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 Resumo 

 

A perspectiva lacaniana da psicose se baseia numa questão relacionada ao 

enlaçamento entre os três registros do psiquismo: imaginário, simbólico e real. Há um 

enlace para esse nó, o qual é conhecido como Nome-do-pai. Na psicose, a criança não 

passa pela castração simbólica, ocorrendo assim uma foraclusão deste significante. Essa 

estrutura pode encontrar um desencadeamento quando da convocação do significante 

paterno, quando se requer um posicionamento subjetivo ante às vicissitudes da demanda 

do Outro. A ausência deste significante promove no sujeito a sintomatologia de delírio e 

alucinação, estabelecendo uma realidade fora-do-discurso. Lacan traz a estabilização do 

sujeito por meio de mecanismos como a passagem-ao-ato, sinthoma e metáfora 

delirante, através dos quais se permite a localização no gozo do Outro como maneiras 

de responder impossível do real. Neste trabalho, relacionaremos formas de estabilização 

da psicose por meio da arte e da linguagem desenvolvidas pelo profeta Gentileza. Para 

tanto, foi realizada uma análise relacional na literatura acerca de conteúdos sobre a 

estabilização na psicose por meio do sinthoma.  

Palavras-Chaves: Estabilização; Nó Borromeano; Profeta Gentileza; Psicose; 

Sinthoma; . 

 



Introdução 

O presente trabalho busca compreender o processo de desencadeamento e 

estabilização da psicose na visão lacaniana, as maneiras pelas quais esta pode 

ocorrer, como esse processo se dá no caso do Profeta Gentileza, e como isso se articula 

pelo nó borromeano. Para caracterizar tal processo, propõe-se uma análise de caso do 

Profeta acerca da escrita e da arte, evidenciando que a estabilização não significa uma 

estabilidade garantida, mas sim uma maneira de o sujeito psicótico gerenciar as 

demandas de falta no simbólico. 

A perspectiva lacaniana da psicose se baseia numa questão relacionada ao 

enlaçamento entre os três registros do psiquismo: imaginário, simbólico e real. Há um 

enlace para esse nó, o qual é conhecido como Nome-do-pai. A partir do caso Schreber, 

Lacan articula o que estaria na origem da psicose: falta da inscrição desse significante 

primordial que enlaça esse nó, segundo Lacan (1949), é a foraclusão do Nome-do-pai – 

ou seja, a ausência deste – e consequente fracasso da metáfora paterna que se 

configuram como as falhas responsáveis pela condição psicótica. 

Na psicose o sujeito não passa pela castração simbólica, ocorrendo assim uma 

foraclusão deste significante. Essa estrutura pode encontrar um desencadeamento 

quando se dá a convocação do significante paterno, quando se requer um 

posicionamento subjetivo ante as vicissitudes da demanda do Outro. O sujeito, 

impossibilitado frente a essa convocação do outro, se vê então num confrontamento 

direto com um buraco, não obsante, e encontra suas saídas para articular a ausência 

desse significante por meio de suas sintomatologias, tais como as alucinações e delírios. 

‘’Partamos da idéia de que um buraco, uma falha, um ponto de ruptura na 

estrutura do mundo exterior, se acha preenchido pela peça trazida pela fantasia 

psicótica. Como explica-lo? Não temos em nossa disposição o mecanismo da 



projeção.’’(LACAN. 1985, p. 59). Um caso de psicose que reflete essa citação é do 

Profeta Gentileza, no qual percebemos como se organiza o nascimento do profeta, e de 

que forma definir o desenlaçamento do nó borromeano. 

 

Caso do Profeta Gentileza 

Em 11 de abril de 1917, nasce o homem que mais tarde seria definido como um 

mito da modernidade.  José Datrino, filho de Paulo Datrino e Maria Pim viveu até os 

seus 20 anos em Cafelândia, no interior de São Paulo. Mais conhecido como Profeta 

Gentileza, José, desde a sua adolescência apresentava um discurso que chamara atenção 

de seus pais, dizendo se tornar o Profeta, ele já sabia que tinha uma missão na Terra, e 

que teria de cumpri-la. 

