
www.psicologia.pt 

ISSN 1646-6977 
Documento publicado em 28.08.2016 

 

Alexandre Araujo Cunha, Maiane da Silva Brito, 

Raiol Marcelo de Almeida Lima, Marck de Souza Torres 

1 Siga-nos em  
facebook.com/psicologia.pt   

 

 

OS CORPOS QUE HABITAM A PSICOSE 

 

2016 

 
 

Alexandre Araújo Cunha 

Psicólogo pela Faculdade Barão do Rio Branco (Brasil) 

aleh.araujo1@gmail.com 
 

Maiane da Silva Brito 

Psicóloga pela Faculdade Barão do Rio Branco (Brasil) 

psimaianebrtt@gmail.com 
 

Raiol Marcelo de Almeida Lima 

Psicólogo pela Faculdade Barão do Rio Branco (Brasil) 

raiolmarcelolima@gmail.com 
 

Marck de Souza Torres 

Mestre em Psicologia Clínica e Cultura pela Universidade de Brasília 

Doutorando em Psicologia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul 

marckst22@yahoo.com.br 

 

 

RESUMO 

 

Inicialmente é importante considerar que propor um trabalho científico sobre a psicose não 

é um percurso fácil, visto requerer aspectos que flutuam no campo da teoria e do conhecimento 

da prática clínica. O presente estudo objetivou estabelecer conceitos técnicos e aspectos práticos 

dos corpos que habitam a psicose, através de um estudo de caso; estabelecer através do estudo de 

caso o conhecimento por meio da teoria psicanalítica; identificar aspectos delirantes e distorcidos 

na fala do sujeito com sua realidade; adquirir conhecimento entre os aspectos teóricos e 

empíricos da prática clínica com psicóticos. Com a intenção de alcançar esses objetivos utilizou-

se uma metodologia qualitativa, através de extratos dos atendimentos das sessões do sujeito, 

objetivando investigar a posição que esse sujeito toma diante de seus delírios/alucinações. Por 

fim, é importante considerar que a análise das falas do sujeito do estudo foi encarada de forma 

psicanalítica, para obtenção de conhecimento que produza uma interlocução entre a psicanálise e 

demais campos de saber. 

  

Palavras-chave: psicose, imagem corporal, estudo de caso. 
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INTRODUÇÃO 

 

Inicialmente é importante considerar que propor um trabalho científico sobre a psicose, não 

é um percurso fácil, requer aspectos que flutuam entre o campo da teoria e o conhecimento da 

prática clínica,  e também sobre os aspectos que se estendem desde a fala do psicótico, fala essa 

onde vale ressaltar por mais abstrata, desfocada, absurda e distorcida que possa parecer, existirá 

um mundo com certo grau de racionalidade e energia para adaptar-se ao mundo real, ou seja, algo 

no psicótico o impulsiona falar. 

Ao estudar o funcionamento da psicose foram estabelecidos dois eixos: (1) estabelecer 

conceitos técnicos e (2) aspectos práticos dos corpos que habitam a psicose, através da interface 

com um estudo de caso, analisado a partir dos pressupostos da teoria psicanalítica. 

Dessa forma com a intenção de alcançar esses objetivos buscou-se utilizar de uma 

metodologia qualitativa, através de fragmentos clínicos das sessões, objetivando investigar a 

posição que esse sujeito toma diante de seus delírios/alucinações, na tentativa de organizar seu 

mundo psíquico, ou seja, o estudo busca discutir sobre a teoria da psicose que versa sobre o 

corpo, o narcisismo e a realidade. 

O estudo divide-se em três sessões, a primeira parte aponta na teoria o surgimento e a 

diferenciação entre neurose e psicose. No segundo momento, o estudo apresenta aspectos 

teóricos, na busca de clarificação sobre o funcionamento do sujeito em relação ao corpo, a 

realidade e o narcisismo, a terceira sessão apresentaremos o estudo de caso, e relacionar com o 

aporte teórico da psicanálise.  

