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RESUMO 

 

Este ensaio busca, por meio de um recorte histórico, elucidar os lugares sociais ocupados 

pelos sujeitos considerados loucos. Por meio da lógica psiquiátrica organicista que por muito 

tempo se encarregou, sistematicamente, em reduzir fenômenos sociais, culturais, políticos e 

econômicos a uma lógica biológica e a processos naturalizantes que desapropriam a questão 

política da nossa existência, objetiva-se articular a discussão com o olhar da teoria psicanalítica de 

Jacques Lacan, sob uma nova compreensão do sujeito psicótico e seu lugar de direito.  

 

Palavras-chave: Lugares da loucura, psiquiatria, psicose. psicanálise lacaniana. 
 

 

ABSTRACT  

 

This paper seeks, through a historical cut, to elucidate the social places occupied by mad 

people. Through the organic psychic logic that has long been systematically responsible for the 

reduction of social, cultural, political and economic phenomena to biological logic and to the 

naturalizing processes that expropriate the political question of our existence, it aims to articulate 

the discussion with Jacques Lacan's psychoanalytic theory, under a new look at psychotic people 

and their rightful places.  
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Breve recorte sobre os lugares da loucura na sociedade ocidental 

 

No decurso da história da humanidade, a loucura tem sido objeto de saberes, interpretações 

e práticas que atendem a condições sociais objetivas, aspectos econômicos, científicos e culturais 

próprios de cada época. O fato não tem sido diferente quando da aparição da Psiquiatria, no início 

do século XIX, onde inúmeras indagações se apresentaram no âmbito da saúde mental. Questões 

como a transformação da loucura em fenômeno patológico, sua descrição, diagnóstico, terapêutica, 

etiologia, configuração da clínica e ampliação da autonomia do saber psiquiátrico são exemplos de 

elementos difundidos no percurso da Psiquiatria, enquanto especialidade médica, e na discussão 

acerca da visão social da loucura sob a forma de patologia. 

No início de sua constituição, a Psiquiatria esteve muito conexa a questões de controle, poder 

e exclusão de sujeitos no espaço social. As condutas humanas seguiam modelos referenciais e 

normativos de comportamento configurados por sua repetitividade social e os sujeitos só eram 

compreendidos como tal se os seus comportamentos estivessem de acordo com aqueles 

reproduzidos pelos demais, ligados ao mesmo código de ações ou condutas. Assim, os 

comportamentos sociais considerados inadequados1 potencializavam a segregação das pessoas 

consideradas loucas em asilos, provenientes da institucionalização do Hospital Geral criado pelo 

Rei da França, na década de 16502.  

 Nesse contexto, os asilados não eram apenas os filhos dos burgueses que não se 

comportavam adequadamente segundo os padrões da época, mas também os pobres (vulneráveis e 

                                                 
1 As transformações sociais da época exigiam um comportamento social diretamente associado à ética do trabalho. Por 

isso, comportamentos associados à suposta incapacidade e improdutividade eram considerados inadequados na 

sociedade. 
2 Em seu estatuto de criação, o Hospital Geral surge institucionalizado e ressignifica sua missão, anteriormente 

associadas a ações de caridade. Por meio do decreto do Rei, houve uma impactante mudança na função desses 

equipamentos, redesenhados na esfera de um novo caráter sociopolítico. 
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subalternos na sociedade em questão), asseverando-se assim a práxis de exclusão e higienização 

social. Das relações de poder presentes no campo social produzia-se uma racionalidade moral onde 

todo comportamento considerado inadequado tratava-se de loucura e precisava ser apartado do 

convívio social. Ou seja, todo comportamento que saísse do discurso naturalizado de 

normatividade preconizava isolamento por meio de mecanismos de exclusão e de recuperação 

moral que recolocassem os sujeitos de volta à norma3. 

 Para Foucault (2012), é possível compreender esse cenário a partir de uma configuração de 

domínio da razão sobre a desrazão, situando a razão como norma e levando a loucura ao exílio. 

Não obstante, Bourdieu (1983) aponta que no espaço onde se trava uma luta concorrencial entre 

atores de forças específicas, se estabelece uma ideologia de isolamento social pautada, sobretudo, 

nas questões morais, racionais e excludentes da época.  

