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INTRODUÇÃO 
 Entendo o estágio de pós-doutoramento como um momento de concluir, um 

momento no qual mestrado, doutorado e pesquisa acadêmica junto à atividade 

docente coincidem na questão inicial que motivou minha formação: a constituição do 

sujeito na linguagem. 

Já no mestrado, minha atenção desviava-se parcialmente do conteúdo 

normalmente sugerido para uma lingüista, ou seja, eu não lia os clássicos da área 

tendo como referência a linguagem idealizada, considerada normal, que todos os 

falantes de uma língua supostamente empregavam. O meu ponto de partida era 

sempre a falta, o excesso, o “erro”, o imprevisível que apontava para uma outra 

propriedade da linguagem além daquelas tradicionais na Lingüística. Entendia que, 

apesar de ser importante para uma ciência que ela descreva e explique o previsível 

pelas regras da língua, seu objeto-mestre, aquilo que escapulisse a essa “ordem do 

mesmo” traria para a Lingüística questões fundamentais sobre o funcionamento da 

linguagem e, essencialmente, sobre a fronteira entre o possível e o impossível, uma 

miragem, um ponto no horizonte que nunca seria o mesmo a cada nova mirada do 

pesquisador. 

 Desde essa época, então, falo de 1991, quando terminei a dissertação sobre 

as afasias, o meu foco não era assimilar o patológico ao imprevisível e muito menos 

o normal ao previsível. Sempre achei, para além dos limites da Lingüística, que a 

linguagem ultrapassava essa redução de considerá-la mera representação de uma 

mente normal ou patológica. Reconhecia assim que o mistério do funcionamento da 

linguagem não seria solucionado com conceitos importados da Medicina ou da 
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Psicologia (mistério não no sentido da fé, mas no sentido da impossibilidade da 

consciência humana explicar o seu funcionamento).  

O mistério da linguagem deriva de sermos humanos, seres sociais, mas 

também sujeitos e, portanto, únicos na forma como lidamos com a língua transmitida 

em nossas relações parentais – a língua materna: 

A língua materna é a língua da primeira infância, investida 

passionalmente de afetos e fundadora do psiquismo do sujeito. A voz, 

as palavras da mãe são fontes de prazer ou de desprazer (...) os 

objetos e as palavras adquirem valores em uma linguagem tecida a 

partir do desejo do Outro. A maneira como um sujeito se relaciona com 

a língua é sintomática de sua organização psíquica (...) na língua 

materna a operação de nominação é sempre simultaneamente uma 

operação de predicação (Revuz, 2002:222). 

 

As línguas, portanto, descritas pela Lingüística, não são línguas maternas 

(apesar de a expressão ‘língua materna’ também ser usada para designar idioma 

nacional). Obviamente que essa língua materna que funda nosso psiquismo não se 

apresenta a nós como singular, ao contrário, ela é intuitivamente sentida como uma 

passagem para o laço social, nos sentimos naturalmente falantes da língua 

portuguesa. 

Os sujeitos só vão se dar conta (pelo sofrimento psíquico e não pela 

consciência) de que a língua que falam traz para eles muito mais do que um mero 

instrumento de comunicação quando se encontram em situações limites (psicoses, 

migrações para países estrangeiros, em processo de análise etc.). É essa entidade 

sujeito que marca a diferença do olhar científico sobre a linguagem. A relação entre 

língua materna e sujeito tornou-se mais evidente quando iniciei no doutorado a 

investigação sobre a chamada linguagem psicótica. Suas manifestações são bem 

diferentes das linguagens resultantes das chamadas afasias, seus limites de 

imprevisibilidade são outros, apesar de através dos procedimentos lingüísticos 

observados percebermos que é a língua materna que se mantém à disposição dos 

sujeitos afásicos e psicóticos para que eles continuem a encontrar uma forma de 

estar no mundo. 

Assumindo, portanto, que só há sujeito de linguagem e não há linguagem 

sem sujeito (vou me ater à linguagem verbal que é a minha área de pesquisa), 



 3

percebi que os óculos da Lingüística eram insatisfatórios para essas novas miradas 

que as afasias e as psicoses solicitavam. A transdisciplinaridade com a Psicanálise 

tornou-se obrigatória não por trazer a solução final para o mistério, mas por trazer 

novas perguntas sobre o funcionamento da linguagem. 

A definição de psicose que assumo é aquela derivada da Psicanálise 

lacaniana de que tanto a psicose quanto a neurose são formas singulares de se 

estar no mundo – “uma estrutura clínica que se revela no dizer do sujeito e que 

corresponde a um modo particular de articulação dos registros do real, simbólico e 

imaginário” (Quinet, 1997:3). Psicose e neurose, portanto, indicam movimentos 

possíveis aos sujeitos de se relacionarem com os outros e com o real (refiro-me ao 

conceito de real presente na obra de Lacan, o real como evocação, aparecendo à 

margem da linguagem). Com isso, a Psicanálise refuta a concepção 

representacional de linguagem em relação aos mundos físico e psíquico, considera 

a comunicação impossível entre sujeitos e atesta uma não-correspondência 

irrefutável entre enunciação e enunciado. 

Se pensarmos que a “falta de comunicação” na psicose é vista na Psiquiatria 

como a impossibilidade de se dar sentido ao que é falado pelo indivíduo, a cura 

volta-se para a restauração de uma fala anterior supostamente normal. Daí que o 

objetivo primeiro do tratamento psiquiátrico passa a ser a ressocialização do 

indivíduo, seja pelos fármacos restabelecedores da organização psíquica, seja pelas 

mais diversas atividades de ressocialização nos centros de atendimento psiquiátrico 

(CAPS e NAPS). Ou seja, como não há entendimento supõe-se que o psicótico fala 

“outra língua” (no sentido de outro idioma).  Se isso fosse verdadeiro, não haveria 

qualquer chance nem para a Psiquiatria (nem para a Psicanálise) de cuidar da 

psicose.  

Como a língua materna não é da ordem da nominação (referência pura a 

objetos, eventos, pessoas) e, sim, da ordem da “predicação”, ou seja, seus termos 

são investidos de “julgamentos afetivos de valor”, sua organização interna vê-se às 

voltas com construções imaginárias do real não simbolizado na fala da mãe. Apesar 

disso, a língua materna é um verdadeiro colo que embala o sujeito durante toda sua 

vida, com a melodia de suas vogais e consoantes e com suas formas prontas para a 

repetição nas mais diversas situações de linguagem. A psicose mostra o que 

acontece quando essa língua se torna estranha. 
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PRINCIPAIS OBJETIVOS DO PROJETO 
 Em função das considerações acima, passei a formular algumas explicações 

para as questões levantadas no projeto: 

1. qual(is) a(s) função(s) da escrita na clínica da psicose, para além de seu 

efeito terapêutico já reconhecido; 

2. como se dá a relação entre língua e alíngua (a linguagem do inconsciente, 

da escrita compulsória); 

3. que impasses epistemológicos da Psicanálise encontramos no 

esvaziamento do significado na relação com o significante; 

4. que impasses epistemológicos, quanto ao funcionamento da língua, 

impedem a Lingüística de lidar com as formas materialmente possíveis e não 

descritas da língua; 

5. que novas abordagens sobre a escrita psicótica podem ser consideradas 

nas pesquisas transdisciplinares da psicopatologia fundamental. 

 
APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS PRINCIPAIS RESULTADOS OBTIDOS 

 A escrita na psicose apresenta-se, muitas vezes, como uma urgência, uma 

compulsão automática linguageira, um brotar inconsciente de um sentimento de 

estrangeiridade diante da língua materna. Em forma de letras e sintagmas, retirados 

de uma língua-âncora que pode ser a língua materna, sua principal característica é 

não destinar seus equívocos1 ao outro-leitor. De uma certa forma, essa escrita 

poderia ser pensada como um sintoma, como uma interpretação do sofrimento 

psíquico, um gozo, no sentido lacaniano do termo, já que a estrangeiridade nada 

mais traz do que a rememoração das cenas aterrorizadoras moldadas na língua 

materna. 