 

1 NEUROSE E PSICOSE ASPECTOS DE UMA CONCEITUAÇÃO CLÍNICA EM 

PSICANÁLISE 

 

Por mais que o conceito de psicose seja bastante utilizado pela psicanalise, o primeiro a 

utilizar o termo foi o psiquiatra austríaco Ernst Von Feuchtersleben no século XVIII, utilizando-o 

como substituto do termo loucura para definir os doentes da alma. Mais à frente o termo psicose 

passou englobar todos os conjuntos de doenças que fossem consideradas doenças mentais por 

parte da psiquiatria. Freud apropria-se do termo para designar, que os sujeitos com essa condição 

buscavam através da realidade delirante ou alucinatória reorganizar o inconsciente 

(ROUDIONESCO, 1998). 
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Segundo Soler (2007), Lacan vem incluir a psicose no campo da função da fala e da 

linguagem, afirmando que a relação do sujeito com os significantes da linguagem é o que 

constitui tanto a unidade da neurose como o da psicose, o que as assemelha e ao mesmo tempo as 

diferencia, situando a psicose no campo dos fatos da linguagem, aquilo que vem à tona, aquilo 

que é exposto, em contrapartida, a neurose é uma estrutura de linguagem que só aparece através 

da decifração por parte do outro. 

 O fato é que a psicose está situada na ausência do nível do outro, onde Lacan vem definir 

como “foraclusão” que é a ausência do significante Nome-do-Pai e seu efeito como metáfora 

para o sujeito, sendo isso que separa a psicose da neurose.  

Para Elia (2004) o sujeito só pode se constituir um ser entrando na ordem social, a partir da 

família ou de seus substitutos sociais, o sujeito chega ao mundo e se insere na ordem humana que 

o espera, e  não apenas antecipa sua chegada como possibilita a sua inserção nessa ordem, assim 

ele articula-se internamente e impreterivelmente com a ordem social e com a família, a essa 

condição Freud designa como desamparo fundamental do sujeito, e isso exige a intervenção de 

um sujeito maduro o suficiente que atue uma ação especifica necessária ao sujeito desamparado.  

Pode-se caracterizar o psicótico como: pessoas centradas nelas mesmas, estabelecendo uma 

delicada relação com o ambiente porque esse ambiente pode ser fator de desorganização pessoal 

[...] têm um mundo interno rico, em função do id como instância dominante. Apresenta uma 

criatividade grande em função desse contato profundo com seu mundo interno, sendo que suas 

ideias próprias, que não precisam respeitar regras ou opiniões alheias, também se dão em função 

dessa riqueza do mundo interior (HEGENBERG, 2001, p. 98). 

Além dessas características, existe um fator que define o quadro do psicótico, a questão 

social. O psicótico tem dificuldade de se desenvolver no campo social. De acordo com Zimerman 

(1999) ele distingue a psicose em três situações: 1) - psicose propriamente dita; 2) - estado 

psicótico; 3) - condição psicótica, nos interessando aqui a chamada psicose propriamente dita.  

Dessa forma Zimerman (1999) define a psicoses como: “um processo deteriorativo das 

funções do ego, a tal ponto que haja, em graus variáveis, algum sério prejuízo do contato com a 

realidade. É o caso, por exemplo, das diferentes formas de esquizofrenias crônicas 

(ZIMERMAN, 1999, p. 227). 

 De acordo com o exposto acima, pode-se dizer que a psicose apresenta uma forma de 

defesa mais poderosa que a neurose, onde o eu, rejeita uma representação incompatível e o seu 

afeto, sendo, portanto o que leva o sujeito a se comportar como se esta representação nunca 

tivesse acontecido, quando essa defesa acontece, o indivíduo fica sob uma confusão alucinatória, 

o que para Freud (1894/2006) é como se o eu afastasse da representação incompatível por meio 

de uma estruturação, de uma psicose. 
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2 A IMAGEM CORPORAL E SUA IMPLICAÇÃO NA PSICOSE 

 

O sujeito possui, desde o nascimento, uma vontade imperiosa de se comunicar, “psique e 

mundo se encontram e nascem um com o outro, um para o outro; são resultados de um estado de 

encontro que dissemos ser cooextensivo ao estado existente (LOWENKRON, apud 

AULAGNIER. 1979, p33).  