 

Historicamente, o pacto social que caracterizou o nascimento do capitalismo 

durante a passagem do século XVII ao século XVIII levou à expulsão de um 

grande contingente de pobres e doentes do mundo do trabalho. Na Revolução 

Francesa do século XVIII, na qual se instalou o slogan "Fraternidade, liberdade e 

igualdade" como signos de uma suposta universalização dos direitos dos homens, 

o pacto social do capitalismo selecionou parcelas da população consideradas 

desajustadas socialmente. Esta população foi levada para as instituições 

beneficentes, sendo direcionadas posteriormente para o mercado de trabalho as 

pessoas em melhores condições de exercê-lo, como aproveitamento de mão de 

obra barata. (Rodrigues, Marinho & Amorim, 2010, p.1616). 

 

Ainda no que tange à Psiquiatria, Vieira (1981) sublinha que só é possível compreender a 

sua origem no momento em que esta incorpora a sociedade como novo objeto e se impõe como 

instância de controle social dos indivíduos. O autor sustenta que somente no início do século XIX 

a loucura esteve efetivamente associada a um conceito de doença mental. Entretanto, a 

classificação proveniente na definição da doença mental não está sujeita a uma estrutura 

exclusivamente teórica relacionada a uma disciplina científica, mas diz respeito à normatividade 

de uma ordem institucional particular. Desta forma,  

                                                 
3 Através da institucionalização da compreensão de ordem pelo Estado Moderno, a Justiça se incumbiu de identificar 

e aprovar os comportamentos que a princípio estavam desajustados à sociedade. O objetivo primeiro era adequar a 

pena prevista à conduta indesejada, diferenciando-a de acordo com a sua gravidade. Para garantir o cumprimento de 

tais normas, bem como para tentar reconduzir e readequar o sujeito à sociedade, sem que esta sofresse os abalos de se 

manter um indivíduo inadequado em seu seio, vinculou-se, portanto, tal tarefa às instituições, que deveriam ser fonte 

de inesgotável processo disciplinar (FOUCAULT, 1987, p.102). 
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A Psiquiatria nascente, na tentativa de medicalizar a doença mental, de se 

apropriar da loucura dentro de um paradigma científico, acaba não sabendo se 

deriva a legitimidade de sua ação sobre a doença mental das normas científicas 

ou da legislação que lhe confere autoridade legal sobre a doença mental e, 

particularmente, sobre os "doentes mentais". Tal como o saber jurídico, o saber 

sobre a doença mental produz, então, sua verdade em virtude do que explicita a 

lei e não a partir da evidência empíricas dos fatos ou de teorias aceitas (Ana Rosa 

Bulcão Vieira, 1981, p. 50). 

 

Em outras palavras, por intermédio da nova relação do Estado com os sujeitos considerados 

loucos, fundamentava-se uma espécie de repressão estrutural médica, com a promessa de que, ao 

asilá-los, assistência e tratamento moral lhes seriam oferecidos. No entanto, não há diferenças 

consideráveis no que diz respeito aos métodos disciplinares utilizadas tanto nos asilos quanto nas 

prisões, lugares de reclusão daqueles que também incomodavam a ordem social de alguma 

maneira. Por este ângulo, Foucault (2012) preceitua que a loucura se naturaliza, sendo 

compreendida como algo que nasce com os sujeitos ao mesmo tempo em que, sincronicamente, a 

institucionalização do Estado, da Igreja, da família e dos equipamentos de saúde secunda, de 

maneira bastante estabilizada, a nomeação das pessoas consideradas loucas. O problema da loucura 

era colocado como uma questão exclusivamente originária no sujeito, sem que houvesse qualquer 

correspondência consequente com a sociedade do qual ele fazia parte.  

A despeito da concepção de loucura ao longo da história, Michel Foucault (1978, p. 214 apud 

ENGEL, 2001) assinala discrepâncias em relação às distintas perspectivas sobre a loucura no 

período entre os séculos XVII e XIX. Para ele, "pode ser que, de um século para outro, não se fale 

'das mesmas doenças' com os mesmos nomes, mas isso é porque, fundamentalmente, não se trata 

'da mesma' doença” (O’BRIEN, 1992, p. 49 apud ENGEL, 2001).  