A escrita, no sentido de representação gráfica da língua materna, parece ser 

uma poderosa ferramenta na clínica da psicose. Ao escrever, o sujeito estaria dando 

forma a uma realidade possível e encontrando também uma forma possível de se 

posicionar frente a si e frente aos outros. Assim, a escrita comportaria uma rede 

referencial cara ao sujeito que lhe daria as mínimas coordenadas no tempo e no 

                                                 
1 O sentido de equívoco não se remete a erro e sim, à propriedade inerente aos significantes de 
sempre poderem indiciar outros significados. A língua materna é repleta de equívocos. 
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espaço, como no texto abaixo escrito por M. (usuária de uma instituição psiquiátrica 

no Rio de Janeiro)2 : 
Eu deixei a vovó cair, eu estou conversando com as paredes  Desculpa, desculpa, 

desculpa, desculpa Estou doente, hoje vi muita gente conversando Mês de julho, 

agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Eu não quero me perder. Eu não 

quero me perder. Eu estou sozinha Eu estou sozinha. Eu estou sozinha. Eu estou 

sozinha Eu estou sozinha Estou sentindo sozinha. Estou sentindo sozinha. Eu estou 

sentindo sozinha  Eu estou sentindo sozinha Estou me sentindo sozinha. Estou 

sozinha Estou sozinha. Estou sentindo Eu estou sozinha Eu estou sozinha Eu estou 

sozinha Hoje ligaram e disseram que estava uma delícia. Estou mandando essa 

mensagem por causa da minha irmã  Palmolive é nome do shampoo  Neutro amarelo 

Olha estou me portando muito bem. Pôxa já escrevi bastante já (...) o que sinto eu 

gosto de você. Tão dizendo que vai ter churrasco aqui  Estamos preparando p/ o 

churrasco. Churrasco Churrasco Churrasco Churrasco Churrasco Churrasco 

Churrasco Churrasco Churrasco Churrasco Churra Estou com Deus, não sei o que 

irá acontecer Comigo amanhã  Não posso gritar, Não posso gritar. Não posso gritar  

Não posso gritar Não posso gritar. Não posso gritar Não posso gritar 

 

Se o “inconsciente é estruturado como uma linguagem” e se “a linguagem é a 

condição do inconsciente” (Lacan, Seminário 20 – Mais, ainda, 1982), a escrita na 

psicose seria a manifestação externa do funcionamento do inconsciente, ou para 

usar uma expressão muito ouvida no meio psicanalítico, a escrita revelaria “o 

inconsciente a céu aberto”?  

 

OBJETIVO 1: qual(is) a(s) função(s) da escrita na clínica da psicose, para além de 

seu efeito terapêutico já reconhecido  
Na escrita psicótica, o nome próprio do autor, através de sua assinatura, não 

garante a fidedignidade das narrativas. Ao contrário do que ocorre, por exemplo, na 

literatura, o nome do autor e outros nomes significantes ao sujeito saem da 

exterioridade necessária à ficção para ecoarem como efeitos de sentidos no texto. O 

dentro e o fora nas narrativas confundem-se, burlando todos os limites de espaço e 

de tempo narrativos necessários à verossimilhança do texto. 

O nome do autor é um nome próprio que ultrapassa a referência pura e 

                                                 
2 No período de 1991 a 1993, observei os usuários internados no Departamento de Psicologia Médica e de 
Psiquiatria, no Hospital Universitário Pedro Ernesto no Rio de Janeiro. M., de 16 anos,  estava internada na 
época. Ela escrevia compulsivamente e me dava para ler seus textos. Sabia que eu estava fazendo pesquisa sobre 
a linguagem dos usuários do hospital e me autorizou a usar o material na minha tese de doutorado. 
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simples a um ser. A questão da autoria “identifica-se com a sua própria exterioridade 

manifesta, o que quer dizer que a escrita é um jogo ordenado de signos que se 
deve menos ao seu conteúdo significativo do que à própria natureza do 
significante (Foucault [2000:35] 1969). Com isso, o sujeito da escrita desaparece, 

“a marca do escritor não é mais do que a singularidade da sua ausência: é-lhe 

necessário representar o papel de morto no jogo da escrita” (p.37). 

 Ora, é exatamente isso o que não ocorre na escrita psicótica. O psicótico não 

se faz de morto, pelo contrário, a preservação da sua condição de sujeito está em 

falar de si. Essa outra função do nome próprio, a saber, a de escrita, ou de que o 

“nome intervém naquilo que é afirmado” (Allouch, 1995), cria um espaço de 

exposição metonímica do enigma do sujeito, materializado nas diversas posições 

enunciativas das vozes que participam do jogo sintático de “escolhas” sintagmáticas 

e paradigmáticas que formam os enunciados. 

 Em Memórias de um doente dos nervos, Schreber (1995), extrairá de 

Gottlieb, o significante Gott – Deus, e com ele formará diversos outros nomes, numa 

verdadeira “genealogia delirante”, para usar um termo empregado por LACAN 

(1998), em De uma questão preliminar para todo tratamento possível da psicose - 

“esses nomes da linhagem real de Schreber – Gottfried, Gottlieb, Fürchtegott e, 

sobretudo, Daniel, que se transmite de pai para filho”, segundo LACAN (1998:586), 

farão parte da cadeia simbólica central que manifestará a função do pai no delírio: 
... chego então a supor que alguma vez, talvez em gerações anteriores, teve lugar um 

fenômeno qualificável como assassinato de alma entre as famílias Flechsig e 

Schreber (...) Das duas famílias, entram em consideração vários nomes da família 

Flechsig em particular, além do Prof. Paul Theodor Flechsig, também um certo 

Abraham Fürchtegott Flechsig e Daniel Fürchtegott Flechsig, esse último teria vivido 

no fim do século XVIII e se tornado “diabo auxiliar”, por causa de um assassinato de 

alma. Em todo o caso, durante muito tempo estive em conexão nervosa com o prof. 

Paul Theodor Flechsig e com Daniel Fürchtegott Flechsig, (com o primeiro também na 

sua qualidade de alma?), e tive no corpo partes da alma de ambos (SCHREBER 

1995, p. 44). 

 
 Em outras vezes, as autorias podem ser atribuídas a vozes anônimas ou 

designadas, como as almas e os pássaros, que “falam” o que eles devem dizer ou 

“escrevem” por eles. Tais procedimentos, muitas vezes bizarros, não obstruem o ato 

de escrita, muito pelo contrário, parecem responder a uma função psíquica 

necessária para que o espaço da subjetividade se instale na linguagem.  
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 Esse Outro, “fabricado” pelo sujeito e materializado na linguagem como vozes 

que se dirigem ao sujeito, pode lhe oferecer uma imagem alienada diferente 

daquelas que outros testemunham como psicose. É pela escrita, desmembrada em 

várias cenas enunciativas nas quais o sujeito-narrador muda de primeira para 

segunda pessoa da enunciação, ao responder às vozes ou ao completar as frases 

interrompidas ditas por elas, que se configurará o movimento de uma imagem de 

recusa ao confronto com o real da psicose. 
O sistema do não-falar-até-o-fim se aperfeiçoou cada vez mais com o correr dos 

anos, à medida que as almas começaram a deixar de ter pensamentos próprios. Há 

anos são pronunciadas dentro dos meus nervos, com enorme freqüência e repetições 

aos milhares, apenas conjunções isoladas ou locuções adverbiais, destinadas a 

introduzir orações secundárias com qualquer conteúdo que satisfaça o espírito 

pensante. Assim, ouço há anos, todos os dias, repetidas centenas de vezes, faladas 
dentro dos meus nervos, as palavras totalmente desconexas: “Mas por quê?”,  

“Por isto, porque que eu”, “Seja então”, “Com relação à sua” (isto é, com relação à 
minha pessoa, doravante deve ser dito isso ou aquilo), além de um “Ah, sim!”, 

totalmente sem sentido, lançado nos meus nervos... (Schreber, 1995:175-6) 

 

 Ou então, manter-se no espaço da enunciação através de “imagens e símiles” 

que, ao longo do texto, provêm de vozes ameaçadoras, como Schreber adverte seus 

leitores, na introdução do livro Memórias de um doente dos nervos (1995:30): 
Sou também apenas um homem e, portanto, preso aos limites do conhecimento 

humano; só não tenho dúvida de que cheguei infinitamente mais perto da verdade do 

que os outros homens, que não receberam as revelações divinas. Para me fazer 

compreender terei de me expressar muito por imagens e símiles, que serão apenas 

aproximadamente corretos; pois a comparação com fatos conhecidos das 

experiências humanas é o único caminho pelo qual o homem pode tornar 

compreensíveis, ao menos em certa medida, as coisas sobrenaturais, que na sua 

essência mais íntima permanecem incompreensíveis.  
 

