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RESUMO 
 

O diagnóstico na psiquiatria e na psicanálise são duas lógicas diagnósticas discutidas 
neste trabalho em uma pesquisa clínica e bibliográfica cujo objetivo central além de 
descrever as distinções entre os diagnósticos em questão, propõe apontar a 
importância do diagnóstico estrutural para a direção do tratamento valorizando a 
investigação clínica acerca do diagnóstico em psicanálise. O que se apresenta aqui 
parte da leitura em Freud, Lacan, Foucault, Canguilhem entre outros autores que 
corroboram a discussão das seguintes questões: A vivência subjetiva da doença na 
clínica médica; Diagnóstico em Psiquiatria: do rigor classificatório à medicalização 
psiquiátrica; Método e diagnóstico psicanalítico: a inserção do sujeito da ciência no 
diagnóstico; As estruturas clínicas: um recurso lacaniano de inclusão do sujeito da 
ciência no diagnóstico clínico 
Palavras-chave: Psiquiatria; psicanálise; diagnóstico estrutural 
 
 

ABSTRACT 
 

 
Diagnosis in psychiatry and psychoanalysis are two diagnostic logics discussed in this 
work in a clinical and bibliographic research whose main objective, in addition to 
describing the distinctions between the diagnoses in question, proposes to point out 
the importance of structural diagnosis for the direction of treatment, valuing clinical 
investigation about diagnosis in psychoanalysis. What is presented here is part of the 
reading in Freud, Lacan, Foucault, Canguilhem, among other authors that corroborate 
the discussion of the following issues: The subjective experience of the disease in 
clinical medicine; Diagnosis in Psychiatry: from strict classification to psychiatric 
medicalization; Psychoanalytic method and diagnosis: the insertion of the subject of 
science in the diagnosis; Clinical structures: a Lacanian resource for inclusion of the 
subject of science in clinical diagnosis 
Keywords: Psychiatry; psychoanalysis; structural diagnosis 
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INTRODUÇÃO 

 

O objetivo do presente trabalho é propor que o diagnóstico estrutural em 

psicanalise está amparado sobre pressupostos científicos por acolher o que as 

clínicas médicas e psiquiatria biomédica não cessam de tentar excluir das suas 

operações: o sujeito e sua singularidade. Por essa razão, tal procedimento resgata a 

posição subjetiva frente à doença no campo da medicina e contribui para um resgate 

do rigor científico e ético no diagnóstico psiquiátrico que, por idealizar um modelo 

objetivista, sucumbiu à lógica capitalista.  

É importante considerar que a psicopatologia marca um enlace histórico e 

conceitual entre as clínicas, médica, psiquiátricas e psicanalítica. Assim sendo, a 

clínica psicanalítica, de certa maneira, não deixa de ser herdeira da clínica 

psiquiátrica. Como exemplo, temos a constatação de que as estruturas clínicas 

psicanalíticas, neurose, psicose e perversão, são derivadas de categorias 

psiquiátricas. De certo, cada um desses saberes demarcam um território 

epistemológico e consequentemente, uma forma distinta de proceder junto à agrura 

humana. Contudo, a esfera da subjetividade, ainda que ocupando o lugar de 

obstáculo, permeia a prática dessas três clínicas. 

Indubitavelmente, o advento da ciência moderna propiciou o aparecimento de 

uma clínica médica que permitiu inaugurar um campo no qual pudesse explicar 

cientificamente tanto a doença como uma terapêutica. Entretanto, nessa clínica não 

aparece somente um organismo cuja questão o discurso fisiológico poderia dar conta, 

mas também, um sujeito que a ciência se esforçaria para expelir das suas operações. 

Em outras palavras, apesar de que a clínica médica não se realizar sem a escuta do 

paciente, a subjetividade não obteria um lugar no diagnóstico médico. 

Por outro lado, na contemporaneidade, percebemos que a atuação na clínica 

psiquiátrica tem se pautado, em grande parte, pelo estabelecimento de diagnósticos. 

Nesse sentido, os manuais de classificação (Manual Diagnóstico e Estatístico de 

Transtornos Mentais – DSM e Classificação Estatística Internacional de Doenças) são 

amplamente utilizados. É sabido que essa produção em massas de diagnóstico está 

associada ao processo de medicalização da existência e do crescimento da indústria 

farmacêutica.  Sendo assim, há atualmente uma tentativa do diagnóstico psiquiátrico 

de reduzir clínicas em categoria objetivável e localizável no tempo e no espaço, e o 

sujeito em objeto da ciência e do discurso capitalista. 
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Por meio desse empreendimento, mais do que demonstrar a diferença 

existente entre os diagnósticos citados e apontar a importância do diagnóstico 

estrutural para a direção do tratamento, pretendemos pensar como a subjetividade 

aparece e, no mesmo golpe, é excluída desses modelos diagnósticos. Para tanto, 

pretendemos utilizar uma pesquisa bibliográfica e clínica, norteada pelos seguintes 

questionamentos: Qual é o lugar no sujeito na clínica médica? Trataremos como o 

rigor da classificação e da escuta clínica possui uma rigidez desde Pinel. Além disso, 

trataremos como o conceito de estrutura clínica, formulado por Lacan em seu projeto 

de formalização dos conceitos freudianos criou condições para formulação de bases 

rigorosamente científicas para um diagnóstico que leva em conta o sujeito e sua 

verdade.  

A psicanálise realiza a tarefa de relacionar o universal (do conceito) ao 

particular do caso-a-caso, presente no coração da clínica. Sendo assim, a formulação 

de um estatuto epistemológico específico para a formulação do diagnóstico e do 

tratamento do sujeito constitui-se mais que uma reorganização do campo conceitual, 

ela significa inserir na esfera da elaboração diagnóstica um rigor clínico e ético. 

Portanto, tonar-se necessário retomar o rigor da proposta psicanalítica face à um 

contexto que tem como característica a transformação de sujeitos em meros objetos 

do discurso científico.  