Da antiguidade clássica até a era cristã, por exemplo, os loucos eram vistos de maneiras bem 

distintas. Para Homero, eles eram vistos numa perspectiva mitológico-religiosa. Para Eurípedes, 

numa perspectiva passional ou psicológica e para Hipócrates e Galeno, os loucos eram vistos sob 

enfoque de disfunções somáticas (RAMMINGER, 2002, p. 112). Era justamente o tipo de 

concepção que determinava a modalidade de tratamento que os sujeitos considerados loucos 

receberiam. Nesse enquadre, Vadlimir Saflate (2011) acrescenta: 

 

Não se sofre da mesma forma, em todas as épocas e lugares. Mesmo a 

sensibilidade ao sofrimento muda de acordo com determinações sociais, já que o 

sofrimento é normalmente compreendido como restrição da capacidade de ação e 

decisão, e sabemos o quanto ação e decisão são processos que só têm sentido no 
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interior de contextos sociais. É possível que a significação do sofrimento seja uma 

questão eminentemente política, já que diz respeito à maneira com que os corpos 

sofrerão interferências, os comportamentos serão normatizados, os processos de 

socialização e de reprodução de modos de vida serão defendidos. Ou seja, diz 

respeito à maneira como a saúde aparece enquanto categoria fundamental de 

imposição de uma normatividade social à vida (Vladimir Safatle, 2011, p. 216-

217).  

 

Uma importante questão paralela ao sofrimento desses sujeitos está associada às formas de 

invalidação e silenciamento dos seus discursos, tanto na teia social onde estavam imersos antes da 

ocorrência dos asilamentos quanto no tipo de assistência psiquiátrica que posteriormente se 

configurou. Ao falarem, os loucos não encontravam quaisquer ouvidos receptivos aos seus 

discursos e, nos asilos, suas palavras só indicavam a presença da insanidade, haja vista que nessas 

instituições sempre predominava o discurso médico, ou seja, era a apoteose da personagem do 

médico que comandava a experiência moderna da loucura (FOUCAULT, 2012, p. 496).  

Para a ampla compreensão dos comportamentos patológicos, é relevante entender o que 

ocorreu no interior da dimensão social no processo de constituição do Eu, pois os comportamentos 

patológicos podem ser a representação sintomática de um fracasso no processo de socialização, um 

modelo de resposta, uma espécie de defesa. Nessa perspectiva, não se atentar ao discurso daqueles 

que eram considerados loucos, potencializava ainda mais o encadeamento do sofrimento, da 

exclusão e, consequentemente, do isolamento de grupos e indivíduos daquela sociedade.  

Pondera-se também que, em seus primórdios, a Psiquiatria encontrava-se submersa num 

processo materialista-organicista de reducionismo do conceito mental. Isto é, a clínica psiquiátrica 

estava debruçada na descrição dos processos neuronais que causavam determinados 

comportamentos, pautada, sobretudo, na compreensão e na intervenção das patologias pelo viés da 

investigação etiológica orgânica. Essa maneira de percepção e manejo patológico direcionou a 

clínica para um sistema de gestão inteiramente farmacologista. 

Não obstante, Vieira (1981) aponta que a estrutura asilar da gênese da Psiquiatria apresentava 

diversas características de uma instituição total, onde a verticalização hierárquica e heterônoma se 

fazia presente, refletindo, na sua própria estrutura, toda a ordenação da sociedade na qual estava 

inserida. Concomitantemente, a sociedade, ao legitimar a instituição terapêutica da loucura, 

outorgava aos gestores desse tipo de instituição os poderes decorrentes de seu saber - o saber 

psiquiátrico.  

Diante deste contexto, a reforma psiquiátrica surge de uma crítica imperativa acerca do 

asilamento do paciente psiquiátrico, aportado pelo modelo clínico organicista que, segundo Souza 
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(2000), funda suas ações de tratamento no reconhecimento de manifestações sintomáticas como 

índice essencialmente associado à disfunção biológica. Erroneamente, o cenário igualava doença 

e doentes e, consequentemente, destituía qualquer sentido ou manifestação de subjetividade no 

discurso dos pacientes.  