O espaço dialógico, fundado entre sujeito e vozes e vice-versa, funciona 

como uma zona de resistência ao desaparecimento do sujeito. Sem as vozes, sem a 

“língua dos nervos” como intitula Schreber a materialidade usada na escrita, não 

haveria uma história para contar. Mas que materialidade é essa e de onde surge a 

possibilidade de seu funcionamento? 
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 A dimensão do imaginário é aquela que, entre outras funções de organização 

na relação do sujeito com o mundo, permite ao sujeito vincular-se ao outro através 

da identificação com significações já enunciadas na comunidade lingüística. Um 

caso em que significações anteriores não garantem a operação de significação está 

em Shaker: um conceito cosmológico, escrito por J., usuário de uma instituição 

psiquiátrica na cidade do Rio de Janeiro. 

O texto de J. apresenta o aspecto formal de uma tese (com introdução, 

indicação de filiação teórica, índice de abreviaturas, símbolos, siglas e figuras, 

referências bibliográficas, num total de 166 páginas). A identificação de J. com 

algumas “teorias científicas” em vez de organizar a sua narrativa, pelo contrário, 

tornou-se agente de uma série de formas delirantes: 
Introdução ao Shaker 

O “Shaker” é uma palavra de origem inglesa que quer dizer, em português, confusão, 

mistura, agitador, charlatão. 

Nesta pequena obra, eu pretendo demonstrar de maneira científico /filosófico 

/religiosa que todas as Ciências têm um ponto em comum. Não pretendendo ser 

pretensioso, eu quero mostrar-lhes uma obra pós-relativística. 

Eu diria que o “SHAKER” é a mistura de todo o conhecimento humano que vem 

desde a Bíblia até as pesquisas atuais no campo da Física Clássico/ Quântica. (...) 

Esta obra é aberta a todo tipo de concepções filosóficas e científicas, aborda temas 

como a TEORIA DA RELATIVIDADE de Albert Einstein (1879-1955), o 

ELETROMAGNETISMO de Clark Maxwell, a LEI DA GRAVITAÇÃO UNIVERSAL de 

Isaac Newton (Física Clássica) e Física Ondulatória (Isaac Newton – Christian 

Huygens), acoplados às religiões de origem judaico-cristães. 

 

A “tese” de J. surgiu a partir de um evento em sua vida: a visão do 

liquidificador funcionando na cozinha. Foi nessa analogia com a função do 

liquidificador de misturar coisas que ele “traduziu simbolicamente” o que estava 

acontecendo com ele. E é essa tradução na dimensão do simbólico, que vai 

distingui-lo, enquanto sujeito, do outro e que vai tornar possível que as formações 

imaginárias se organizem, colocando o sujeito como um ser de linguagem. 

Possivelmente, ao tentar simbolizar o real da doença que o martiriza, J. “organiza” 

esses elementos imaginários dispersos de forma que a “loucura possa ser dita.  

 No caso de J., diagnosticado como esquizofrênico, não se trata de um delírio 

propriamente dito, mas de várias formas delirantes sem vínculo semântico entre si e 

que se mantêm fragmentadas. Diferentemente dos paranóicos, como Schreber, em 
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que há uma certeza inabalável que sustenta a verdade do sujeito em sua narrativa: a 

missão de ser fecundado como mulher por Deus e gerar uma nova raça. 

A escrita psicótica, portanto, já apresenta diferenças significativas quando se 

trata de esquizofrenia ou de paranóia. Nas esquizofrenias, o real não-simbolizado 

comparece nas lacunas entre as formas delirantes que nunca se juntam (como no 

texto de M. anteriormente reproduzido). O efeito de estranhamento sobre o outro é 
como algo que está quase sendo significado, como uma promessa de sentido. Soa 

como um dizer reticente, o interlocutor fica esperando sempre pela conclusão da 

significação. A leitura da “tese” de J. não chega a qualquer conclusão, mas, a cada 

sentença, fica-se com a impressão de que algo vai ser significado. Assim, J. escreve 

incessantemente sua “tese” que não tem fim, a procura de uma simbolização total 

desses elementos imaginários dispersos: 
Quando eu abordo o “Shaker”, eu quero mostrar as razões intrínsecas e extrínsecas. 

Com todas as Ciências no mundo contemporâneo, há uma separação das Artes, 

Ciências, Religião, mas, na verdade, não existe tal separação; é claro que ninguém 

consegue compreender ou se especializar em tudo o que se diz “conhecimento”. É 

ótimo conhecer as partes para se chegar ao todo e vice-versa. A mente humana 

ainda é limitada para entender por completo a supra-realidade; como já expliquei, 

anteriormente, os cinco sensores humanos não são o bastante para se conhecer por 

inteiro o mundo invisível e pseudo /invisível (p.146) 

 
Nas paranóias, ao contrário, há núcleos organizados em torno de um centro 

de referência significativa para o sujeito e a significação, de uma certa maneira, 

assume a forma de uma simbolização completa, há uma organização textual 

coerente ao sujeito. Artur Bispo do Rosário, interno durante praticamente toda sua 

vida na Colônia Juliano Moreira no Rio de Janeiro, acreditava que sua missão era 

apresentar o mundo para Deus, quando ele morresse. A partir de sua morte, o 

mundo seria zerado e uma outra raça surgiria. Essa coerência em seu delírio foi 

responsável pelos inúmeros estandartes bordados com os nomes das pessoas que 

ele conhecia, os lugares que ele visitou (ele foi marinheiro no período antes da 

internação), e por sua mais famosa obra que é o “Manto da Apresentação”, que ele 

vestiria quando fosse falar com Deus. Essa rede significativa simbólica era a 

tradução mais leal da sua relação imaginária com o mundo e com os outros.Toda a 

tradução simbólica girava em torno dessa verdade maior do sujeito. 
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 No seminário sobre as psicoses – livro 3, Lacan (1988:18) dá o seguinte 

exemplo, mostrando a relação entre as três instâncias a partir de um objeto no 

mundo – um carro vermelho: 

Se ele [o psicótico] encontra na rua um carro vermelho (...) Esse carro 

tem uma significação (...) essa intuição delirante (...) Será ela 

favorável? Será ameaçadora? Sem dúvida, o carro está ali por alguma 

razão. (...) Podemos encarar o encontro com o carro vermelho (...) 

numa função imaginária que (...) traduz-se pelo fato de que esse 

vermelho para o sujeito tê-lo-á feito ver vermelho (...) o caráter 

expressivo e imediato da hostilidade ou da cólera (...) podemos 

compreender o carro vermelho na ordem simbólica, a saber, como é 

compreendida a cor vermelha num jogo de cartas, isto é, enquanto 

oposta ao preto, como fazendo parte de uma linguagem já organizada. 

