias.

Se existem fenômenos elementares específicos da psicose maníaco-

'.depressiva, eles concernem certament~ a ess<;!caspeçto. Além do mais,

certos casos mais ou menos bem-sucedidos de "suplências" em al-

o guns pacientes maníacos foram localizados a partir de: alguns tipos de

. significantes (habitualmente ideais e, tendo como avesso, a paixão pela

traição) ou significações limitando a fuga de idéias. Assim, por exem-

plo, a construção, por Cantor, de diversos tipos de infinito foi apreen-

dida por L Herrnann segundo esse modelo.

Em um trabalho recente, mostrei que se podiam salientar, a partir

dos testemunhos sobre o escritor suíço C. F. Meyer'", por um lado;

'.:"fenômenos elementares mostrando uma impossibilidade de limitar a

cadeia significante (perplexidade total diante das ficções que podiam

""ter lhe sido contadas em sua infância; angústia de ser enxovalhado e

que nada pudesse acalmá-Io, e, por outro lado, o estabelecimento de

. suplências literalmente apoiadas nas particularidades desses fenôme-

HOS (sobretudo a escrita de narrativas históricas "enquadradas" e seu

poema sobre a "Porta do céu"), cujo fracasso foi tomado pelo pró-

prio Meyer em termos de "traição de si mesmo".

neos puderam ser abusados por seu aspecto pseudoneurótico".

Certos quadros clínicos apresentam esses fenômenos de maneira

evidente (pensamos na catatonia ou hebefrenia), mas é interessante cons-

tatar que a posição do sujeito pode muito bem, aliás, estar mascarada

por trás das atitudes que evocam, à primeira vista, uma estrutura com-

pletamente diferente. A confrontação do sujeito com tal inconsistência

do Outro pode ser assumida de diferentes maneiras; seja pela "ironia

esquizofrênica", como assinalou J. A. Miller, resgatando um paradigma

psiquiátrico do início do século, seja pela forma de uma reconstrução

forçada de um eu que aparecerá, na maior parte do tempo, como

extremamente artificial - penso em casos com aparência psicopática

que me foram submetidos recentemente.

Uma manobra terapêutica diante desse tipo de caso foi proposta.

Ela consiste em dar artificialmente consistência ao gozo do Outro,

autorizando, de algum modo, uma construção delirante na qual o sujei-

to possa se representar. Essa não é certamente a única manobra possí-

vel; um dos pontos importantes continua sendo a inquietante capaci-

dade desses sujeitos de apresentar manifestações "incongruentes", cujo

modo de articulação aparece, lamentavelmente, freqüentem ente pou-

co previsível, ,.

C. PSICOSEMANÍACO-DEP~SSIVA

A literatura psiquiátrica variou consideravelmente sobre a questão

de saber se existiriam fenômenos elementares maníaco-depressivos. É .
I .

evidente que tratá-Ios como distúrbios "afetivos" risca a questão do'

mapa, como foi observado há mui~()_ tempo pela escola

fenomenológica. Por outro lado, a maneira pela gual os tratamentos .

medicamentos os foram privilegiados quase não facilita a investigação:

Mostrei, em compensação, que tomar as coisas a partir da questão

da fuga de idéias e dos distúrbios da temporalidade permitia, ao

trário, pensar o que seria um sintoma mínimo da psicose lllliwaCtr

depressiva. O fenômeno elementar mais evidente é um fracasso

ço na maneira pela qual a dimensão real pode vir a interromper, es

a cadeia significante (RIS).

É provavelmente o que Lacan designa como "toque do real"
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.Pode parecer surpreendente visar fenômenos elementares autísticos

...medida em que a grande massa de distúrbios, freqüentemente asso~

a esse tipo de posição, parece tornar inútil a busca de "fenôme-

.elementares"_ Contudo, não é tão raro assim que um sujeito apre-

O,.." ..LaL·lUO inicialmente autismo evolua para uma apresentação mais pró-

"psicoses infantis" e, até mesmo das famosas desarmonias
," ,

caras à escola francesa, inclhlndo quadros de atraso mental. Não se

esquecer que a observação original de Leo Kanner incluía casos
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17. "CI. nosso poslácio a
, Solrimen/os de uma crian-
ça' o de C. F. Meyer, "C. F.
Meyer ou o -cesvetamento
melancólico", ed. Anlhro-
pos, 1997.
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18, O que a escola inglesa
(particularmente Tustin) de-
signa como "carapaça"

19,Um caso particularmente
surpreendente de recusa
absoluta de uma questão
vinda do Outro é bem mos-
traria no livro de T. Grandin
"Minha vida de autista",
quando a autora, uma au-
lista admiravelmente esta-
bilizada, explica como
conseguiu telefonar pre-
vendo todas as reações do
interlocutor. No caso em
que uma reação imprevisí-
vel se, produzisse, ela se-
ria obrigada a repelir inte-
gralmente seu cenário an-
tes de encontrar uma nova
estratégia para preencher o
buraco do Outro,
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em que a evolução tomou até mesmo uma aparência de neurose.