Em linhas gerais, a reforma psiquiátrica tinha como objetivo maior a reversão do modelo 

nosocomial e a instauração de um novo modelo clínico, sem métodos coercitivos e violentos de 

tratamento e sem sobrepujar a situação social, a gravidade sintomática e o posicionamento 

subjetivo do paciente. Para Franco Basaglia (1980), fundador da reforma psiquiátrica italiana na 

década de 1960 e que posteriormente expande sua ideologia como modelo referencial de 

tratamento para outros países no mundo, era extremamente essencial a adoção de medidas que 

tivessem como objetivo a humanização do paciente, resgatando sua dignidade e direitos enquanto 

cidadão.  

Assim, inicia-se um importante movimento acerca da não neutralidade da ciência, na medida 

em que o saber absoluto dos psiquiatras é questionado, bem como o papel e as funções dos 

profissionais de saúde como sujeitos empoderadores e reguladores nas instituições. Ressaltava-se 

também a importância de se voltar para a cidade, aludindo os problemas dos pacientes em seu 

aspecto existencial com vistas à reflexão de um novo pensamento a despeito dos modelos 

institucionais, suplantando a violência existente. Para Oliveira & Passos (2007), a reinserção da 

problemática da saúde mental no contexto da reforma psiquiátrica pressupõe, portanto, a aposta 

num paradigma ético-estético-político que reorienta a clínica. Guatarri (1990) complementa a 

discussão apontando que este paradigma impulsiona a clínica para a criação de territórios 

existenciais enquanto outras possibilidades de vida, propiciando valores implicados na relação 

singular com o meio ambiente, com o social e com novas formas subjetivas de afetar e ser afetado. 

Na década de 40 do século XIX, o governo norte-americano desenvolveu um estudo com 

vistas à compreensão da recorrência de doenças mentais em sua população. Quarenta anos depois, 

os EUA passaram a classificar as doenças mentais em distintos grupos: demência, melancolia, 

epilepsia, paresia, mania, dispomania e monomania. Deste modo, as incipientes classificações das 

psicopatologias nos EUA objetivavam, essencialmente, catalogar as patologias mentais com 

finalidade estatística. 

Araújo e Neto (2014) sublinham que no início do século XX, o exército dos EUA, juntamente 

com a Associação de Veteranos, produziu uma obra integral de categorizações para utilização nos 

ambulatórios que prestavam atendimento a ex-combatentes. Em 1948, sobre forte influência dessa 

produção, a Organização Mundial da Saúde (OMS) acrescentou, pela primeira vez, uma parte 

destinada aos transtornos mentais na sexta edição de seu sistema de Classificação Internacional de 

Doenças – CID-6. Após cinco anos, a Associação Psiquiátrica Americana (APA) publica a primeira 
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versão do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM), sendo este considerado 

na história da Psiquiatria o manual inaugural de transtornos mentais direcionado à prática clínica. 

 

O DSM-I consistia basicamente em uma lista de diagnósticos categorizados, com 

um glossário que trazia a descrição clínica de cada categoria diagnóstica. Apesar 

de rudimentar, o manual serviu para motivar uma série de revisões sobre questões 

relacionadas às doenças mentais. O DSM-II, desenvolvido paralelamente com a 

CID-8, foi publicado em 1968 e era bastante similar ao DSM-I, trazendo discretas 

alterações nas terminologias (Álvaro Cabral Araújo & Francisco Lotufo Neto, 

2014, p. 69). 

 

Em 1980, após doze anos do lançamento do DSM-II, a APA apresenta a terceira edição do 

manual incluindo consideráveis alterações em sua metodologia e estrutura. Araújo e Neto (2014) 

apontam que a publicação representou um considerável avanço em termos do diagnóstico de 

transtornos mentais, além de simplificar a produção de pesquisas empíricas. Para eles, o DSM-III 

trouxe um enfoque mais descritivo, com parâmetros explícitos de diagnóstico ordenados em uma 

estrutura multiaxial, com o objetivo de disponibilizar ferramentas para clínicos e pesquisadores, 

além de favorecer a coleta de dados estatísticos. 