A capacidade de se construir um aparelho psíquico só e possível no encontro com outros 

seres humanos Lowenkron (2009). Sendo assim, se o sujeito anseia desde o ventre da sua mãe 

comunicar-se, é preciso que entendamos que essa comunicação só é possível se existir um 

interlocutor ativo, capaz de traduzir a linguagem do sujeito e dizer a ele “eu te entendo por que és 

um sujeito, e espero que também me entenda por que eu sou um sujeito” (Nasio, 2009, p.17). 

Segundo Nasio (2009), existem dois grandes teóricos em psicanálise que avançaram no 

reconhecimento do sujeito através do outro: 1) Jaques Lacan teoriza sobre a fase do espelho, que 

se dá muito cedo, quando o bebê começa a perceber seus traços e contornos observados no 

espelho, ainda que de maneira arcaica ele se percebe, ele agitando-se sentindo-se feliz, enquanto 

2) Dolto, avança e observa que a imagem especular percebida pela criança no espelho não é ela, 

pois existe uma perda entre uma irrealidade da sua imagem e a realidade da sua pessoa, dessa 

forma compreende-se que isso se torna tão amargurante que é capaz de abalar o psiquismo da 

criança. 

 

2.1 A IMAGEM CORPORAL E O “ISSO” 

A imagem do corpo é uma memória inconsciente de tudo aquilo que é sentido no âmbito 

relacional, ela é constituída desde a concepção do sujeito, ela é sempre atual, dinâmica, é ela que 

dá suporte ao narcisismo bem como apoia a relação com o outro, ela se atualiza no aqui e agora 

por qualquer forma de expressão corporal (Dolto, 2008). 

A imagem do corpo é formado desde o nascimento do bebe, período que ele necessitará de 

uma mãe que atenda a sua incapacidade de sobreviver sozinho, este período será de trocas entre 

ambos, onde a mãe atendendo as necessidades básicas  do bebe manterá uma relação com toques 

corporais, bem como, acontecerá trocas sutis  de expressões faciais, gestos e  vocais 

vocalizações, esse encontro produzirá um efeito no bebe tornando significante para sua 

existência, e causando uma separação dele e do outro, em consequência passará a existir uma 

espécie de linguagem entre eles por meio de modulações emocionais, e articulará nestas relações 

signos que corresponderão a primeira linguagem da criança, e a primeira compreensão de sujeito 

além do outro (DOLTO, 2008).  
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A imagem do corpo se situará então como o “Isso”, e vai estar ligada ao desejo e não 

apenas vinculada as necessidades básicas, vai ganhar status de simbólico que de início estará 

ligado a primeira relação com o objeto parcial que posteriormente abre caminho para relação com 

o objeto total, integrando e fazendo parte do “Isso”, fornecendo a este corpo um lugar situado no 

espaço, onde as pulsões que fluem do corpo que procuram estruturação no esquema corporal só 

podem ser representada através da imagem do corpo (Dolto, 2008). 

As  palavras ganham forma quando se unem as lembranças das percepções sentidas da 

imagem corporal, esse corpo que também é real, com o passar do tempo foi se modificando e já 

não mais se assemelha ao corpo real de um bebe, tais modificações podem gerar tanto desprazer 

como prazer, mas devem ser acompanhada por palavras de alguém semelhante, que passou pelas 

mesmas modificações, e que conseguiu significar essas ações, possibilitando ao sujeito significar 

as suas próprias modificações, bem como  distanciar-se do outro, já que agora consegue se 

reconhecer como sujeito, e através disto consegue invocar a imagem corporal unida á vivencia 

desaparecida sem precisar de um corpo de carne (DOLTO, 2008).  