 

METODOLOGIA 

 

Para cumprir nossos objetivos, escolhermos uma metodologia ensaística 

utilizando uma ordenação histórico-epistemológica do conceito da clínica e da sua 

variação nos campos de problema psicanalítico psiquiátrico em textos clássicos e na 

literatura atual. Atual para pensar a razão na qual o diagnóstico psiquiátrico repousam 

e como esses ordenamentos podem ser enlaçados. Tal ordenação é denominada por 

Canguilhem como um trabalho de um conceito.  

De acordo com Canguilhem (1963): Trabalhar um conceito é fazer variar sua 

extensão e compreensão, generalizá-lo mediante a importação de traços de exceção, 

exportá-lo para fora de sua região de origem, tomá-lo como modelo ou, inversamente, 

fornece-lhe um, em resumo, dar-lhe progressivamente a função de uma forma. Essa 

orientação metodologia parte de uma epistemologia específica que entende que toda 

elaboração conceitual como arranjo lógico elaborado em um contexto social e que, 
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portanto, deve ser enlaçado com a ideologia e o contexto social.  

 

A vivência subjetiva da doença na clínica médica  

 

No que tange ao campo médico, a clínica é o espaço no qual se valoriza a 

posição do doente frente seu mal-estar. Isso não se realiza a partir de um conceito 

positivo de saúde, nem por uma tecnologia. Mas sim, pela via do conhecimento 

patológico que só pode ser construído por meio do discurso do doente. Por essas 

razões, espitemólogos como Canguilhem (1943/1995) e Foucault (1980/1984), 

destacam a importância do relato das vivências subjetivas do paciente na prática 

médica.  

Por causa da dimensão subjetiva presente na clínica médica, Canguilhem 

(1943/1995), defende a impossibilidade lógica da existência de uma ciência do normal 

e do patológico. A razão disso é que somente pela via da posição subjetiva do sujeito 

que é possível saber se o estado patológico foi superado. Em síntese:  

“a clínica é inseparável da terapêutica, e a terapêutica é uma técnica de 
instauração ou de restauração do normal, cujo fim escapa a jurisdição do saber 
objetivo, pois é a satisfação subjetiva de saber que uma norma está instaurada 
(pg.185, grifo nosso)”.  

Com efeito, toda a tecnologia implicada nas observações, testes 

bacteriológicos e fisiológicos não garantem um diagnóstico sem a observação do 

comportamento do indivíduo. Em se tratando de patologia, a clínica é o meio para sua 

própria definição. A clínica não é uma ciência, mesmo que utilize vias garantidas por 

ela, pois existe uma posição subjetiva implicada de alguém que perdeu sua 

capacidade normativa. Sintetizando: 

[...] quando alguém fala em patologia objetiva, quando alguém acha que a observação 
anatômica e histológica, que o teste fisiológico, que o exame bacteriológico são métodos 
que permitem fazer cientificamente o diagnóstico da doença até mesmo - segundo 
alguns - sem nenhum interrogatório nem exploração clínica, este alguém está sendo 
vítima, na nossa opinião, da mais grave confusão do ponto de vista filosófico e, as vezes, 
da mais perigosa, do ponto de vista terapêutico (CANGUILHEM1943/1995, p.185). 

 

Em outras palavras, Canguilhem (1943/1995) destaca que se os médicos 

podem diagnosticar e reconhecer como doentes pessoas que ainda não se 

reconheciam como doentes é porque, no passado, a atenção para determinados 

sintomas foi despertado por pessoas que sofriam ou se queixaram por não serem mais 

as mesmas. Portanto, foi a prática da escuta do sofrimento particular que se 

possibilitou o avanço do saber objetivo que hoje se tem sobre as doenças. 

Por conta desse viés subjetivo presente em toda prática clínica, o médico não 
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trabalha com o conceito de saúde, pois para ele essa noção é excessivamente vulgar 

e singular. Então, o conceito de normalidade da medicina é extraído da fisiologia, pois 

os médicos não se ocupam em determinar a saúde em termos objetivos, o que 

aparece racionalizado no fazer médico é o conhecimento sobre o funcionamento 

fisiológico. Entretanto, tal funcionamento só pode ser estudado a partir do discurso 

doente sobre sua doença (CANGUILHEM, 1943/1995). 

É com base nesses aspectos que Canguilhem (1966/2005) se opõe à redução 

da clínica médica à aplicação de tecnologias pois ela se faz pela via da interlocução 

do médico com o paciente. Nessa perspectiva clínica, o médico cumpre o papel de 

interprete, pois ele usa a função de ler por meio do discurso do paciente o que o corpo 

pela via dos sintomas e que cujo sentido não aparece, a priori, desvelado. Em outras 

palavras, o 

médico é aquele que aceita que eu veja nele um exegeta, antes de vê-lo como 
reparador. A definição de saúde que inclui a referência da vida orgânica ao prazer e a 
dor experimentados como tais introduz sub-repticiamente o conceito de corpo subjetivo 
na definição de um estado que o discurso médico acredita poder escrever na terceira 
pessoa (p.45).  

 

A perspectiva desenvolvida por Canguilhem (2005) abre uma distância entre a 

doença em termos fisiológicos e a doença tal como é experimentada pelo doente. 

Poder-se-ia afirmar que a experiência clínica inaugurou um furo no fazer racional da 

medicina, trata-se do espaço do sujeito através da dimensão da fala. Embora 

Canguilhem não tenha usado esse termo, a leitura de Foucault nos autoriza a colocar 

como hipótese, que a clínica é o indicativo do surgimento da possibilidade de um 

discurso sobre a doença. 