Do DSM-III até o DSM-V, sua última versão oficialmente publicada em 2013, o manual 

passou a apresentar importantes alterações em sua estrutura. Num período aproximado de 35 anos, 

o DSM amplia consideravelmente o número de transtornos mentais, revelando cerca de 400 novas 

patologias em sua última edição, sem contemplar qualquer tipo de etiologia. Neste mesmo intervalo 

de tempo, o desenvolvimento da indústria farmacêutica, a descoberta de antidepressivos e o avanço 

das neurociências estiveram estritamente associados ao desenvolvimento dos manuais e à 

manutenção da gestão da loucura sob forma de patologia.  Isso nos mostra como a Psiquiatria 

ingressou, mesmo depois de importantes movimentos como a reforma psiquiátrica, numa espécie 

de serviço de adaptação social, classificando e enquadrando as pessoas numa lista de patologias, 

abafando sintomas e culpabilizando os sujeitos acerca de seus sofrimentos.  

As edições III, IV e V do DSM tiveram grande responsabilidade no que tange ao processo 

de medicalização, colocando a existência social num catálogo de chaves de saúde versus doença. 

Aquilo que somos e nos referenciamos adentra numa esfera de normal e patológico, por via de 

graus de normalidade que justificam a ampliação de identificação de doenças. Essa lógica 

organicista se encarrega, sistematicamente, em reduzir fenômenos sociais, culturais, políticos e 

econômicos a uma lógica biológica e a processos naturalizantes que desapropriam a questão 

política da nossa existência.  
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Nessa acepção, é importante sublinhar que diagnóstico não se trata de prática classificatória, 

mas definidora de ações. Sendo, neste contexto, extremamente relevante e premente combater a 

ideia de que as múltiplas possibilidades de existência devem se restringir a apenas algumas 

possibilidades escolhidas de forma absolutamente arbitrárias, do ponto de vista social e político. 

 

O lugar da loucura na Psicanálise Lacaniana 

 

O breve recorte acerca dos lugares transitórios da loucura na sociedade ocidental permite 

articular a questão a outros aspectos da constituição dos sujeitos pela via da Psicanálise. 

Preliminarmente, uma relevante problemática elucidada por Camargo (200?) diz respeito à 

compreensão do vocábulo loucura. De forma metafórica, o autor apresenta uma loucura do 

entendimento ao se compreender de fato o que é a loucura, ou seja, a loucura da loucura de 

compreender. A questão se amplia quando Jacques-Alain Miller (1996) sublinha que a questão não 

seria mais “o que é um louco?”. Mas “como é que se pode não ser louco?”. Afinal, diz o autor, a 

velha questão sobre o que é loucura, o próprio Lacan respondeu numa apresentação de caso clínico: 

é algo perfeitamente normal. Miller (1996) acrescenta que não ser louco, de acordo com os 

preceitos de Jacques Lacan, com efeito, parece, aliás, muito menos natural do que sê-lo. O 

raciocínio se dirige à concepção de que a norma é social, o louco de um não é o louco do outro, o 

normal é louco e o louco é lógico. 

Por muito tempo, a compreensão da concepção das psicoses na teoria do médico e 

psicanalista francês Jacques Lacan limitou-se a assinalar a foraclusão4 do nome-do-pai na estrutura 

clínica, com base nas estruturas que Freud eduziu das neuroses e do complexo de castração. Nesta 

perspectiva, Miller (1996) destaca a possibilidade de resumir essa trajetória como indo das relações 

de compreensão às relações simbólicas, acompanhando assim o panorama do significante para 

culminar numa outra vertente, quer seja a de que todos os nossos discursos não passam de defesas 

contra o real. 