“Mas é apenas a partir da castração edipiana que a palavra vai poder expressar claramente 

aquilo que a imagem do corpo manifesta, é aqui que se constituirá o agir do Eu” (Dolto, 2008, p. 

22). Para que que exista um sujeito desejante é preciso que a identidade seja mantida para além 

da forma do imaginário, ele precisa estar inscrito em algum lugar no mundo simbólico, no mundo 

das palavras (JARDIM,2011).  

Para Dolto (2008) caso não existissem as palavras, a imagem do corpo seria incapaz de 

simbolizar o sujeito, ainda existiria algo da imagem do corpo, mas algo arcaico, impreciso que, 

permaneceria em uma linguagem incapaz de se comunicar a outras pessoas.  

Ao psicótico ocorreu falhas na castração não imposta pelo outro durante o estado de 

desenvolvimento da criança e na construção da imagem inconsciente do corpo, tendo em vista 

que a castração tem como principal papel proibir o que poderia ser prejudicial à criança e para os 

outros, proporcionando impulsionar a criança para gozos maiores e que estejam de acordo com a 

libido num dado momento do desenvolvimento, visto que o desejo do sujeito é mutável, a relação 

com o outro modifica o desejo bem como a imagem inconsciente do corpo, e o que resulta desse 

fenômeno também se modifica.  

No que concerne às duas dimensões da castração, Nasio (2001) relata dois processo desse 

fenômeno; o primeiro estaria atrelado ao “interno” da criança, e estaria ligado mais à dinâmica do 

desenvolvimento da criança, existe sempre algo no indivíduo que o impulsiona a se desenvolver, 

a sair de onde estar, de movimentar-se, em contrapartida existe uma outra força que o retém onde 

ele está, a angustia por sua vez, resultaria no processo de sair da posição tranquilizadora e 

recorrer a algo que não se conhece, seguir em frente ao sujeito é angustiante, mas ele almeja por 

isso, ficar no mesmo lugar é confortável, mas ao mesmo tempo é mortífero (NASIO, 2001).  
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Voltar ao ponto da não organização no psicótico é se organizar para seguir em frente, o 

psicótico não aceita nem guarda a castração, ele arrasa, existe uma falha no campo da linguagem 

que não o situa como sujeito Quinet (2009). Mas a realidade o chama para que ele assuma esse 

papel, então ele se volta para si e busca a imagem inconsciente e a representação simbólica do Eu 

e não encontra organização nem coesão, mas ele precisa continuar evoluindo, e a única forma 

que ele consegue é voltando a funcionar como uma criança antes dos 3 anos de idade que ainda 

não está adaptada à sua imagem do corpo e nem sua representação da linguagem, ele fica 

paralisado frente ao espelho, desumanizado pela falta do campo do outro como constituinte do 

seu próprio Eu. 

 

3 MÉTODO 

 

O presente estudo se caracterizou como uma pesquisa qualitativa, na qual, se justifica nas 

palavras de Turato (2003) dizendo que “ essa metodologia valoriza as angústias e as ansiedades 

de cunho existencial e se mostra apropriada [...] por tratar de questões reservadas onde o processo 

de verbalização é emocionalmente árduo” (TURATO, 2003, p. 23). 

De acordo com Godoy (1995) apud Neves (1996) as principais características da pesquisa 

qualitativa são: a) o ambiente natural como fonte direta dos dados e o pesquisador como 

instrumento fundamental; b) o caráter descritivo; c) o significado que as pessoas dão as coisas e a 

sua vida como preocupação do investigador e d) o enfoque indutivo” (GODOY, 1995, apud 

NEVES, 1996, p. 1). 

Martinelli (1999), salienta que na pesquisa qualitativa a singularidade do sujeito é de suma 

importância, conhece-lo permite que ele se manifeste por meio de seu discurso e da sua ação, 

característica essa que se mantém em perfeita consonância com os objetivos do presente estudo. 