 

O nível do enunciado, no qual um sujeito é submetido ao código social de 

identidade designado no exterior, apontará um certo funcionamento das três ordens 

na percepção do carro vermelho. Para aquele que percebe o “carro vermelho” como 

algo ameaçador, esse objeto configura-se como algo da ordem do real à espera de 

entrar no circuito lingüístico. Pode entrar como um delírio persecutório, o carro não 

está ali por acaso,  o carro significa algo para o sujeito. 

 A ordem psíquica do real não tem nada a ver com a noção de uma realidade 

autônoma em relação à linguagem. Assim, dependendo de como o sujeito lidará 

com os objetos (no sentido amplo de tudo aquilo ao qual o sujeito é chamado a dar 

uma resposta, não exclusivamente lingüística, uma alergia ao carro vermelho 

também poderia ser uma resposta ao real), poderá haver uma maior ou menor 

correspondência com o ato de enunciação, lugar do sujeito representado por um 

significante em relação aos outros da cadeia inconsciente que o suporta. De 

qualquer maneira o sujeito do enunciado estará fadado sempre a desconhecer o 

sujeito da enunciação. 

Pegando a metáfora do jogo realizado no teatro, numa cena, o ator tem um 

texto prévio em que ele pode desempenhar um ou mais personagens no palco.  Só 

que ele sabe que ele não é o personagem, por mais que tente, e os melhores atores 

assim o fazem, dar “vida real” aos seus personagens. A fala não é dele (ele pode 

até por identificação histérica a essa fala, “senti-la” como sua - ver Manonni, 1969). 
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Na psicose, a cada entrada de um personagem todo a peça se reinicia, porque o 

sujeito do enunciado (o personagem do teatro) traz a fala do sujeito da enunciação 

(no sentido de um corpo falante) e não consegue “representar o personagem”.  

Não há correspondência entre enunciado e enunciação, já que a 

conseqüência imediata do movimento entre as três ordens psíquicas é o equívoco, 

pois alguma coisa que é dita no plano do enunciado sempre poderá ser outra coisa, 

já que a lógica do plano da enunciação não é a lógica das línguas e sim, a lógica do 

inconsciente. Essa é uma das tragédias inexoráveis da dimensão humana.  

 
Objetivo 2: . como se dá a relação entre língua e alíngua (a linguagem do 

inconsciente, da escrita compulsória); 

 

... quando o delírio recai no estado clínico, 

 as palavras em nada mais desembocam, 

 já não se ouve nem se vê coisa alguma através delas, 

 exceto uma noite que perdeu sua história, suas cores e seus cantos. 

 A literatura é uma saúde (DELEUZE, 1997, em Crítica e Clínica, p.9). 

 

WOLFSON escreveu dois livros frutos do processo de transliteração de sua 

língua materna baseada no inglês. A língua materna foi tratada como língua 

estrangeira. Os jogos de linguagem que ele promove são “uma intervenção direta 

sobre o material significante das palavras que precede e comanda sua economia 

ficcional na ordem do significado propriamente dita” (MACHEREY, na apresentação 

de Raymond Roussel, FOUCAULT, 1992). WOLFSON, de uma forma ou de outra, 

procura alguma maneira de conciliar som e sentido nas transliterações entre-línguas, 

mostrando de certa forma como a linguagem se comunica com seu próprio limite: 

O limite não está fora da linguagem, ele é o seu fora: é feito de visões 

e audições não-linguageiras, mas que só a linguagem torna possíveis. 

Por isso há uma pintura e uma música próprias da escrita, como efeitos 

de cores e de sonoridades que se elevam acima das palavras. É 

através das palavras, entre as palavras, que se vê e se ouve 

(DELEUZE, 1997, p.9). 
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Essas “visões e audições não-linguageiras” não são estranhas à alíngua, 

aliás, são matérias constitutivas por excelência da escrita do inconsciente. Na escrita 

resultante da alíngua, a superação de limites do gramatical-agramatical e do 

sintático-assintático da língua materna pode ser essencial para o psicótico lidar com 

“essas visões e audições”.  

WOLFSON escreveu seus dois livros em francês. Não suportando a fala de 

sua mãe, passa a recusar sua língua materna como possibilidade simbólica. Faz 

conversões rápidas de palavra a palavra de enunciados ditos pela mãe e de todo 

material verbal que surge a sua frente, muito mais pelas semelhanças de som do 

que de sentido. WOLFSON não se submete à indissociabilidade dos signos, separa 

suas duas faces como matérias estranhas entre si, não preserva significantes, 

implodindo-os sobretudo em consoantes. É verdade que ele não despreza os 

significados, porém esses são enquadrados nas exigências fonéticas da 

“supralíngua estrangeira”. WOLFSON é o maestro das ressonâncias que vem dessa 

torre de blablabel (ver Novaes, 2006), o condutor. Ele é o Outro soberano, as regras 

são dele, ele é a lei, ou, pelo menos, esse falso-controle permite que o sujeito não 

perca o prumo. 

Em Ma mère musicienne.., WOLFSON escreve, também em francês, um livro 

de 218 páginas sobre as notas em inglês, deixadas por sua mãe – une quaraintaine 

de pages dans un cahier de petit format et une autre vingtaine dans un de format 

plus grand – sobre a doença terminal que a matou. Se em Le schizo... é a fala da 

mãe a deflagradora da explosão de conversões de consoantes, em Ma mère..., há 

um desdobramento avassalador da matéria gráfica, um livro a quatro mãos. 

Tomando como premissa a afirmação de FOUCAULT (2002) de que a loucura 

é reconhecida em nossa sociedade como excluída, na medida em que suas 

linguagens manifestas implicam-se nelas próprias, revelando um jogo de 

transgressão – “não é em seu sentido, não em sua matéria verbal, mas em seu jogo 

é que uma tal palavra é transgressiva” (p.215), percebe-se que esse lugar nebuloso 

das visões e audições, lá nas primeiras formações da língua materna, volta pela 

escrita que a alíngua traz. Portanto, não é a materialidade lingüística em si que 

ameaça WOLFSON, mas sim os entornos que compõem aquilo que podemos 

grosseiramente chamar de “a voz da mãe”, e que está presente mesmo quando 

essa voz não se materializa. 
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Enfim, os livros de WOLFSON mostram de forma radical como a língua 

materna pode se tornar estrangeira para um sujeito e se manter no campo do delírio. 

Mostra ainda que, para além da materialidade da língua, há um jogo possível de 

intervenção nessa materialidade, ressuscitando os fantasmas da voz materna em 

forma de visões e audições.  

 
Objetivo 3: identificar alguns impasses epistemológicos da Psicanálise, no que diz 

respeito ao esvaziamento do significado na relação com o significante 

Na Psicanálise, o papel da língua muitas vezes é reduzido a uma pura 

materialidade significante, a serviço do inconsciente. A escrita psicótica, contudo, 

demonstra que há uma lógica própria da língua materna que se impõe à revelia do 

sofrimento psíquico e que não há o esvaziamento total do significado (aquele 

suposto imaginariamente como literal) na relação com o significante. 

As sonoridades são “interpretações significantes” da realidade perceptual da 

linguagem e são os sons que dão sua materialidade física. Isso quer dizer que a 

sonoridade distintiva de um nome já é uma “interpretação” de um significante num 

fluxo sonoro contínuo, através do caráter discreto que separa um significante do 

outro. As aulas de Saussure, editadas no Curso de Lingüística Geral, apontam que é 

o falante que faz o corte delimitador de um significante e, por contrapartida, de um 

significado num fluxo sonoro. Uma função sujeito, portanto, aparecia nas entrelinhas, 

mas não recebeu tratamento teórico na época (ficou latente na noção de “fala” como 

uso individual). 