A partir da releitura da questão do narcisismo, Lacan apontou que o Eu se constitui na fase 

do espelho por intermédio de uma identificação com sua própria imagem. O conceito oportuniza 

uma diferenciação em relação ao outro materno, mas, ainda sem a mediação do simbólico, as únicas 

relações prováveis são as de agressividade e erotismo, sem intermediários. O ingresso de um 

terceiro em cena, com a aceitação do simbolismo pela criança, vai propiciar seu acesso ao desejo: 

                                                 
4 Conceito elaborado por Jacques Lacan para caracterizar um mecanismo específico da psicose, em que se produz a 

rejeição de um significante fundamental para fora do universo simbólico do sujeito. Assim, quando a rejeição se 

produz, o significante é foracluído, ou seja, não é integrado no inconsciente, como no recalque, mas retorna sob forma 

alucinatória no real do sujeito.  
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desejo ligado à linguagem, sempre relativo, na teoria lacaniana, a um objeto diferente da mãe. Para 

Shaafer & Flores (2005), isso significa que a mãe, ao desejar outras coisas, está sujeitada a outra 

ordem que não a da relação especular. Em vista disso, ela poderá faltar e ser representada.5 

Assim, na perspectiva lacaniana, o que constitui o mecanismo da psicose é o fracasso do 

recalque originário, isto é, “a substituição dos significantes ligados ao desejo de ser o falo materno 

pelos significantes da lei e da ordem simbólica” (Anquetil, 1995, p.175). O que não entra no jogo 

da simbolização, retorna, para Lacan, a partir do real. Eis a leitura lacaniana 

da Verwerfung freudiana e que pode ser traduzida teoricamente por foraclusão. Em outras palavras, 

o sujeito psicótico se organiza – por meio do processo delirante – para gerar explicações para as 

coisas que ocorrem em seu mundo e, em particular, para estimular um princípio explanatório dela 

própria. O delírio constituído no psicótico serve para compensar a falta de um princípio 

explanatório, ou de outra maneira, ele suplementa essa falta.  

Considerando outro conceito fundamental da teoria de Jacques Lacan que enfatiza o 

inconsciente estruturado como linguagem (além do preceito do sujeito psicótico estar foracluído 

da dimensão simbólica), apresenta-se um novo elemento acerca do psicótico, quer seja o 

funcionamento de sua linguagem. Shaafer & Flores (2005) sublinham que ainda que a linguagem 

dos psicóticos seja articulada, nem por isso implica que ela seja reconhecida, isto é, as frases usadas 

pelos psicóticos têm certa articulação lógica, mas o efeito de sentido que propiciam é de um imenso 

estranhamento, é como se esses sujeitos falassem uma língua ignorada por seus interlocutores.  

Em síntese, os autores corroboram que há indicação de um núcleo estrutural que desencadeia 

a psicose, no qual se ausenta o estabelecimento do terceiro termo, da lei. Há, portanto, uma 

brecha no simbólico, que não permite ao sujeito ter um lugar, o que resulta em sua foraclusão. Ou 

seja, o sujeito psicótico, na procura de aceder ao simbólico, busca um lugar e um saber quem é. A 

ocupação de um lugar no interior do quadro familiar e a impossibilidade de poder falar seu lugar 

na história familiar, por exemplo, apontam para a foraclusão do significante primordial, para a não 

instituição completa, nem do Édipo, nem da instituição de um terceiro (o simbólico) que 

possibilitaria o sujeito psicótico constituir o desejo de saber. Assim sendo, o psicótico parece estar 

aprisionado a um real impossível de ser simbolizado.  

Destarte, Shaafer & Flores (2005) preconizam que em razão da falta de simbolização, o 

psicótico parece sofrer de um esvaziamento das significações, no qual toda organização discursiva 

torna-se caduca. Para eles, no psicótico, a investida de se afirmar, mediante o uso das negações, 

                                                 
5 A simbolização teorizada por Freud (1923/1974) no fort-da vai representar, ao mesmo tempo, a presença/ausência 

da mãe, assim como a própria separação: algo que cai, algo que vai embora, podendo também ser identificado ao 

próprio sujeito emergente. 
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falha. O fato pode ser constatado no uso que o sujeito faz da língua, isto é, pelo sentido diferenciado 

que a negação assume em seu discurso. 