Nesse sentido, considera-se importante conhecer o modo de vida do sujeito, modo como ele se 

constrói e desenvolve sua experiência de vida, assim, o pesquisador vai a procura dos 

significados que certa vivencia tem para um determinado sujeito.  

É importante ressaltar que nesse estudo qualitativo não será realizado um estudo de caso 

sistematizado e sim utilizar-se-á de um recorte das sessões realizadas com o sujeito, buscando, 

através disso, dar voz a esse sujeito e estruturar uma construção paradigmática do que 

encontramos do quadro psicótico. 

 

3.1 PARTICIPANTE 

Trata-se de um paciente, masculino com 17 anos, que através de encaminhamento da escola 

foi atendido em uma Unidade Pública Estatal que cuida da proteção de crianças e adolescentes, 
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os pais também compareceram para o acompanhamento psicológico, e assinaram o TCLE para 

que esse estudo pudesse ser realizado. 

 

3.2 INSTRUMENTO 

O instrumento utilizado para coleta de dados foi a entrevista clínico-psicológica por se 

tratar de um instrumento apropriado na metodologia clínico-qualitativa. Este instrumento torna 

capaz a obtenção de dados tanto objetivos quanto subjetivos, o uso do mesmo justificou-se por se 

tratar de uma pesquisa qualitativa, onde privilegia a realidade do sujeito por meio de significados 

que o sujeito impõe (MARTINELLI, 1999). 

De acordo com Turato (2003), essa modalidade de entrevista considera conceitos 

psicanalíticos básicos como o reestabelecimento do setting, a preferência pela associação livre 

das ideias e a valorização da transferência e contratransferência. Outro ponto importante é que 

essa modalidade proporciona uma maior flexibilidade na obtenção de informações, além de 

proporcionar a oportunidade de observar o sujeito e a situação total a que ele responde. 

 

3.3 COLETA DE DADOS 

As entrevistas clínicas realizadas seguiram, a partir de uma entrevista de anamnese com o 

intuito de estabelecer o rapport, conhecer a história de vida e sobre o caso de forma geral para 

formulações de hipóteses diagnósticas e planejamento da intervenção. As demais entrevistas 

seguiram na busca de realizar um levantamento das questões relevantes de como o sujeito lida 

com as categorias: corpo, narcisismo e a realidade. 

 

3.4 ANÁLISE DOS DADOS 

As entrevistas transcritas foram organizadas seguindo a perspectiva da análise do conteúdo 

das falas e da hermenêutica do texto, sendo, pois, interpretado através do conteúdo teórico 

psicanalítico. Foi selecionado trechos das transcrições, que representavam categorias 

relacionadas ao corpo, ao narcisismo e a realidade, visando sua utilização na discussão, seguindo 

a teoria pertinente nesse estudo. 

Seguindo Bardin (2004) a análise de conteúdo, consiste em um conjunto de técnicas para a 

análise da comunicação por meio de procedimento sistemáticos e objetiva transcrever as 

mensagens, onde pode se fazer inferências referentes conhecer o sujeito, bem como seu 

ambiente, daí a importância para contida em analisar o conteúdo para efetivar um conhecimento 

sobre as estruturas de linguagem do sujeito, com as suas estruturas psicológicas.   
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Ao que se refere a análise de conteúdo Bardin (2004) complementa ao dizer que seu 

objetivo é compreender o sentido e o significado e, além disso, é desenvolver um olhar a uma 

outra significação, ou uma outra mensagem que está por trás ou ao lado do que se mostra, ou 

seja, buscar a explicitação e a sistematização das falas do sujeito. 

Utilizando os conceitos de Françoise Dolto, atendemos um adolescente desadaptado no seu 

corpo, um psicótico, onde a principal queixa apresentada pelos pais e pela escola eram suas 

mutilações bem como pensamentos suicidas, não era um adolescente problemático, com um bom 

rendimento escolar, mas a sua demanda preocupou a escola. 