Também já estava presente a noção de língua como um sistema de puras 

diferenças (nenhum valor positivo é atribuído a qualquer entidade lingüística; seu 

valor decorre da relação opositiva com as outras entidades). Assim, a língua oferece 

uma materialidade de entidades vazias e relacionais à espera de uma função sujeito 

que lhe dará o status significante no momento da fala e/ou da escrita. Em uma outra 

operação esse significante se colará a um significado dando origem ao signo. Quero 

dizer, o signo cumpre seu destino na escrita a partir de uma função sujeito pela qual 

os cortes são efetuados nos dois eixos da linguagem - o sintagmático, no nível do 

enunciado (metonímico) e o paradigmático, no nível da enunciação, das 

possibilidades virtuais (metafórico). Significantes e significados, portanto, não 

existem sem o corte de uma função sujeito, suas relações com as coisas referidas e 

suas relações entre si também dependem do ato de um corte. Contudo, para Lacan: 
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O significante é uma dimensão que foi introduzida pela Lingüística. A 

Lingüística, no campo em que produz a fala, não é algo espontâneo. 

Um discurso a sustém, que é o discurso científico. Ela introduz na fala 

uma dissociação graças a qual se funda a distinção do significante e 

do significado. Ela divisa o que no entanto parece espontâneo. É que, 

quando falamos, isso significa, isso comporta o significado... 

 Significante e significado como construtos teóricos têm uma função na 

Lingüística que é explicar uma intuição que os falantes têm a respeito de suas falas -  

o fato de que um enunciado pode ser dividido em unidades menores distintivas e 

significantes, os morfemas. Obviamente que quando falamos não fazemos 

conscientemente essas articulações, porém basta que uma forma imprevisível surja 

para que imediatamente tomemos consciência do significante e do significado – 

recentemente li no jornal que os hospitais de Niterói estavam criando “dengódromos” 

para as pessoas com suspeita de dengue.  Mesmo sendo a primeira vez que via a 

palavra, foi possível “inscrevê-la” na língua portuguesa confrontando-a com 

‘autódromo’, ‘sambódromo’, ‘camelódromo’ etc. É a chamada produtividade das 

línguas decorrente da sua propriedade de produzir novas palavras com as unidades 

finitas da estrutura. Outra forma intuitiva de percebermos essas unidades é quando 

ouvimos enunciados em uma língua estrangeira que não dominamos, ouvimos 

somente palavras e pedaços soltos que “fazem sentido”. Já numa língua totalmente 

estrangeira, só percebemos um fluxo sonoro contínuo:   

Joyce, acho mesmo que não seja legível – não é certamente traduzível 

em chinês. O que é que se passa em Joyce? O significante vem 

rechear o significado. É pelo fato de os significantes se embutirem, se 

comporem, se engavetarem – leiam Finnegans Wake – que se produz 

algo que, como significado, pode parecer enigmático, mas que é 

mesmo o que há de mais próximo daquilo que nós analistas, graças ao 

discurso analítico, temos de ler – o lapso (...) o de que se trata no 

discurso analítico é sempre isto – ao que se enuncia do significante, 

vocês dão sempre uma leitura outra que não o que ele significa (Lacan, 

1982:51-52). 
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 Se o escrito e/ou falado para a Psicanálise é de outra natureza, de um 

registro distinto do significante lingüístico, o que o analista escuta? Se entendo bem, 

o psicanalista só ouviria o lapso, a forma imprevisível que pipocaria no meio da fala. 

Assim, o reconhecimento do lapso se daria na quebra do fluxo sonoro do blá-blá-blá 

no plano do enunciado, aquela ruptura que permitiria que o sujeito da enunciação 

irrompesse à sua revelia no enunciado. Nesse ponto, de perceber a ruptura, o 

ouvido do analista não seria diferente do ouvido de qualquer falante da língua. 

Porém, e aí está a diferença, o analista não procuraria na estrutura de sua língua 

materna algo que lhe permitisse dar uma interpretação, como nós fazemos para 

entender uma palavra ou uma expressão nova.  Continua Lacan: 

Vejam o vôo de uma abelha. Ela vai de flor em flor, ela coleta. O que 

vocês aprendem é que vai transportar, na ponta de suas patas, o pólen 

de uma flor para o pistilo de outra flor. Isto é o que vocês lêem no vôo 

da abelha (...) será que a abelha lê que ela serve à reprodução das 

plantas fanerógamas? (...) No discurso analítico de vocês, o sujeito do 

inconsciente, vocês supõem que ele sabe ler, como supõem que ele 

pode aprender a ler. Só que, o que vocês o ensinam a ler, não tem, 

absolutamente, nada a ver, em caso algum, com o que vocês possam 

escrever a respeito (p.52). 

 É preciso uma “atenção flutuante” só dirigida para os lapsos. Freud em 

Psicopatologia da vida cotidiana afirma: 

A perturbação da fala que se manifesta no lapso pode ser causada, em 

primeiro lugar, pela influência de outro componente do mesmo dito — 

isto é, por uma antecipação ou uma perseveração do som —, ou por 

outra formulação das idéias contidas na frase ou no contexto que se 

tenciona enunciar. 

        Ou seja, o lapso está “ligado” ao que é dito antes e depois e sua “escuta” 

exige um movimento retroativo no enunciado. Essas partes dos enunciados que 

antecedem e sucedem, paradoxalmente têm que ser ignoradas e consideradas para 

se reconhecer o lapso. Ou seja, a noção de lapso faz com que aquilo que pipoca no 
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enunciado pareça espontâneo. Mas de quem é o lapso se a sua identificação exige 

que o analista faça um corte na cadeia do enunciado? 

 A chamada “ação nachträglich do significante” diz respeito à dimensão 

temporal da linguagem - “quando começo uma frase, vocês só compreenderão seu 

sentido quando eu a houver concluído” (Lacan, As formações do inconsciente). Se o 

analista ignora o plano de significado do enunciado, detendo-se nos arranjos 

significantes, como ele próprio identifica os significantes? Infelizmente, não podemos 

ignorar a matéria verbal que se oferece sem pedir licença (todos nós já 

experimentamos a situação em que estamos distraídos e subitamente uma 

enxurrada de enunciados invade o nosso sossego – a praga dos telefones celulares 

é exatamente essa obrigatoriedade de ter de ouvir a conversa alheia). 

Como sujeitos de linguagem estamos constantemente interpretando, a partir 

de nosso tesouro significante da língua materna. Não é possível só ouvir 

significantes porque eles só podem ser identificados se apontarem um significado. 

Portanto, a escuta do “lapso” pelo analista exige que ele desfaça a relação entre o 

significante substituto (aquele que metaforicamente surgiu em lugar de outro) e o 

significado que supostamente estaria atrelado ao significante renegado. A chamada 

“atenção flutuante”, portanto, cuja finalidade seria uma verdadeira comunicação de 

inconsciente a inconsciente – “o inconsciente do analista deve comportar-se para 

com o inconsciente emergente do doente como, no telefone, o receptor para com o 

transmissor” (Freud, citado em Laplanche e Pontalis), é contraditória em seus 

próprios termos – “como pode a sua atenção não ser orientada pelas suas próprias 

motivações inconscientes?” . 

A identificação de um ato falho pelo analista sempre privilegiará um certo 

material (em detrimento de outros) que, considerando-se que seja efetivamente do 

analisando, é um ato subjetivo do analista. A metáfora do telefone só marca, a meu 

ver, a prevalência da linguagem como o único material de que o analista dispõe e, 

por mais que o inconsciente seja estruturado como uma linguagem, a escuta é de 

linguagem, linguagem essa em forma de enunciados compostos de significantes e 

significados. Portanto, o analista não escuta só significantes ignorando os 

significados. A atenção flutuante estaria no reconhecimento da separação que há 

entre enunciado e enunciação, separação que pode ser marcada por atos falhos, 
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lapsos e outros tropeços de linguagem, mas não só por eles (na associação livre, a 

lacuna entre os dois planos fica mais evidente). 

Objetivo 4: identificar alguns impasses epistemológicos, quanto ao funcionamento 

da língua, que impedem a Lingüística de lidar com as formas materialmente 

possíveis e não descritas da língua 

 

Identificar o que seja um estado de psicose através dos enunciados não é 

tarefa do lingüista. Quem caracteriza a manifestação da doença é o psiquiatra. 