 

CONSIDERAÇÕES 

 

A teoria de Jacques Lacan é ampla e complexa, não havendo aqui a 

pretensão de esgotar as concepções elaboradas pelo psicanalista. Entretanto, para além das breves 

conceituações apontadas, é necessário enfatizar, de forma mais incisiva, a existência de um sujeito 

nas psicoses. Falar desse sujeito significa, primeiramente, desconstruir a dualidade razão/desrazão. 

Num segundo momento, significa romper com determinados estudos linguísticos presentes na 

Psiquiatria, que enxergam de maneira casual certos distúrbios de linguagem como sendo evidentes 

indicadores da loucura.  

No que diz respeito ao sujeito psicótico, é necessário ampliar a discussão acerca dos estudos 

que vêem o delírio como se este fosse o sinal inequívoco, a marca crucial da desventura subjetiva, 

ao ponto que o mais congruente seria tratá-lo como uma investida de articulação discursiva de uma 

determinada posição subjetiva, ou seja, uma maneira específica de adentrar na linguagem, uma 

possibilidade de ser e existir. 

Desde a segunda metade do século XX, a Psicanálise tem possibilitado a inserção do sujeito 

denominado louco num novo lugar. Restituir a esse indivíduo seu lugar de sujeito, que não se 

posiciona mais no lugar que sempre lhe concedeu a Psiquiatria ao classificar a doença mental 

segundo as pressuposições fenomenológicas, tem sido uma contribuição sem medidas da teoria 

lacaniana para a sociedade.  

A Psicanálise tem oportunizado uma fundamental compreensão acerca do funcionamento da 

estrutura mental, possibilitando, dentre outros fatores, a definição de ações delimitadas de 

tratamento, com o alcance de maior eficiência e com a oferta de maior dignidade e respeito a esses 

indivíduos. Portanto, demarcar a existência de um sujeito que tenta se articular por meio de sua 

condição, de seu delírio, remete inevitavelmente à reflexão acerca da possibilidade de esse sujeito 

circular no espaço social, sob um novo olhar.  

Igualmente, importa acentuar que por muito tempo o sujeito louco, em sua “desrazão”, teve 

suas verdades desautorizadas pela invalidação e pelo silenciamento de seus discursos. Como 

destaca Acioly (2009), o discurso do louco na atualidade ainda é muitas vezes interpretado apenas 

como indicativo para diagnóstico, negando-lhe o exercício da “palavra” no sentido arendtiano do 

discurso como importante dimensão da condição humana, como expressão que se revela no espaço 

comum, lugar do homem agir e interagir com outros homens. Desse modo, em que pesem os 
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progressos a respeito de um novo lugar para a loucura na contemporaneidade, tem-se ainda um 

sujeito distanciado do ideal de autoria e de existência.  

Destaca-se, portanto, a possibilidade de esses sujeitos poderem ocupar um lugar no espaço 

existencial, nos campos da linguagem e do saber, posto que o lugar de direito do sujeito psicótico 

está aquém dos manuais de classificação e de chaves de saúde versus doença, como sugerem o 

Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM-5) e a Classificação Internacional 

de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde (CID-10).  

Lacan evidenciou que o psicótico “[...] dá testemunho efetivamente de uma certa virada na 

relação com a linguagem [...]” (LACAN, 1985, p. 237). E é com base nessa relação especial do 

psicótico com a linguagem que podemos pensá-lo como sujeito, sujeito da linguagem, e não sujeito 

do discurso. Portando-se nesse cenário, a teoria e os estudos de Jacques Lacan contribuíram 

sobremaneira para uma nova concepção e um novo lugar para a psicose. Mais que tudo, a psicose 

revista por Lacan, operou um efeito de reordenamento ético, pois há séculos a loucura tem sido um 

questionamento global de tudo o que é humano e quiçá seja a interrogação mais profunda sobre a 

realidade e o sentido da existência.  

Nessa acepção, a análise do processo histórico da construção da loucura é fundamental para 

que se possa desnaturalizar conceitos, desconstruir ideologias e (re)posicionar o discernimento da 

psicose. E por esse prisma, infere-se neste ensaio que os subsídios da psicanálise lacaniana podem 

fundamentalmente instituir esse caminho. 
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