 

3.5 CONSIDERAÇÕES ÉTICAS  

Respeitando o Código de Ética que rege a atuação do profissional de psicologia, foi 

apresentado ao paciente o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, com o objetivo de 

resguardar o sigilo dos dados pessoais do paciente, o qual concordou em assinar, permitindo 

assim a utilização de seu caso para produções científicas, pois conforme o Art. 16º-b do Código 

de Ética Profissional do Psicólogo (2014, p. 14), na realização de pesquisas e estudos para fins 

científicos o psicólogo “garantirá o caráter voluntário da participação dos envolvidos, mediante 

consentimento livre e esclarecido, salvo nas situações previstas em legislação específica e 

respeitando os princípios deste Código. ” Além disso, buscou cumprir com o Art. 9º do referido 

Código (2014, p. 13), onde “é dever do psicólogo respeitar o sigilo profissional a fim de proteger, 

por meio da confidencialidade, a intimidade das pessoas, grupos ou organizações, a que tenha 

acesso no exercício profissional.”. 

 

4 FRAGMENTOS CLÍNICOS 

 

A caracterização do primeiro encontro com o paciente de 17 anos, ocorreu a seguinte 

forma: o mesmo não aguardava o atendimento na recepção, sempre do lado de fora, na calçada,  

o terapeuta foi convida-lo a entrar na sala, a cena que se tem é de um corpo sem vitalidade, sem 

expressão, as únicas expressões visíveis eram as inúmeras marcas de cortes espalhada pelo corpo, 

principalmente nos dois braços e pernas, ao estender a mão para cumprimenta-lo ele não aperta, 

era apático e não olhava nos olhos, conduzindo a onde os adultos o direcionassem.  

No atendimento com o adolescente ele fala de maneira desorganizada sobre uma tristeza 

profunda, relata não saber mais quem é, os pensamentos em sua cabeça são de tristeza e morte, 

ouvia vozes que mandavam ele se matar e matar os outros. Para o adolescente, o mesmo tinha um 

ligação intima com o cantor da banda de rock Nirvana - ,Kurt Cobain, que cometeu suicídio no 

auge de sua carreira, um fato marcante na sua mudança de “pensamento”. O adolescente relata 
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que: “desde que viu pela primeira vez Kurt cantando e sair do palco e voltar vestido como 

mulher, algo nos seus pensamentos mudaram, aquele homem que saiu do palco de “quatro”, foi 

algo que modificou meus pensamentos”. Nos atentamos neste ponto para explicar o estado 

corporal que se encontrava nosso paciente, que não sabendo mais quem é, habita a história de um 

outro sujeito, mas que ao mesmo tempo e a sua história “ as nossas músicas, eram biografia 

dele”. 

 Para Dolto (2008), quando o narcisismo não pode ser representado, ele evidencia um corpo 

não alertado pelo desejo, fazendo com o que o corpo não possua representação residual nas 

relações eróticas com o outro, o corpo do nosso paciente estava tomando pela pulsão de morte, 

exatamente onde os cortes haviam sido feitos, ele andava lentamente (corte nas duas pernas), 

assim como não possuía força nos braços ( corte nos dois braços), quando  solicitado um aperto 

de mão era negado qualquer investimento corporal, não o sentia no apertar das mãos, era um 

corpo hostil, que exigia retornar ao estado de repouso, durante todos os atendimentos, ele 

segurava a cabeça assim como a mãe segurava a cabeça do irmão menor de 6 meses, para nosso 

paciente o corpo regredira ao estágio no corpo de uma zona erógena uretral.  

Esse corpo agora hostil não lhe servia, em nenhum dos atendimentos sabia quem era, mas 

sabia que odiará seu nome, ele fala que “ minha mãe devia triturar animais quando me deu esse 

nome”, sua história não interessava, a de Kurt ou de outros psicopatas como Jhon Killer cairiam 

bem, e habitavam seu corpo, enquanto seu corpo só queria voltar ao um estado de bebe.  