De certo, de acordo com Foucault (1980/1984, p.8) para estabelecer sua 

racionalidade, a clínica médica não nasceu rompendo com os aspectos singulares 

presentes na fala do doente, mas se constituiu a partir do discurso do doente. Logo, o 

formalismo da clínica médica deslocou o espaço visionário por meio do qual se 

comunicavam médicos e doentes, fisiólogos e práticos para a singularidade do doente, 

na região dos “sintomas subjetivos” que definem para o médico não mais o modo do 

conhecimento, mas os objetos a conhecer. Desse modo: 

O olhar não é mais redutor, mas fundador do indivíduo em sua qualidade irredutível. E, 
assim, torna-se possível organizar em torno dele uma linguagem racional. O objeto do 
discurso também pode ser um sujeito, sem que as figuras da objetividade sejam por 
isso alteradas. Foi essa reorganização formal e em profundidade, mais do que o 

abandono das teorias e dos velhos sistemas, que criou a possibilidade de uma 
experiência clínica; ela levantou a velha proibição aristotélica; pode-se á, finalmente, 
pronunciar sobre o indivíduo um discurso de estrutura científica (p.13, grifo do autor). 
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Há, aí, um entrecruzamento entre a fala do doente sobre seu mal-estar com 

aspectos objetivos de base fisiológicos, anatômicas. Logo, o discurso do paciente 

sobre sua doença não é transmitida de forma racional para o médico, mas a partir do 

conhecimento vulgar. Por essa razão, conforme Canguilhem (1943/1995) o médico 

interpreta a vivência fisiológica do doente por meio dos termos vulgares usados pelo 

paciente para transmitir a vivência da doença. Em outras palavras, aquilo que os 

doentes exprimem por conceitos usuais não é a experiência direta, mas a sua 

interpretação de sua experiência para a qual não dispõem de conceitos científicos. É 

desse enunciado lotado de vivências subjetivas que o médico produzirá uma 

interpretação com base no conhecimento fisiológico. 

Nesse sentido, a separação entre o que paciente diz e os aspectos objetivos 

da doença, aparece na forma de furo no conhecimento médico, pois a subjetividade 

do paciente sempre interfere na apreensão objeto de estudo da medicina: os 

fenômenos orgânicos. Destarte, apesar da racionalidade da clínica médica abrir um 

espaço no qual o sujeito pudesse aparecer, ela não criou condições para operar com 

ele. Mais precisamente, o sujeito aparece na forma de resíduo apesar de ser 

convocado a falar do seu mal-estar é expelido do discurso médico porque este se 

fundamenta na anatomo-fisiologia (FERREIRA, 2012) 

 

Diagnóstico em Psiquiatria: do rigor classificatório à medicalização psiquiátrica 

 

Decerto, se a medicina conseguiu fundamentar sua clínica na anatomia, e 

estabelecer o normal e o patológico com base na fisiologia, com a psiquiatria nenhum 

desses fundamentos ocorrerem. Sendo assim, os diagnósticos dos casos ainda se 

baseiam no método clinico. Onde a psiquiatria vai buscar a diferença entre o normal 

e o patológico? Certamente, desde a sua fundação com Pinel, a clínica psiquiátrica 

ficou dividido entre a causa moral ou social e os correspondentes orgânicos. 

Entretanto, o obstáculo de encontrar a causa das chamadas doenças mentais não foi 

obstáculo para que Pinel construísse uma forma rigorosa de catalogar e organizar os 

elementos da patologia pela via do discurso do alienado (BERCHERIE, 1989). 

Nessa via, conforme Bercherie (1989), o pensamento de Pinel foi atravessado 

por sua ligação com os ideólogos, uma corrente radical que marcou o século XVIII. 

Tal corrente, herdeira da tradição nominalista, considerava que o que deveria servir 

de base para a produção do conhecimento científico seria a observação empírica dos 
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fenômenos que constituem a realidade. Com efeito, os dados extraídos da realidade 

deveriam ser agrupados e organizados na forma de classes, gêneros e espécies, a 

fim de evitar os elementos da própria subjetividade. Portanto, foi o modelo de 

sistematização e organização dos fenômenos serviu para Pinel elaborar sua 

nosografia.  

De fato, Pinel se insere na tradição filosófica inglesa retomada na França por 

Condillac e aplicada à medicina por Cabanis. Consequentemente, ele criou um 

método clínico que visava delimitar o ordenamento natural das afecções por meio 

dado presente no discurso do alienado. Em outros termos, a constituição de uma 

ciência da alienação é o resultado da aplicação desse método classificatório da 

medicina geral do século XVIII, herdado da história natural (SERPA, 1992).  

Nesse sentido, como é o caso das febres e das afecções corporais, as doenças 

do espírito ordenaram-se em configurações estáveis a partir simplesmente da 

descrição e análise dos sintomas (SERPA, 1992). Sendo assim, tal prática conduziu 

Pinel à formulação de uma clínica que não colocava o corpo como sede do mal mental 

que o fundamento não seria a anatomia e a fisiologia. Sintetizando, nas de Castel:  

“consequência prática dessa orientação na medicina mental é de dirigir à 
atenção para sinais ou sintomas da loucura em detrimento da procura da sede 
no organismo. A racionalidade assim conquistada é meramente classificatória. 
Ela consiste em agrupar, segundo sua ordem natural, as manifestações 
aparentes da doença. A racionalidade é puramente fenomenológica” (1978, 
p.259). 

Apesar da descrença de Pinel no modelo anatomopatológico para a explicação 

da alienação mental, ele colocava o cérebro como o órgão da mente. Com efeito, a 

alienação mental era definida também como um distúrbio das funções superiores do 

sistema nervoso sem prejuízo físico, uma etiologia que coexistia com as causas 

morais. Em outros termos, a alienação mental era definida como uma afecção do 

sistema nervoso como também uma afecção causada pela vida social (BERCHERIE, 

1989).  

Todavia, na contemporaneidade, a apropriação dos achados da 

psicofarmacologia e das neurociências possibilitou, desde os anos cinquenta, a 

construção de outra identidade para a psiquiatria, que pôde se aproximar, então, dos 

cânones da medicina e romper com a discussão sobre as causas do sofrimento 

psíquico. Sendo assim, a idealização do desenvolvimento recente das neurociências 

possibilitou a reconstrução da medicina mental, aproximando esta, finalmente, da 

medicina somática. Isso correspondeu à realização do sonho do saber psiquiátrico de 
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se transformar não apenas numa ciência, mas numa especialidade médica (BIRMAN, 

1999). 

Nesse horizonte, de acordo com Aguiar (2005), o grande incentivo da indústria 

farmacêutica à classificação dos transtornos mentais, cujo paradigma contemporâneo 

é o DSM-V, transformou inteiramente o campo da psicopatologia. Assim, a 

psicopatologia até então definida de forma ampla como disciplina que se ocupa do 

sofrimento psíquico ou, segundo a perspectiva médica, como ciência das doenças 

mentais, perde progressivamente seu papel de fundamento das práticas psiquiátricas. 