Um fenômeno elementar característico do autismo é a impossibili-

dade absolutade suportar o efeito de Sl18, na medida em que' isso abre

uma questão, aquela do próprio sujeito e de sua designação sob um

significante que depende, ele próprio, de um efeito de sentido, Sz. De
maneira típica, no registro da "questão", crises de angústia maciças são

bem atestadas; no registro da "resposta", o sujeito substituirá a desig-

nação pela estereotipia, colocando os S, em fila para evitar que apare-

çam Sz.
Observam-se regularmente duas vertentes. Por um lado, gestos es-

tereotipados, obturando um orifício corporal, às vezes dados como

tendo valor de experiência "estética" pela escola inglesa (Meltzer), com

uma variante na qual é um buraco no Outro que é assim "tampado"

por movimentos estereotipados": Por outro lado, o arranjo de objetos

segundo uma ordem "imutável", na qual o sujeito não estaria de for-

ma alguma "implicado": a impossibilidade, .no nível da enunciação, de

utilizar o pronome pessoal da primeira pessoa, representando prova-

velmente uma forma elaborada da mesma posição.

Não se trata, aí, de uma "t!Jeory 0/ 111titd'; isto é, de uma teoria da

intersubjetividade fundamentada na causalidade orgânica, como que-

rem os recentes autores anglo-saxões-il-rith, Happe), mas de uma teo-

ria da estrutura do Outro, segundo aqual o buraco, central deste último. -
é radicalmente incompatível com a existência do sujeito, é correlativo

de uma desistência radical freqüentemente representada, aliás, tanto no

largar de diversos objetos como nas crises de epilepsia, que aparecem

freqüentemente quando o desejo do Outro é presentificado de manei-

ra inevitável.

A 'espera de um progresso capaz de mobilizar as relações do sujeito

como buraco do Outro é inseparável da constataçãb de que o

significante qualquer encarnável pelo interlocutor institucional tem cer-

tamente seu papel a desempenhar, na medida em "lue se constata um

efeito de adiamento de um com relação do outro, se esse interlocutor

conseguir apreender em que posição de Sz rejeitado ele está colocado.
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Existe um amplo consenso em considerar que o rastreamento dos
F A Irenornenos e ementares não deve ser reservado a preocupações

diagnósticas, e é interessante notar que a maioria das teorias psiquiátri-

cas que historicamente tentaram pensar esses fenômenos incluía teses

terapêuticas. Nesse sentido, a referência a Clerambault é certamente

uma armadilha, e tentamos situar a posição desse autor com relação a

outros cuja importância não pode certamente ser considerada menor.

Os 'avanços propostos por J. Lacan sobre as diversas formações

psicóticas retomavam, de fato, as preocupações expressadas desde o

início de sua obra a propósito dos fenômenos elementares paranói-

cos, articulando-os de maneira muito mais variada, tendo como cons-

tantes as relações do sujeito com o significante e condicionando seu

aparecimento sobre o fundo enigmático da incompletude onde se
desencadeia o gozo.

Parece-nos que, por esse viés da inclusão de um sujeito suposto

saber no fenômeno elementar psicótico, é que se colocam os proble-

mas éticos sobre a organização institucional que se pode propor a tais

sujeitos. Assim, temos certamente a ganhar ao levar em conta, em nos-

sas práticas, a maneira pela qual esse ou aquele paradigma nos foi

legado, assim como a experiência institucional de n?ssos predecesso-
res.
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THEAllENA1ED INDIl/lDUAL'S ~ECRETARY TODAY
HalJtÍ;g as a l'larltÍlgpoi/1t tóe role plqyed /:)' t};e alÍ'ellaftld tÍldi!lidttal!r l'em:ta1Jf,

//;e arlicle makel' a reJlecit'ol! O/I tóe atlt/;orJ- pOl'ilion regardzi;g t/;r: l'!g/lificallCe qf

//;e loCtllÍtaltOIl qf I};e l'o-called elelllt?lltaty p};t?/IOlllella til t};e !lariotll' P!J'c};oltc

" jô1711aItOIlJ'..fb! re/aktÍlg j Lat'tl/1 S cO/1l'ldera/tol1l' Oll I};e l'tlly'ett, };e tÍll'!.rll' 011t};e

lil;porla/1ce qf t};e tÍldzvtdpals relaltoJ1l'};ipl' ll/lió tóe l'!gJ1ifiCtl/1/. T};e atlt};or a/ra

tjPel'lioJ1l' I};e l'lat14tel' qf t};e Inl'ltil4ltolll' I};at are l'7?adealJtlzlable to tóe.re

. il1di!lldpair.
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"'SECRÉTAlRE DE L:ALIÉNÉ AQ!OURD'HUJ
. /'fyal1t COllllllepotnl de diparl IajOI1cltOJJ de (( l'ecrr!laire de l'alÍ'fnf ))) l'arlicle

expnille IapOl'ilton de l'aptepr tjPanl à l'tillporta/Jce d14 repfrage del'póéJJominel'

ili!llenlairtlJ' danl' lel'jôrmaltonl' P!J'c};olt'q14eJ.E» reprt?llant lel' conl'idfraltonl' de

Lacan l'14rIa tj14el'lto/~ 1'a14le14rmel l'acct?llt l'14rl'til?jJortal1ce del' mpporll'

l''!l'et ap l'!gnifial1l; il tnterrqge égalemeJtl Ie l'tal14/ del' tnl'ltll4ltol1l' tj14i

del' l''!l'ell'P!J'c};olt'qpel' .
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