Em busca de sua missão, passou quatro anos distante de seus pais, que só 

receberam notícia do mesmo quando José estava estabilizado financeiramente, casado e 

pai de cinco filhos.  Mantinha a família através do seu trabalho no ramo de fretes, que 

passou a crescer e se estabilizar no ramo da transportação, aos poucos José terminando a 

primeira fase do cumprimento de sua missão: estabilização financeira, família e 

propriedade. Assim o profeta estava quase pronto para nascer, deixando tudo isso que 

desde o início ele sabia que teria de abdicar para cumprir sua missão na terra. 

Estabilizado com a sua família no Rio de Janeiro, a filha de José Datrino 

presencia seu pai atormentado depois de uma visita de negócios, situação descrita pela 

filha: “ ele saiu de dentro de casa, abriu a porta dos passarinhos, passando lama no 

corpo’’ .José finalmente teria atingido a um ponto do seu subjetivo que não teria 

retorno, deixando demarcado a fragilidade do nó que o mantinha atado, desencadeando 

sua psicose, que fez nascer o Profeta Gentileza. 

No dia 17 de dezembro de 1961, em meio à recepção de mercadorias, e após o 

desastre da queima do circo Grand Circus Norteamericano, José diz ter recebido 



finalmente uma mensagem divina de que deveria reencarnar Jesus de Nazaré, 

libertando-se da vida material e dedicando a sua existência aos afazeres espirituais na 

terra, perdoando a todos e pregando a gentileza e o agradecimento ao divino. 

Como ele pregava e se denominava o Profeta Gentileza, dizia que “se alguém 

perguntar quem é o Gentileza, vocês ensinam: é o nosso Pai, Criador Celestial. Por que 

Deus é Gentileza? Porque é Beleza, Perfeição, Bondade, Riqueza, a Natureza, nosso Pai 

Criador” (GUELMAN, 1997 apud GUERRA, 2007, p. 201). 

Gentileza construiu o jardim na gentileza, na verdadeira terra cinzenta após o 

incêndio que ocorreu no circo, instalou-se lá, construindo seu jardim, a materialidade de 

seu delírio, o comprometimento com uma missão. Ele plantou flores em seu jardim e 

diz que só foi possível iniciar sua missão ali, porque todos apresentavam “compaixão a 

sua loucura’’ pois acreditavam que o mesmo teria perdido os seus entes no acidente que 

causou o incêndio no circo. 

As flores plantadas no seu paraíso não ficaram só no local do desastre do circo, 

José passou a disseminar sua missão por todo o Brasil, onde escrevia pelas paredes suas 

ideologias, tornando assim popular o Profeta Gentileza e o cumprimento de sua missão. 

No fim na década de 60, um acontecimento marcou uma mudança de 

comportamento físico por parte do profeta, após ser detido por estar pregando sem a 

Bíblia, ele teve seus escritos apagados na parede, depois de pichadas, pintadas, o que 

representa uma verdadeira invasão do real em sua estabilização. 

Após esse acontecimento, o profeta muda algumas coisas em sua missão. 

Tornando-se o profeta do tropicalismo, o mesmo volta ao Rio de Janeiro, passando não 

somente fazer ensinamentos religiosos como também morais, o mesmo escolhe o 

viaduto do caju, onde não escreve mais sobre cartazes, mas diretamente sobre o 

concreto, com sua caligrafia singular. Ao término de sua obra, pode-se ver um 



verdadeiro livro escrito no concreto, marcando assim a finalização da missão do Profeta 

Gentileza, que após um acidente que atingiu sua perna, veio a falecer em 1996.  

 

Articulação do caso com a Teoria  

O processo de desencadeamento da psicose é evocado pela falta de significante 

da figura paterna, ou seja, a ausência do Nome-do-Pai, transformando assim, esse 

significado em forma de delírio ou alucinação, que no caso do profeta gentileza, 

podemos observar que a convocação que a visita de negócios demandava dele, era de 

uma ordem insustentável, eis que começa a surgir sua forma de lidar com isso, 

estabelecendo uma realidade fora-do-discurso, como dito anteriormente. 

Gentileza passa a si arranjar com tudo aquilo que um dia o invadiu, tornando-se 

organizador de seu próprio sinthoma, procurando, através do delírio, explicar os 

fenômenos que o invadem, que seria definido como a deslocalização do gozo e da 

perplexidade angustiante, trazendo certa autonomia do significante. 

O delírio de José Datrino se dava de forma sistematizada e organizada, uma vez 

que o seu gozo ganha sentido por meio de um gozo deslocado, trazendo consigo um 

comportamento que envolve um comprometimento de ser profeta, maneira que o 

mesmo encontrou de se haver com o seu delírio, o permitindo estabelecer laço social, 

através dos seus escritos. 