Por conseguinte, o rigor clínico baseado na escuta subjetiva cedeu lugar a um 

convencionalismo monográfico que busca responder aos ideais de uniformização de 

linguagem nesse campo.  

Com certeza, o DSM III constituiu nesse contexto um marco e um divisor de 

águas na história da psiquiatria. Então, apresentando-se como um sistema 

classificatório ateórico e operacional das grandes síndromes psíquicas, aquele 

manual viria a modificar profundamente a concepção não apenas da pesquisa, mas 

da própria prática psiquiátrica. Doravante, a psiquiatria disporia de um sistema de 

diagnósticos preciso do ponto de vista descritivo-terminológico e passível de servir de 

substrato para a pesquisa empírico-experimental. Em outras palavras, a psiquiatria 

pode, finalmente, dispensar a incômoda noção de “doença mental” que tanto foi alvo 

de críticas de movimentos como a antipsiquiatria. (AGUIAR, 2005). 

Nesse contexto, o termo “transtorno” foi escolhido com o objetivo de indicar a 

psiquiatria como uma prática científica, descrevendo sinais e sintomas observáveis e 

descartando os aspectos subjetivos implicados no mal-estar. Com isso, esse sistema 

passou adotar uma nosografia que privilegia a descrição empírica das categorias 

catalogadas, e um abandono total da divisão clássica entre psíquico e orgânico. 

Sendo assim, o termo “doença mental” desaparece das categorias do DSM em prol 

da ideia de transtorno, como se o sofrimento psíquico fosse algo a ser localizado no 

tempo e no espaço (AGUIAR, 2005).  

Um exemplo eloquente das consequências mais evidentes do triunfo dessa 

forma de se recortar os fenômenos psicopatológicos foi a constituição de um discurso 

hegemônico de natureza empírica e pragmática que delibera sobre a legitimidade das 

metodologias e das proposições teóricas nesse campo. Sendo assim, sob o manto de 

um pretenso “ateorismo”, o DSM terminou, na prática, por excluir do debate 

cientificamente autorizado todas as disciplinas cuja abordagem do sofrimento psíquico 
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não repousasse sobre definições convencionais de fatos clínicos imediatamente 

constatáveis. Este é o caso notadamente da fenomenologia, da psicanálise e da 

análise existencial (AGUIAR, 2005). 

Assim, verifica-se que, no encalço da cientificidade, a psiquiatria descarta cada 

vez mais o ato de subjetivar. Pois a narração da ciência admite o sujeito, porém, não 

argumenta sobre o impacto do desejo e abandona as consequências fomentadas no 

pesquisador pela causa da sua inquirição em prol da dita imparcialidade. É de salientar 

que essa neutralidade é fictícia e se embasa na isenção do intermédio efetuado pelo 

tal pesquisador e por seu panorama de direção na produção dos eventos observados 

(PAOLIELLO, 2001). 

Conforme Quinet (2002), essa euforia associada à neurociência e à biologia é 

correlativa a uma marcante biologização do homem e da sociedade. Para os 

defensores mais radicais do biologicismo que se instalou no pensamento atual, a 

dimensão humana se reduziria a estrutura biológica, o mal-estar que a acomete é 

explicável biologicamente, seu tratamento é biológico e tudo isto já estaria 

definitivamente comprovado pela ciência. Nesse contexto, a fabricação desses 

diagnósticos estaria associada á produção de medicamentos que poderiam virar 

objetos de consumo, o que evidência que tal razão diagnóstica não estaria associada 

à lógica clínica, mas ao discurso capitalista.  

Com base nesse estado de coisas, é razoável localizar o problema do 

diagnóstico em psiquiatria em uma ordem ética. Pois nessa forma de operar o 

diagnóstico ocorre uma inversão do procedimento clínico, pois os medicamentos 

determinariam os diagnósticos. Ademais, tal forma de pensar o diagnóstico não 

proporcionaria rigor científico à psiquiatria, ao contrário disso, a deixaria submetida à 

lógica do capital. Por essas razões, restituir a função diagnóstica no tratamento 

psiquiátrico pela via de uma clínica que inclua do sujeito é uma contribuição ética da 

psicanálise à psiquiatria. 

 

Método e diagnóstico psicanalítico: a inserção do sujeito da ciência no 

diagnóstico: 

 

A discussão sobre os procedimentos clínicos e de pesquisa em psicanálise 

deve ser referida à perspectiva epistemológica e teórica que lhe dá sustentação, uma 

vez que a teoria, o objeto e o objetivo de pesquisa é que devem definir qual o método 
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mais adequado. Partindo desse pressuposto, apresentamos, nessa secção, algumas 

das fundamentações teóricas que acompanham a temática do método diagnóstico no 

contexto da clínica psicanalítica.  

Prosseguindo, foi Lacan, seguindo os estudos de Koyré (1991a), quem 

demonstrou que a psicanálise nasceu do corte epistemológico criado pelo nascimento 

das ciências. Porquanto, no mundo moderno ela opera a subversão do que a ciência 

deixa como resto: o sujeito. Lacan afirma a existência do sujeito da ciência, fundado 

pela formalização do real da ciência galileneana e formulado por Descartes.  Com 

efeito, se foi Galileu o responsável por criar o método que inseriu o pensamento na 

construção do real, coube a Descartes a inserção do sujeito no processo racional da 

ciência. Disso resultou a quebra da relação direta entre o real e a realidade e a 

disjunção entre percepção e pensamento. 

 Evidentemente, a hipótese de Lacan sobre o sujeito da ciência tem como 

fundamento a destituição teorizada por Koyré, e passa por Descartes. Afinal, O próprio 

sujeito, reduzido à equação 'penso, logo sou’, se torna “um sujeito sem qualidades” 

(ELIA, 2010, p. 19). Portanto, considerado por Lacan o primeiro filósofo moderno, 

Descartes mostra que a ciência moderna precisa do pensamento para operar a 

formalização do real, o testemunho do Cogito, que concebeu. 