Assim, todas as gravações em aúdio ou em vídeo que são produzidas em 

instituições psiquiátricas com seus usuários poderiam fazer parte de análises de 

dizeres em estados de psicoses. Contudo, é o psiquiatra quem, normalmente, indica 

os usuários para o lingüista, a partir de diagnósticos de esquizofrenias, síndromes 

maníaco-depressivas etc.. O lingüista, portanto, não tem que confirmar ou negar que 

seu material de análise foi produzido por psicóticos. Assim, de antemão, o lingüista 

esperaria que seus dados confirmasse o que ele já sabia: as falas analisadas 

correspondem a estados de psicoses. 

 O primeiro problema decorrente dessa fatalidade poderia ser a busca da 

correspondência do desvio lingüístico às psicoses. Esse seria o objetivo do lingüista 

que tomasse as categorias de normal e de patológico como representativas de um 

certo conjunto de indivíduos. Não é a minha proposta de investigação. A inclusão 

dessas categorias já marcaria as “formas possíveis de aproximação”, pois um 

modelo de desempenho normal serviria de parâmetro para a confirmação do 

patológico e, junto com ela, a expectativa da correção, na transformação do 

indivíduo naquilo que se supõe ele era antes de ser acometido pela doença. Assim, 

de uma certa maneira, o trabalho com corpus de gravações com psicóticos é 

semelhante a esse movimento de se supor que se parte de um estágio 

representante de um não-todo, da falha, para o estágio da estabilização da língua, 

com um fator de complicação de que se supõe que havia um estágio anterior de 

normalidade. 

 O que interessa à Lingüística, parece-me, é evidenciar que os dizeres nas 

psicoses mostram ao lingüista algumas possibilidades limites da materialidade da 

língua, a partir das quais não há mais possibilidade de escuta. Ouvir a gente pode 

ouvir, mas só se escuta aquilo que promete alguma forma de significação. Os 
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dizeres nas psicoses, resultantes de uma escuta possível, testemunham os limites 

da materialidade, para além do previsível e do gramatical. A transformação da 

substância fônica em dizer torna-se um desafio por duas razões: primeiro, porque se 

tem que trabalhar num limite entre um material possível e o que fica por escutar e, 

segundo, porque se tem também que trabalhar no limite entre o gramatical e o 

agramatical. Reparem no dizer, a seguir, proposto a partir de uma gravação em 

áudio que fiz com Gladison: 
 

G: Sabe? ... então, doutora ... seu nome é? 

M: Mariluci 

G: Mariluci 

M: Mariluci 

G: Então ... é, é o seguinte o que tá perturbando hoje em dia se parece o seguinte 

trago o seio da metamorf ... da bagunça. 

M: Mas você acha ... quem faz a bagunça? 

G: Fez a bagunça? Fez a bagunça foi aquela (...) que nós falamos a respeito daquele 

trato e nós saindo .... (ininteligível) ... não tá mais, compreendeu? Então se nós 

ficarmos perto, sabe? Um do outro fisicamente ... 

(M. interrompe G. ) 

M: Você quer dizer um ajuda o outro ...  

(G interrompe M) 

G: Nós vivemos nosso pacto fisicamente. Nós queremos explicar o seguinte: ... 

(ininteligível) ... e deixar pra lá até tudo que fosse preciso ... compreendeu? 

 

 A extrema estranheza ao ouvir “o que tá perturbando hoje em dia se parece o 

seguinte trago o seio da metamorf ... da bagunça” resultou da minha não-

competência em reconstituir a construção sintática de Gladison, composta de 

seqüências sintagmáticas gramaticais e seqüências agramaticais. Da estranheza 

incômoda, resultou a minha tentativa de trazer o Gladison para uma escuta mais 

cômoda, onde o gramatical poderia ser reestabelecido nas lacunas que considerei 

ininteligíveis: “mas você acha ... quem fez a bagunça?” Tentar arrumar uma relação 

entre sintagmas, obviamente que não surtiu efeito. O estranhamento era meu e não 

do Gladison. Se eu não podia escuta-lo, tampouco ele podia se escutar e 

compartilhar do meu estranhamento. 

 Ouso afirmar que se pode falar em uma correspondência somente entre esse 

dizer de Gladison e o estado de psicose que irrompe nele, o que não garantiria que 
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esse mesma correspondência se mantivesse na mesma relação com outros dizeres 

seus. Se esse tipo de construção sintática possa corresponder a um determinado 

estado de psicose, não há predição alguma de que essa construção sintática seja 

mantida em outros dizeres do Gladison e em todos os dizeres de outros psicóticos. 

Observem um outro dizer de Gladison proposto a partir de uma outra gravação, uma 

semana depois: 
 
G: Você mora onde? 

M: Eu moro aqui, em Vila Isabel. 

G: Aqui em Vila Isabel? 

M: E  você? 

G: Eu moro aqui na Cidade Nova, aqui no centro (aglomerado de palavras ininteligíveis) 

M: Ali perto do correio? 

G: Perto do correio. 

M: Eu sei onde é. Ali é bom, né? 

G: É? 

M: Você não acha bom ali não? 

G: Acho muito bom (G fala de forma evasiva) 

 

 O dizer acima mostra de forma radical que no meio de seqüências previsíveis, 

apoiadas provavelmente no paralelismo realizado a partir de minhas perguntas e 

respostas, inesperadamente surge o que chamei de “aglomerado de palavras”, a 

sensação acústica era exatamente essa, uma impossibilidade de se fazer qualquer 

tipo de corte na seqüência fônica. E ainda, como o corte na entrevista é determinado 

por mim, a partir de um elemento teórico com o qual quero trabalhar, não se pode 

falar em legitimidade de correspondência entre um dizer e um estado de psicose. 

Assim o limite da distinção entre inteligível e ininteligível é dependente da minha 

escuta. 

 Assim, não é possível se formular uma teoria sobre a previsibilidade dos 

enunciados característicos das psicoses. Esse fato pode ser pensado quando se 

tenta, na literatura, construir um personagem psicótico com diálogos representativos 

da doença. No livro Spider, da Companhia das Letras, o escritor Patrick McGrath 

apresenta uma narrativa em 1a. pessoa de um personagem, que ficamos sabendo 

ao longo da narrativa que é esquizofrênico, e que se divide em dois: Dennis e 

Spider. Através dessa narrativa, o leitor é convidado a entrar na mente 

esquizofrênica de Spider. Segundo o diretor de cinema David Cronenberg, que se 
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inspirou na obra de McGrath para fazer o filme Spider: desafie sua mente, o filme é 

sobre a esquizofrenia, mas “eu me acho incrivelmente são”. A preocupação de 

Cronenberg em não querer ser sujeito da narrativa é compreensível, já que, segundo 

alguns críticos, o filme é pesado e indigesto para almas sensíveis. McGrath usou e 

abusou de situações e temas que costumam estar presentes nas síndromes 

psicóticas, segundo os manuais de Psiquiatria e de Psicanálise: relatos de corpos 

despedaçados, identidades contraditórias, vozes alucinatórias que dão ordens 

ameaçadoras, alucinações olfativas, estereotipias, manias, quadro persecutório etc.. 

Montou, apesar de todo esforço narrativo, uma história de terror. O efeito é de terror. 