Podemos perceber que quando o psicótico é chamado a assumir seu lugar de sujeito, ele 

regride a um funcionamento idêntico a crianças na fase do espelho ou ainda mais regredida.  

Para embasar nossa hipótese recorremos ao texto de Freud “O problema econômico do 

masoquismo” de 1924, onde ele assume que o princípio fundamental de todos os processos 

mentais são uma tendência no sentido da estabilidade, e para isso teríamos dois representantes 

para alcançarmos essa estabilidade, o princípio de Nirvana que expressa a tendência que temos 

do instinto de morte, e o Princípio do prazer que representa as exigências da libido, onde o 

princípio do prazer e o de Nirvana são equivalente idênticos, agindo sobre estes dois o princípio 

da realidade como a influência do mundo externo (FREUD,1924).  

Segundo Nasio (2011), existe uma “ordem” do psicótico, se é uma ordem, faz com que em 

meio ao delírio, as alucinações, o psicótico consigam dar conta das pulsões de vida, por mais que 

seja regredido ao um estágio infantil arcaico, isso mantem a estabilidade exigida pelo Princípio 

do prazer e o Princípio de Nirvana em consonância com a influência do princípio da realidade. 

Dolto (2008) fala que as crianças quando pequenas projetam a sua imagem inconsciente nos 

objetos, sendo possível assim que o objeto que ela esbarra também possa consolar, cabe a mãe 

fazer essa diferenciação, fazendo com que a criança consiga discriminar pessoas e objetos, até 

então para qualquer criança qualquer objeto inanimado que ela esbarra pode consolar, pois parte 
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de sua imagem inconsciente habita aquela massa, é por meio da palavra que os desejos  puderam 

organizar a imagem inconsciente do corpo, quando não existe as palavras de um outro que ajude 

a criança a simbolizar, a imagem do corpo não se organiza no simbólico do sujeito, fazendo com 

que ele seja apenas objeto.  

 Assim o psicótico funciona ainda neste estado, onde o Kurt e ele podem habitar o mesmo 

corpo, pois ele mesmo empresta sua imagem inconsciente ao Kurt, assim como assume que ele 

mesmo pode ser o Kurt, ou como ele pode habitar um assassino em série americano chamado 

Jhon Killer, chamado de “palhaço assassino”, em um período de pausa dos atendimentos, ele 

cortou seu rosto, não tão fundo mas no formato do sorriso de um palhaço, e relatou o profunda 

admiração deste assassino, que matava pessoas “aleatórias na rua”. 

Mas que angustia toma o psicótico? O que o desestabiliza, e faz com que tenha 

identificações com estas pessoas? E que prefere habitar outras pessoas para relatar a própria 

história? O paciente ficou em terapia 5 vezes por semana durante uma hora por dia, durante os 

atendimentos foi possível ver a história do seu conflito e a exigência do princípio da realidade 

que opera sobre ele, a escolha do objeto de amor e seus impulsos homossexuais.  

Nosso paciente durante várias sessões questionou por que a sociedade descrimina tantas 

pessoas que ficam com pessoas do mesmo sexo, sobre isto ele constrói, os seguintes excertos:  

P
1
: Deus deveria olhar como as pessoas se sentem antes de condenar, por que as pessoas se 

sentem feliz. Às vezes eu penso que sei quem sou, as vezes sou tipo como se eu fosse uma pessoa 

dentro da outra, encoberto por uma camada, e tem algo muito ruim lá dentro”. 

T
2
: é se tiver uma pessoa delicada e sensível ao outro? 

P: acho que vai ser difícil, por que já estou acostumado assim, deve ser ruim, nem penso 

nisto. 

T: e por isso que você odeia este corpo e se corta? 

P: Deveria ter nascido em outro corpo. 

T: como o de uma mulher? 

P: Silencio... mulher sofre preconceito, queria ter nascido em outro corpo, outra coisa, não 

gosto deste corpo, não gosto de tudo. 