Nesse horizonte, a psicanálise, ao retomar uma démarche científica, vai 

subverter o sujeito suposto e excluído, a um só tempo pela ciência e trabalhar a 

inclusão do sujeito no campo de sua experiência, não por acaso ou contingência, pela 

via do inconsciente: retirando-o da posição de excluído, exclusão própria ao sujeito da 

ciência, o sujeito da psicanálise só pode ser incluído como sujeito do inconsciente. 

(FERREIRA, 2012). 

Assim, Lacan (1998), resgatando o rigor da descoberta freudiana, argumenta 

que “não há ciência do homem [...] porque o homem da ciência não existe, mas 

apenas seu sujeito” (p. 873). Na suposição de neutralidade e objetividade, próprias do 

saber científico, exclui-se a dimensão não toda daquele que é condição do da ciência. 

Cabe destacar, que o sujeito do desejo busca saber mais, a partir do mal-estar que o 

habita. Logo, o homem, que faz ciência e que é objeto da ciência, é habitado pela 

incompletude e caracterizado pela divisão psíquica. É sobre esse sujeito que a 

psicanálise se ocupa, tendo o inconsciente como seu objeto de pesquisa privilegiado. 

 Todavia, a posição da psicanálise em relação à ciência não concerne apenas 

à questão epistemológica, ela evoca o campo de problemas que a psicanálise se 
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direciona - a clínica. E é em tal campo que o conceito de transferência ganha toda sua 

significação e valor em relação ao método da psicanalise. Pois, como atesta Milner 

(1996), quando Freud cria a regra da associação livre, ele estabelece as vias de 

acesso ao sujeito sem qualidades, tal e qual o sujeito da ciência, pois ela cria 

condições de desqualificação de todas as características que compõe a 

individualidade empírica, sujeito do inconsciente. 

 Nesse sentido, é impossível conceber um método de pesquisa e diagnóstico 

em psicanálise que não respeitasse de modo axial, as condições de formulação do 

seu campo. Porque, a transferência não é um aspecto periférico, uma formação entre 

outras, uma formação do inconsciente, mas a via pela qual o sujeito ao qual a 

psicanálise se direciona faz sua aparição. Sedo assim, toda a metodologia de 

pesquisa em psicanálise deve incluir a transferência como sua condição estruturante. 

Isso fica mais contundente a força das palavras de Freud: “a psicanálise faz em seu 

favor a reinvindicação de que, em sua execução, tratamento e investigação 

coincidem.” (1913/1969, p.152). 

 Certamente, a psicanálise foi considerada por Freud (1985a) como uma ciência 

na qual a investigação abrange três sentidos: um método de investigação, uma 

modalidade de tratamento e uma teoria. Ele elaborou um método de investigação, 

sem o qual tratamento e teoria não encontrariam sustentação. Consequentemente, o 

método psicanalítico apresenta a observação, a investigação e a interpretação como 

características intrinsecamente relacionadas. Em síntese: segundo Kobori (2013), na 

medida em que a observação minuciosa possui como objetivo a investigação do 

fenômeno, a busca pelo sentido oculto, inconsciente, que revela a mensagem do 

sintoma ou a estrutura psíquica do sujeito, fundando a interpretação como 

característica essencial à psicanálise. 

Mais precisamente, a psicanálise entende que é preciso instaurar um 

diagnóstico a fim de preceituar direções quanto a efetuação da cura (SILVA; GHAZZI, 

2016). Nesse caso, acredita-se que a criação de um diagnóstico em psicanálise se 

instaura por indagações de ordem epistemológica que expõe a vinculação entre o 

sujeito e objeto de estudo. Destarte, o inconsciente é o objeto da psicanálise que exibe 

particularidades no que se refere à suas conexões com os fenômenos observados. 

(GARCEZ; PORTELA, 2019). 

Vale ressaltar que a psicanálise atua com classes diagnósticas baseadas no 

envolvimento da subjetividade. Por consequência, desiguala da cientificidade médica 
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contemporânea do qual o método descritivo, classificatório e convergente aos códigos 

se ampara na restrição da imaterialidade. Ademais, para Freud, por não omitir a 

subjetividade, a linha de aproximação ou obstrução do inconsciente é a transferência. 

Portanto, faz-se permitido engendrar um estudo sobre o lugar do sujeito associado ao 

seu sofrimento e ajustar a direção da intervenção (MAESSO, 2014). 

Dessa maneira, o diagnóstico psicanalítico realiza um movimento científico 

porque precisa partir de uma investigação antecipada e de hipóteses que se 

confirmarão ou invalidarão por meio de atos predeterminados e com propósito válido. 

Tal processo é restringido no tempo, fundamentado num acordo de trabalho entre o 

paciente ou responsável e o analista. Isso se dá logo que as referências introdutórias 

possibilitem ajustar um plano de apreciação e, desse modo, uma suposição do tempo 

ou sessões necessárias (CUNHA, 2007). 

Dessa forma, salienta-se que a análise diagnóstica é ajustada nas perguntas 

ou hipóteses inaugurais que definem não só os instrumentos básicos, mas a forma e 

o tempo de recorrê-los. Sendo assim, cabe ao analista julgar quais instrumentos são 

cabais quanto a preceitos metodológicos seguindo os princípios do campo 

psicanalítico. Logo, indaga-se, aqui, o quanto determinados instrumentos logram ser 

eficazes se empregues com o objetivo específico para prover respostas a certas 

perguntas ou avaliar determinadas hipóteses (Cunha, 2007). 

Nessa linha, de acordo com Dor (1991), “a única técnica de investigação de 

que o analista dispõe é a sua escuta” (p. 14). Não uma escuta analítica afetada pela 

urgência de ordem nosológica - peculiar da Medicina e da Psiquiatria – mas uma 

escuta direciona a produção de sentido sobre a agrura, o que permite elucidar e/ou 

dirimir determinada estrutura (COUTINHO, 2007). Pois, foi diante da compreensão 

dos sintomas e de uma conduta investigativa que Freud teve a aproximação às 

variabilidades do sujeito frente ao traumático da sexualidade e ao inconsciente 

(OLIVEIRA; SAMICO, 2019). 