Em um outro livro seu, intitulado Manicômio, que gerou o filme Paixão sem limite, 

ficamos sabendo, por informação da editora, que o Sr. McGrath foi criado perto do 

Hospital Psiquiátrico de Broadmoor, na Inglaterra, do qual seu pai foi diretor médico 

por um longo tempo. Em decorrência disso, talvez, as situações narradas que 

garantem a verossimilhança de uma narração de uma mente atormentada pecam 

exatamente por levar a sério a certeza da representatividade da esquizofrenia, como 

no seguinte trecho: 
 

Uma monstruosidade anatômica, sem dúvida: o intestino delgado foi enrolado em volta da 

parte inferior da espinha dorsal, bem apertado, e ascende por ela em espiral muito justa, 

engrossando na altura do cólon, na metade do caminho, que por sua vez envolve a parte 

superior da coluna como uma jibóia, o reto passa através do meu cérebro e o ânus se 

posicionou no alto da cabeça, onde se criou uma abertura entre os ossos que formam o topo, 

que eu apalpo constantemente, horrorizado, uma espécie de moleira com orifício excretor 

(meu cabelo só não está sujo e fedorento por causa da chuva bendita que diariamente me 

limpa). 

 

 A tessitura montada de um corpo todo despedaçado é fantástica, um outro 

núcleo semântico muito encontrado nos discursos nas psicoses. Contudo, o trecho 

acima não causa estranhamento, um efeito comum quando se lê a transcrição da 

entrevista abaixo entre um psiquiatra e E.: 

 
M.: É ... em que parte do corpo que começou  você ... a perder a força? 

E.: Começou sempre na parte daqui de dentro do testículo pênis ... essa parte da genitália 

M.: Ah é? 

E.: É 

M.: Você começou a perder força aí? 



 21

E.: É  ... a força ia toda pra aí ... quando fazia um pouquinho ... de peso ... sentia ali como se 

fosse realmente ... um tipo uma hérnia  

M.: Sei ... e isso se traduzia como?... quando você se levantava ?... como é que acontecia 

isso? 

E.: É ... quando eu me levantava entende? ... eu não consegui mais controlar o peso do meu 

corpo 

M.: Sei ... mas você chegava a cair? 

E.: Não ... cair não ... por exemplo ... as pernas ... eu tinha força nas pernas ... como eu tenho 

... e força nos braços ... eu só não conseguia me abaixar ... pra pegar alguma coisa assim 

abaixado ... por exemplo eu podia pegar um até ... um bujão de gás mas tudo com através da 

força do tórax pra cima né ... mas abaixar assim eu não conseguia pegar nem ... uma um bal 

baldinho d`água ... ardia tudo aqui ... e a dor vinha tudo pra aqui assim entre o umbigo .... e a 

parte do testículo. 

M.: E você consegue se relacionar sexualmente ... normalmente? 

E.: Eu ... pra ser normalmente ... eu tenho que usar uma ... uma cinta ... apertando aqui assim  

M: Sei 

E: Tipo como fosse uma ... bolsa escrotal 

M.: E essa cinta ... qual é a função dela? 

E.: Essa cinta ... ela apoia né ... apoia a parte do (testículo pra cima) ... como se fosse uma ... 

uma articulação aqui assim ... uma articulação entre a parte genitália que é que não deixa ... 

não sei explicar 

M.: Então você precisa que a genitália fique ah ... suspendida ... é isso? 

E.: É 

M.: A bolsa escrotal ... é isso? 

E.: É isso é a parte que ajuda também né ... porque se eu apertar a parte também aqui da 

cintura assim ... e alguma coisa da parte da espinha ... ele ... consegue também 

 

As inúmeras frases interrompidas no dizer de E. marcam que há algo por ser 

dito que fica aquém da substância fônica. Apesar de as seqüências materializadas 

poderem ser consideradas gramaticais, continua havendo uma indeterminação nos 

efeitos de sentidos que rarefaz essa gramaticalidade colocando-a apenas como uma 

forma de materialidade. Ou seja, em termos lingüísticos, as lacunas entre sintagmas 

não acontecem da mesma forma. No caso do dizer de Gladison, a interrupção se dá 

entre sintagmas completos, sem marca de pausa na fala. No caso de Egberto, além 

das pausas, as interrupções ocorrem dentro dos próprios sintagmas. 

Dessa maneira, a possível correspondência entre uma narrativa e um delírio só 

pode ser atribuída a partir do efeito que causa no outro, seja esse um leitor, um 

espectador, um investigador. A determinação dos possíveis efeitos, portanto, 
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ultrapassa a natureza lingüística dos enunciados, o que coloca para a Lingüística 

Semântica assim como para a Pragmática questões como o papel imaginário das 

crenças na interpretação de enunciados, na sua relação com o real e com o 

simbólico.  

 

Objetivo 5: sugestões de novas abordagens sobre a escrita psicótica que podem 

ser consideradas nas pesquisas transdisciplinares da psicopatologia fundamental 

  

A contribuição prática da minha pesquisa numa direção para o cuidado de 

sujeitos na psicose encontra-se nas chamadas oficinas de linguagem que são 

oferecidas aos usuários de instituições psiquiátricas. Essas oficinas já são 

reconhecidas como lugares de incentivo à socialização entre profissionais e usuários 

e entre os próprios usuários que passam a escutar as experiências dos outros. Nas 

instituições psiquiátricas elas costumam funcionar com a presença espontânea de 

usuários em tratamento ambulatorial ou em período breve de internação. 

Contudo, na maioria das vezes, um dos enfoques resume-se ao incentivo de 

produção de textos que possam “organizar” o pensamento, na crença de que 

“linguagem organizada” corresponde a “pensamento organizado”, ou seja, que os 

caminhos para a ressocialização passam pela comunicação, uma situação ideal que 

se supõe perdida e que pode ser resgatada. 

Em outras oficinas são lidos textos de escritores reconhecidos na literatura 

brasileira ou então notícias de jornais e revistas com o objetivo de estimular uma 

escrita própria sobre os temas apresentados. Outras vezes, sugere-se a criação de 

“poesias” ou de “textos literários” para publicação, numa incômoda associação entre 

“loucura” e “criação artística”. 

    As oficinas, apesar desses mal-entendidos sobre o papel da linguagem na 

constituição dos sujeitos, podem ter um papel relevante nos cuidados dos sujeitos 

psicóticos que participam dos centros de atendimento. Estar numa oficina como 

usuário pode significar falar e escrever sobre sua história pessoal e escutar os 

relatos de outros usuários. Se a linguagem na psicose marca um certo 

engessamento do sujeito numa posição delirante, ouvir outras histórias pode causar 

algum deslocamento subjetivo.  Isso significa ainda ter que se submeter ao plano do 

enunciado, aquele que permanentemente “obriga” se adequar ao código social. 



 23

Se os sujeitos na psicose só têm os profissionais dos centros de atendimento 

para responder questões voltadas ao diagnóstico e ao tratamento, as chances de 

enfrentar essa tensão é mínima. Numa oficina de linguagem espera-se que se crie 

um “outro espaço” de se falar sobre outros temas além da própria psicose, mesmo 

sabendo-se que a linguagem psicótica costuma ser repetitiva tanto nos temas 

quanto no uso das mesmas seqüências lingüísticas, já que os sujeitos parecem 

estar sempre endereçando suas falas e escritas para um lugar Outro, que ultrapassa 

o outro empírico que está a sua frente. Dessa forma, essas simbolizações 

congeladas cada vez mais são reforçadas como proteção ao real indizível. 

Nas oficinas, esse real pode surgir exatamente da tensão que o sujeito da 

enunciação trava no processo de estruturação dos enunciados. É comum os sujeitos 

ouvirem vozes nesses momentos (alguns chegam a conversar com elas em 

alucinações psicomotoras com balbucios ininteligíveis). O convívio nas oficinas pode 

oferecer aos sujeitos situações imprevisíveis de terem que lidar com o real, levando-

os a “procurar” outras formas de simbolização. 