Eis aí a principal chave da forma de estabilização de Gentileza: mesmo enquanto 

gerenciava aquilo que o invadia, a função da obra de arte na vida de José Datrino - por 

meio de suas grafias inéditas e símbolos - sustenta a importância de seus passos diante 

de um campo esmagador proveniente do Outro: 

[...] graças à qual uma nova articulação significante se tornará possível. A partir 

daí,o sujeito psicótico não mais terá uma atitude passiva em relação às mensagens que 



lhe chegam do real, podendo, então, tornar-se organizador daquilo que o invade. 

(CASTRO, 2001 apud GUERRA, 2007, p. 210). 

Na psicose, a estabilização não é algo concreto e totalmente solucionado, é 

importante compreender a topologia do nó borromeano, utilizada por Lacan na década 

de 70, que mostra a realidade psíquica e as possibilidades de arranjos subjetivos a partir 

das relações com o real, simbólico e imaginário (Guerra et al, 2006). 

Sendo uma espécie de nó, pela qual os aros estão entrelaçados de tal maneira que 

ocorrendo a ruptura de um deles, os demais se soltam, o nó borromeu, pode ser a 

metáfora paterna que sustenta esses aros, cujo o Nome-do-Pai é o agenciador elementar 

necessário, mas para o sujeito psicótico, onde há a foraclusão, os efeitos das invenções, 

das criações dos sujeitos diante do impossível do real, é o que sustenta esses aros 

(Guerra e et al, 2006). 

Lacan traz a estabilização do sujeito por meio de mecanismos como o da 

passagem-ao-ato, sinthoma e metáfora delirante são formas de responder a esse gozo 

avassalador do Outro e unir as instancias do real, simbólico e imaginário.  

E a forma de estabilização por meio da arte e da linguagem, isto é, do sinthoma, 

que profeta Gentileza conseguiu criar um vínculo social. É preciso reconhecer a 

possibilidade de fluidez desse processo, que é considerado um dos mais efetivos no que 

diz respeito à estabilização. 

Outro fato importante na análise do caso do profeta é que sua caligrafia singular, 

e como diria Lacan “a letra é o suporte material concreto da linguagem”, é essa segunda 

possibilidade de inventar, que consolida a estabilização de gentileza, que torna-se 

gerenciador de um gozo invasor não tomando uma posição passiva frente a aquilo que 

vem do Outro, mas a verdadeira possibilidade de tornar-se profeta de si por meio da 

arte. O legado de gentileza foi deixado em forma de arte pelos concretos. 



 

Conclusão 

Na clínica das psicoses, aprendemos que o estilo sugerido pelo sujeito em 

tratamento é o elemento indicativo para se pensar as vias de sua estratégia de 

estabilização. Oferecer aleatoriamente variados recursos é diferente de seguir as pistas 

do erro do nó e pensar, então, o ponto a partir do qual pode se escrever uma solução. 

Gentileza fez de sua obra um artifício para lidar com o Outro e com o gozo. 

Através de sua escrita, com sua caligrafia própria, ele foi o indicador e gerenciador para 

que ascendesse a uma suplência. São o artifício criado e seu uso, savoir-y-faire, que 

podem conduzir a uma solução no campo das psicoses. 

Sabe-se, porém, que a psicanálise, ao passar por um certo número de enunciados, 

não leva necessariamente todos à via de escrever. Porém, se tomamos a escrita como 

escrita do nó, ela sempre vai contar, pois ao nível da caligrafia do sujeito, é esta letra 

que faz o em-jogo da aposta, amarrando e cifrando o gozo. 

É o que a psicose aqui pode ensinar à psicanálise (Guerra, 2007). Para além de 

um ensino da psicose, Gentileza nos ensina sobre uma forma peculiar de se inventar em 

seus escritos, em seu delírio demonstrando a possibilidade pulsional do indivíduo de se 

haver com o seu sofrimento psíquico. 

Cabe bem a metáfora de que José Datrino, Profeta Gentileza, é costureiro de seu 

nó e de suas amarrações, ele ditou o elemento indicativo de sua estabilização e se 

estruturou dentro de suas possibilidades, estabelecendo estratégias para suplementar o 

vazio responsável pelos seus delírios, demonstrando que a sua falta também fala de um 

desejo de criação. 
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