Assim, é importante considerar que, Freud estabeleceu uma única regra para 

a psicanálise, a associação livre. Ademais, ela não está direcionada ao analista, e sim 

ao analisando. Visto que, é um preceito análogo à própria estrutura do domínio 

psicanalítico exposto por Freud. Então, a associação livre assinala o início da 

psicanálise, é o sinal do começo da análise (QUINET, 2009).  

Todavia, a associação-livre não pode ser confundida como uma ausência de 

técnica ou de rigor metodológico. Pelo contrário, por visar ao sujeito do inconsciente, 
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uma implicação em relação ao do sujeito do inconsciente, seguindo a estratégia da 

transferência, Freud praticava antes mesmo da análise em si o que chamava de 

tratamento de ensaio, apontado como tratamento psicanalítico que segundo ele 

evitaria a suspensão da investigação com o tempo. De fato, no tratamento analítico, o 

propósito inicial é a ligação do paciente ao tratamento e ao analista. Lacan, por sua 

vez, em conformidade com o tratamento de ensaio sugerido por Freud, utiliza-se da 

expressão entrevistas preliminares (QUINET, 2009).  

Naturalmente, a entrevista é um dispositivo preponderante e indispensável 

posto ao alcance do psicólogo, pois elas criam possibilidades de surgimento do 

sujeito. Como também, consente ao profissional um acercamento vasto de 

informações que indicam a posição do sujeito frente ao Outro (CUNHA, 2007). 

Efetivamente, as entrevistas de ensaio conduz à uma função diagnóstica, no mesmo 

golpe que implica o sujeito no seu sofrimento e cria possibilidades para a instituição 

da transferência.   

Em outros termos, as entrevistas preliminares são uma abertura para a análise 

propriamente dita, é uma condição irrestrita para a entrada da análise. 

Consequentemente, para Freud, elas são em si um tratamento analítico que tem 

efeitos e que deve submeter-se à regras. Por essa razão, uma das suas funções é o 

diagnóstico diferencial entre neurose e psicose (QUINET, 2009). 

De fato, segundo Ratti e Estevão (2011), as entrevistas preliminares são 

essencialmente a condição para que a transferência se institua e que o arremetimento 

pulsional seja direcionado à produção de um saber sobre o sintoma. Sendo assim, 

que a transferência é inevitavelmente suscitada no discurso do tratamento 

psicanalítico. Em resumo: é por ela ser possível localizar a posição do sujeito no 

discurso e, ao mesmo tempo, transforma o sofrimento em um sintoma analisável.  

Logo, como assinala Maurano (2006), é pela transferência que o analista pode 

alçar uma hipótese diagnóstica, que dará direção no manejo clínico, e, 

consequentemente, garantirá uma fixação do sujeito em saber pressuposto sobre seu 

mal-estar. Haja vista, o diagnóstico psicanalítico não se efetiva com base no saber 

preestabelecido de terceiros ou de uma simples observação fenomenológica. 

Portanto, é por meio da transferência que propiciaria a invenção de um sujeito e sua 

forma de posicionar na linguagem. 

 

As estruturas clínicas: um recurso lacaniano de inclusão do sujeito da ciência 
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no diagnóstico clínico 

 

É importante ressaltar que no plano da ciência um prognóstico só é formalizado 

porque se estrutura numa lei. Efetivamente, uma lei é precisamente um 

esclarecimento estruturado e disseminado que desempenha uma conexão constante 

entre causa e efeito. Mas, a causalidade psíquica não é agente de leis, ao menos na 

perspectiva empírica e limitada que recebe nas ciências exatas. Logo, a partir dessa 

disposição dos fatos somos obrigados a certificar a não ocorrência de inferências 

regulares entre as razões psíquicas e os efeitos sintomáticos na definição de um 

diagnóstico (DOR, 1991). 

Nesse sentido, com o intuito de localizar o diagnóstico em psicanálise em um 

campo científico sem se submeter à antiga dicotomia existente entre ciências 

humanas e ciências exatas que Lacan recorreu ao conceito de estrutura. Em oposição 

a isso, as ciências conjecturais que se inscreveram sobre a égide do estruturalismo 

privilegiam um tratamento matematizado do seu objeto, se distinguindo das ciências 

da natureza nos seguintes aspectos: Primeiro; as disciplinas de base estruturalistas 

trabalham objetos humanos e não naturais, e, segundo; é a noção de matematização 

que ali se amplia, se relacionando a dissolução das qualidades sensíveis (MILNER, 

1996). 

Dando continuidade, em oposição ao ponto de vista substancialista, o 

estruturalismo descarta qualquer recurso à exterioridade para a produção do sentido. 

Com efeito, a estrutura não possui nenhuma relação de interioridade (propriedade 

intrínseca) em relação a uma exterioridade (referente). Em outras palavras, o grande 

feito de Saussure, considerado percursor do estruturalismo, foi a descobrir que o 

sentido se produz pela dinâmica das posições de elementos que a compõe 

(FERREIRA, 2012). 

Por outro lado, coube a Lacan em projeto de formalização da obra freudiana 

apontar que as formações do inconsciente, logo o sintoma, obedecem à estrutura de 

sentido. Assim, no escrito A instância da letra no inconsciente ou a razão desde Freud, 

Lacan afirma que a experiência psicanalítica desvela toda a estrutura da linguagem 

no inconsciente. Conforme Lacan, a linguagem preexiste o sujeito e é ela que dá 

condições do sujeito vir a sê-lo. Por se constituir no campo da linguagem, este já 

encontra seu lugar inscrito antes mesmo do seu nascimento “nem que seja na forma 

do seu nome próprio” (LACAN, 1957/1998, p. 498). 
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Então, para tratar da estruturação do sujeito no sistema da linguagem, Lacan 

apropria-se das elaborações da linguística estrutural a partir da inauguração do 

algoritmo fundante: S/s. Este algoritmo deve ser lido como significante sobre o 

significado. O “sobre” deve ser entendido como barra que separa os dois elementos. 

A função da barra traz para Lacan (1957/1998) um elemento importante no signo 

saussureano que é a separação do significante e do significado como ordens distintas 

apartadas com uma barreira resistente a significação. Entretanto, em contra ponto a 

Saussure – que defende uma arbitrariedade entre o significante e o significado – 

Lacan postula que o conceito de significante implica uma autonomia em relação ao 

significado. 