 Após a leitura de vários textos, que fazem parte do banco de dados da 

pesquisa, destaco alguns resultados que considero mais relevantes sobre o ponto 

de vista prático dessas oficinas: 

 

1. O papel da linguagem na constituição dos sujeitos na tensão entre os 
planos do enunciado e da enunciação: 

Estar numa oficina como usuário pode significar falar e escrever sobre sua 

história pessoal, mas também sobre outros temas comuns trazidos pelos outros e 

pelos profissionais de saúde. Isso significa ainda ter que se submeter ao plano do 
enunciado, aquele que permanentemente “obriga” se adequar ao código 
social. Se os sujeitos na psicose só têm os profissionais do hospital para responder 

questões voltadas ao diagnóstico e ao tratamento, as chances de enfrentar essa 

tensão é mínima. Sabe-se que fora da instituição as relações afetivas e de 

comunicação com os outros costumam ser raras. O texto, a seguir, produzido numa 

oficina de linguagem mostra uma tentativa (mal-sucedida) de se promover o 

deslocamento de uma certa posição delirante. A partir de um tema dado pela 

terapeuta – escrever sobre pátria, trabalho e justiça, a usuária tegiversou e 
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continuou a escrever sobre o tema principal de seu delírio: o seu nascimento num 

laboratório de Medicina da Suécia: 

Pátria, Trabalho, Justiça 

Fome, opressão e violência 

 

Me deram a incumbência de escrever sobre algumas das três 

palavras Pátria, Trabalho ou Justiça 

Achei de certa forma fazer justiça e se dar ao trabalho de 

lembrar minha pátria. 

Vou falar sobre minha pátria! Lá na Suécia é grande o número 

(percentual) de pessoas que tem o curso superior, dizem que lá 

não há fome e que apesar de ser um sistema de Reino (meio 

socializado), lá não existe opressão, mas o povo quando vê 

algum tipo de violência contra um ser indefeso, ainda mais 

quando é cidadão sueco recorre à toda a forma de controlar a 

agressão. Meu povo é bem desenvolvido. Quando faz calor (10 

graus positivos) saimos na rua de calcinha e sutian (elas) e de 

cueca (eles) muito embora isso seja normal lá; também acho 

que ocorre outros tipos de veste intima em certas exceções. 

Porque falei isso? Porque me lembro dessa cena de rua quando 

passeava com meu pai (chamava ele de mai). 

 

Já um outro usuário, escreveu sobre o mesmo tema um texto que aponta uma 

certa análise irônica da política na época, mostrando um deslocamento para fora de 

seu delírio: 

Pátria 

Filho dinheiro público tem mãe na zona a gente entra na política 

para roubar. E a mãe pai como é que fica. Fica muito bem 

financeiramente só que fica mal falada. Então a política é a 

encarnação da riqueza? Exato a gente entra na política para dar 

o bom exemplo. Por exemplo: João Alves entrou na política para 

servir a pátria. O orçamento é que atrapalhou porque ele não 

entendia de matemática. Eu por exemplo vou mandar botar 
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arcondicionado na lua com o dinheiro que eu ganhei de uns 

empreiteiros. Mas como o Brasil nunca vai fabricar foguete eu 

vou é embolsar o dinheiro. 

 

2. As diferenças estruturais na relação do sujeito desejante com a linguagem a 
partir das três dimensões do psiquismo humano: o imaginário, o simbólico e o 
real 

 Os dizeres na psicose costumam ser repetitivos tanto nos temas quanto no 

uso das mesmas seqüências lingüísticas, já que os sujeitos parecem estar sempre 

endereçando esses dizeres para um lugar Outro, que ultrapassa o outro empírico 

que está a sua frente. Dessa forma, essas simbolizações congeladas cada vez mais 

são reforçadas como proteção ao real indizível. Nas oficinas, esse real pode surgir 

exatamente da tensão na estruturação dos enunciados. É muito comum os sujeitos 

ouvirem vozes nesses momentos (alguns chegam a conversar com elas em 

alucinações psicomotoras com balbucios ininteligíveis). O convívio nas oficinas pode 

oferecer aos sujeitos situações imprevisíveis de terem que lidar com o real, levando-

os a “procurar” outras formas de simbolização. Na minha experiência em oficinas, 

ouvi algumas vezes relatos de sujeitos que se diziam mais confiantes de 

participarem de outros ambientes sociais. 

DESCOBRIR 

SIGNOS. 

SIGNOS. 

São Símbolos! 

Tudo que a gente sente tem sentido(significado) e sentimento. 

“AS vezes, machuca!...” 

Todos nós sentimos; e 

Isso todavia de regra não quer dizer sempre nos machucamos!... 

Sentir é facil temos por sermos e estarmos vivos: sentidos, 5 ao todo. 

Mas porque o medo? 

M-E-D-O: medo. 

“Bem as vezes precisamos de uma resistênciazinha”... 

“O que no meu modo de ver é realmente claro 

é que o medo vem da Confusão”. 

E esta justifica e absolve(médio!...) o medo. 

SIGNOS. 
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São símbolos! 

Expressarmo-nos livremente! 

E essa que é a META! 

E se se machucar, parar, ajudar e voltar a vida. 

 

3. A presença de várias cenas enunciativas e a inscrição do nome próprio (o de 
batismo) prescrita pelo código social na cena da oficina 

 Participantes que, em outras situações, falam de seus outros nomes 

autoatribuídos ou não, mesmo quando assinam textos com vários nomes respondem 

à interpelação na cena da oficina com seus nomes de batismo. Nas assinaturas de 

listas de presenças sempre colocam seus nomes, ou seja a cena da oficina se 

impõe às outras cenas enunciativas que os sujeitos evocam. Ao trazerem essas 

cenas singulares muitas vezes são chamados a voltar à cena da oficina por outros 

usuários o que obriga o sujeito a se inscrever de outra forma simbólica. Não deixa 

de ser uma forma de convivência social. 

 

TRABALHOS PUBLICADOS E/OU ACEITOS PARA PUBLICAÇÃO DURANTE O 
PÓS-DOUTORAMENTO: 

1. A torre de blablabel - Artigo publicado na Revista ORGANON (UFRGS) – 

Revista Qualis A Nacional, 2006, vol. 20, no. 40/41, p. 29-42. Esse artigo foi 

escrito a partir do material apresentado no 2º. semestre de 2006, como 

atividades de pós-doutoramento no Laboratório de Psicopatologia 

Fundamental da PUC-SP. 

2. A letra e o significante-nome próprio na psicose – Revista do Departamento 

de Psicologia da UFF, vol. 18 – revista Qualis A nacional. Este artigo foi 

encaminhado para avaliação à comissão editorial em dezembro de 2005, mas 

só foi publicado no 2º. semestre de 2006. Trata-se de questões que 

continuaram a ser desenvolvidas nesta pesquisa. 

 
OUTRAS ATIVIDADES ACADÊMICAS REALIZADAS: 
 Quinzenalmente, das 9:00 às 12 horas, os pesquisadores do Laboratório de 

Psicopatologia Fundamental do Departamento de Psicologia Clínica da PUC de São 

Paulo reuniam-se para comentar os trabalhos de dois colegas, que eram enviados 
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com antecedência para que todos os pesquisadores pudessem ler. Nos encontros, 

altamente produtivos para todas os pesquisadores, dávamos sugestões de 

abordagem teórica das questões e dos casos clínicos, além de indicações de outras 

referências bibliográficas. No segundo semestre de 2006, apresentei um trabalho 

derivado de minha pesquisa para comentários de todos, que gerou o artigo 

publicado na Revista Organon. No primeiro semestre de 2007, apresentei a versão 

ainda parcial deste relatório para conhecimento e comentário de todos os 

pesquisadores.  

 Além das participações nos seminários do Laboratório de Psicopatologia 

Fundamental, fui membro da banca de qualificação de doutorado da tese intitulada 

Non-sense nas falas sintomáticas: um impasse na instância diagnóstica da clínica de 

linguagem de Luciana Branco Carnevale, orientadora: Maria Francisca Lier-de-Vitto, 

2º. semestre de 2006. 

 Quanto às atividades de orientação de dissertação e teses, que não podem 

ser interrompidas devido ao calendário das agências de fomento para o Programa 

de Pós-graduação do Instituto de Letras da UFF, durante o período continuei a 

orientar 4 teses de doutorado e 1 dissertação de mestrado. 
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