T: preferia ter ficado no corpo de um bebe, que não precisa escolher entre ficar com um 

homem ou mulher? 

P: é, preferia no tempo de criança e só brincar, os nenéns tem sorte, sempre tem quem 

apoie. 

                                                 
1
 P de paciente 

2
 T de terapeuta em formação 
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Após essa sessão, depois de uma pausa por conta de feriados, os atendimentos ficaram 

suspensos por 5 dias, no primeiro atendimento depois desta sessão, não haviam mais cortes, e a 

mãe relatara que ele ficou calmo, como ela não tinha visto em muito tempo, bem como a 

agressividade que ele tinha algumas vezes em casa cessaram. No atendimento com ele 

perguntado sobre seus pensamentos, ele responde “ eles continuam os mesmos, não mudaram, 

mas eu senti paz nesta semana”. 

 Mas ele manteve-se em atendimento psicoterápico semanal bem como retorno mensais ao 

psiquiatra, pois segundo Dolto (1981) o reestabelecimento do sujeito psicótico não termina 

quando se consegue restabelecer uma relação com o estágio atual e a regressão as fases arcaicas, 

isso ele pode resolver com seu analista; mesmo sendo uma psicose que se estabeleceu em um 

adolescente ou adulto suas pulsões genitais permaneceram silenciosamente após o édipo e 

mostram-se desorganizadas, então é preciso também que o sujeito alcance uma criatividade 

validada socialmente no seu meio social e familiar, sendo importante por tanto meios sociais que 

coloquem estes sujeitos no lugar de poder reorganizar suas pulsões genitais na realidade escolar e 

profissional. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao concluir esse trabalho pode-se dizer, que o mesmo refletiu em desafio, pois, o percurso 

sem dúvida reflete o caráter da perseverança e dedicação ao estabelecer conceitos através de um 

estudo de caso com quadro psicótico, acessar que o sujeito fale sobre sua vida, seus problemas e 

dificuldades, ao passo que possibilite a identificação com o conhecimento teórico, num processo 

de delírio, é sem dúvida um grande desafio que impulsionou todo esse trabalho na clínica e na 

realização desse estudo. 

A clínica foi um ambiente que nos colocou na situação de ouvintes de angustias, presenciar 

sofrimentos e ressignificações, o que não fugiu sobre o estudo aqui apresentado, pois tal 

experiência nos fez dividir com o paciente suas questões mais íntimas. Sendo, portanto possível 

presenciar um investimento de sua parte e investimento da parte do profissional ao realizar esse 

trabalho pautado na ética e no conhecimento da práxis, com responsabilidade, respeito e 

compreensão das limitações do outro, na qual, esse estudo se pautou. 

É importante salientar que o percurso teórico ajudou a compreender e identificar o 

fenômeno evidenciado nesse estudo e pensar sobre os eixos abordados em relação ao corpo, 

narcisismo e a realidade do sujeito, onde foi sem dúvida o método qualitativo um elo de ligação 

da teoria psicanalítica destacando as contribuições de Freud, Lacan e Dolto e, em determinadas 

situações recorrendo a outros autores.   
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Nesse sentido, com o objetivo de estabelecer conceitos técnicos e aspectos práticos dos 

corpos que habitam a psicose, através de um estudo de caso, foi possível restabelecer a voz desse 

sujeito, evidenciar através da sua fala uma compreensão do movimento feito por ele na 

interpretação analítica da sua concepção e distorções do seu corpo e de sua realidade, bem como, 

identificar as complicações frente a idealização narcísica, apresentado por ele.  

Sendo, portanto, de fundamental resultado, mesmo diante dos poucos atendimentos uma 

constituição empreendida pelo sujeito com o seu objetivo de restabelecer sua vida, onde, passa a 

desenvolver de acordo com a compreensão do estudo com a função de amenizar ou eliminar o 

elemento que causa desequilíbrio ou a perturbação desse sujeito em situação psicótica.  
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