É importante ressaltar que, de acordo com Jorge (2005), Lacan entende a 

função significante não apenas como palavras verbalizadas, mas tudo aquilo que pode 

se estruturar como significantes, ou seja, desde fonemas – unidade mínima sonora da 

língua- até conjunções compostas. Assim, o significante estará na dupla condição de 

se reduzir a elementos diferenciais e se comportar segundo as leis de uma ordem 

fechada. Essa ordem fechada é o que Lacan chama de cadeia significante. Nessa via, 

no seu artigo a Instância da letra no inconsciente ..., o autor compara a cadeia 

significante com “anéis cujo colar se fecha num outro colar feito de anéis” (p.505). Isso 

nos aponta que o que caracteriza a estrutura significante é o fato de ela ser articulada 

numa cadeia. 

Por conseguinte, a proposição do inconsciente estruturado como uma 

linguagem determina a vacuidade do sujeito. Isto quer dizer que o inconsciente não 

está constituído por nenhuma substância e que sua existência depende das leis 

estruturais. Logo, o sujeito falante, por ser assujeitado ao significante, é desprovido 

de sentido que o determine e lhe dê consistência. Isso quer dizer que o sujeito não 

tem nenhum sentido a priori, ele só pode aparecer no intervalo entre significantes, na 

passagem de um significante para outro, fenômeno esse que Lacan demarca bem na 

metáfora e na metonímia. Em outras palavras: o sujeito é este lugar vazio exposto no 

intervalo dos significantes, consistindo na falta de significação (FERREIRA, 2012). 

Dando continuidade, somente o discurso consente que o sujeito que surgirá 

nos embaraços das intenções conscientes daquele que fala possa além de surgir 

nesses tropeços ser reconhecido como tal falante. Inegavelmente, a prática 

psicanalítica tem motivos aprazíveis para estruturar seu aparato em certa modalidade 

da fala metodologicamente amparada para que esse elóquio se componha como 
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ingresso ao inconsciente. Sem dúvida, o inconsciente é estruturado como uma 

linguagem, isto é, por constituintes materiais simbólicos aos significantes criadores do 

sentido, que não detém em si o significado formado, mas que se estabelecem como 

constitutivos do sentido (ELIA, 2010). 

É importante reiterar, que a clínica procede à investigação de certas 

invariabilidades no surgimento de signos que determinam o patológico. Ademais, os 

indícios que em outra perspectiva manifestam variantes irrelevantes em diversas 

formas de vida, convertem-se em signos munidos de magnitude clínica quando logram 

serem sujeitos em suas divisões entre classes, ordens e agrupamentos de acordo 

relações de inclusão e diferenciação. Por conseguinte, a clínica surge quando 

semiologia e diagnóstica subordinam-se a uma etiologia que considera o processo de 

uma conexão ontologicamente que varia no mesmo sentido e são mutuamente 

uniformes (DUNKER, 2014). 

Acrescenta-se, que a estrutura é um preceito exemplar para entender métodos 

que nem todas as probabilidades de variações se verificam, ou quando trata-se de 

uma pluralidade dilatada de efeitos, como se constata nas normas econômicas, nas 

substituições linguísticas e nos conjuntos simbólicos de forma geral. Logo, a causa 

estrutural nos endereça à inserção dos efeitos como eles próprios munidos de 

disposições para novas apresentações de causalidade. Por esta razão, não se trata 

apenas de um sistema de relações, como também de uma esfera dupla de relações 

entre relações (DUNKER, 2014). 

Em outras palavras, no ponto de vista do diagnóstico psicanalítico, a defesa 

contra os afetos pulsionais são modos de estruturação do sujeito, no sentido freudiano 

das Psiconeuroses de Defesa (1894/2006). Isso se dá porque o sujeito ao se constituir 

com base na referência a castração, como sujeito barrado como na neurose ou 

habitado pelo significante como na psicose, é necessário que o sujeito perda a sua 

relação com o real do corpo, se posicionando em relação à linguagem. Em síntese: o 

sujeito se estrutura em uma operação de defesa do real pulsional.  

De fato, segundo Freud (1894/1996), todas as modalidades clínicas partilham 

de um processo de defesa que visa o enfraquecimento da representação oposta à 

integridade do eu. Nessa perspectiva, a peculiaridade de cada tipo clínica é 

determinada pelo destino sofrido pelo afeto, que consiste na carga da excitação 

derivada da representação erradicada da consciência. Portanto, os processos de 

defesa consistem na discussão sobre os processos de causação do sujeito.  
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  Nessa perspectiva, na histeria, o investimento somático da carga afetiva 

engendra um sintoma conversivo, isto é, uma representação corporal, afetada pela 

libido, comporta-se como um análogo do órgão genital. Já na neurose obsessiva, o 

afeto permanece circulando e se conectando com outras representações ideativas 

que se impõem à consciência como ideias obsessivas. Por conta disso, o sujeito se 

culpa e se açoita por razões evidentemente fúteis que velam a verdade do seu 

sintoma. Por sua vez, as fobias consistem numa variação da histeria pelo fato de 

serem variações das neuroses de angústia. Nesse quadro, o afeto separado da 

representação recalcada, não é investido no corpo e permanece em estado livre até 

que encontre uma representação fóbica substituta (FREUD (1856[1939] 2019) 

Seguindo, de acordo com Freud (1856[1939] 2019), a histeria e a neurose 

obsessiva são formas de neurose de defesa que tem paridade em diversos elementos 

e são desordens patológicas de condições psíquicas normais, como o conflito na 

histeria e a recriminação na neurose obsessiva. Percebem-se a dessemelhança 

desses afetos por não conduzirem a nenhuma resposta, mas a uma perda constante 

do eu. Com efeito, adverso à histeria em que o sintoma se expressa a princípio no 

corpo, na neurose obsessiva o sujeito padece dos pensamentos (RIBEIRO, 2011). 

 Nesta compleição, Dunker (2014) propõe que o aspecto estrutural das 

modalidades de neurose outorga a interpretação da existência de certos sintomas e a 

ausência de outros, assim como a convergência entre eles de forma análoga entre 

sílabas e letras na produção das palavras, na prescrição de determinadas 

possibilidades e suspensão de outras combinações. O autor, ainda, sugere que as 

três classes diagnósticas que concernem a mesma ordem das neuroses de defesa 

por terem em similitude o recalcamento como atividade criadora de sintomas são a 

histeria, neurose obsessiva e fobia. Uma vez que, elas discriminam-se pelos destinos 

para o afeto desagregado da representação: “ideia, na neurose obsessiva; objeto 

fóbico, na fobia; e corpo, na conversão histérica” (p. 80). 

Por outro lado, Calligaris (1989) destaca que a defesa do sujeito seria 

fantasiosamente, contra seu destino caso ele não se protegesse na sua estruturação, 

“ser — reduzido a o seu corpo — o objeto de uma demanda imaginária do Outro, se 

perder como objeto do gozo do Outro” (p. 14). Dessa forma, o autor afirma, que esta 

operação de defesa é equivalente à qualquer sujeito que se estruture, que possua 

uma significação. Por conta disso, o sujeito na neurose se estrutura diferente do 

sujeito psicótico.  
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É necessário lembrar que o processo de defesa estrutural da psicose conduz 

ao fenômeno alucinatório. Neste caso, ocorre um tipo de defesa muito mais poderosa 

e bem-sucedida (Freud, 1894/1996). Isso se dá porque a representação irreconciliável 

com o eu e seu afeto são totalmente banidos, o que a diferencia do recalcamento, 

mecanismo particular das neuroses. Por conseguinte, o sujeito psicótico se comporta 

como se a representação jamais lhe tivesse ocorrido e um total ou parcial 

desligamento da realidade. 

Por essa razão, Calligaris (1989) considera que a precedência psicótica é ao 

que tudo indica outra, visto que, ela não percorre pela alusão a um sujeito suposto 

saber. Pois, se ele demanda um saber e mesmo se o trajeto neste saber é uma 

apropriação, nunca busca um emprazamento. Em suma, “O sujeito psicótico tem que 

sustentar ele mesmo, com a sua certeza egóica, um saber infinito. Daí a sua errância 

infinita” (p. 24). 

Com base no conceito de estrutura, podemos concluir com Dor (1991), que 

nem tudo é possível sob alegação de ser preciso destituir-se da racionalidade lógica 

categórica, pois, um regulamento permanece como um cabo transmissor a deixar-se 

seguir: o dizer do Outro. Certamente, é através da fala do sujeito que algo da sua 

estrutura é identificável, e, é com a estrutura que devemos recorrer para se ajustar um 

diagnóstico. Em síntese, nas palavras de Lacan, “o sintoma se resolve por inteiro 

numa analise linguajeira, por ser ele mesmo estruturado como uma linguagem, por 

ser a linguagem cuja fala deve ser libertada” (1998, p.270). 

 

Considerações finais:  

 

Em síntese, esse estudo constata que a fase diagnóstica é importante para o 

tratamento, pois dele depende pensar a tipologia do mal-estar implicado e a direção 

da intervenção. Todavia, observou-se que não são raros os casos nos quais a 

evolução da condição clínica não é evidente. (ARZENO, 1995; CUNHA, 2007; 

DUARTE, 2013). Pois, o ato diagnóstico obedece a uma fala que o aprova e compete 

ao discurso uma meta-diagnóstica que põe à disposição as circunstantes histórias de 

haveres para que estipuladas configurações de mal-estar se tornem manifestas ou 

impercebíveis assim como verdadeiras ou falsas (DUNKER, 2014). 

Decerto, determinar um indivíduo como normal ou patológico psicologicamente 

tem se conectado àquilo que é desejável e indesejável, ou no que é bom ou ruim. Daí, 
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nota-se que apesar de buscar clarificar que esses preceitos não devam estar 

evidentes, quase sempre retornam de forma visível ou latente. Ademais, como o 

conceito de normal e patológico é um ponto refutável seria elementar a interpelação 

efetiva e perscrutada em psicopatologia (DALGALARRONDO, 2019). 

No entanto, percebeu-se que o diagnóstico psiquiátrico é, sobretudo, clínico. 

Ele é fundamentado na compreensão psicopatológica intersubjetiva da exposição do 

paciente e dos componentes concedidos por outros a ele vinculados. Essa percepção 

procede da ideia teórica de uma inspeção interpretativa e de acuidade clínica 

(BANZATO; PEREIRA, 2014). 

Além disso, evidenciou-se que o diagnóstico em psicanálise tem a 

característica de ser realizado sobre condição transferencial. Já que, o traço 

característico da transferência é a conversão do afeto por um objeto importante na 

história do sujeito por outro que interpretará suas lembranças em ato. Por isso, é por 

meio da escuta do elóquio e das questões significativas para o sujeito que principia-

se a prática diagnóstica (QUINET, 2009). 

O que verificou-se portanto, foi que a proposta do diagnóstico estrutural em 

psicanálise é efetuado sob a técnica investigativa da escuta, onde os resultados das 

perquirições irrompidas frente ao paciente são analisadas em sua fala, a qual essa 

fala é retirada da prática psiquiátrica. Assim, a psicanálise apoia-se no método 

estruturalista na sua conduta diagnóstica. Pois, dessa forma, enreda por uma via 

particular onde a compreensão a respeito do paciente é arquitetado no transcorrer de 

um acordo terapêutico sobre as questões transferenciais assinaladas (SILVA; 

GHAZZI, 2016). 

Também, observou-se, que é em consequência dos amores edipianos que se 

organiza nos sujeitos a introdução de uma estrutura psíquica, ou como Freud 

ressaltava, a eleição da sua própria neurose. Visto que, esses amores edipianos 

tratam-se do desenvolvimento com alvoroço da associação que o sujeito enfrenta com 

a função fálica, ou função paterna. Porém, se esta ligação é vetor de ordem, também, 

é possuidor de desordem, pois a estrutura psíquica traz a peculiaridade básica de ser 

estabelecida definitivamente (DOR, 1991). 
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