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DIAGNÓSTICO ESTRUTURAL E SUAS FORMAS DE INTERPRETAR O SUJEITO 

 

SANTOS, Ana Júlia Ladeia* 

FERREIRA, Márcio Ramos** 

RESUMO 

Tendo como proposta axial os desvelamentos dos diagnósticos na psiquiatria e na 
psicanálise, esse estudo abarca os pressupostos científicos que amparam ambos 
discursos e suas formas de interpretar o sujeito e sua singularidade. Por conseguinte, 
o intuito desse empreendimento foi ir além de demonstrar os pontos divergentes entre 
os diagnósticos citados e referenciar a importância do diagnóstico estrutural no 
norteamento do tratamento. Para que os objetivos fossem atingidos, a metodologia 
adotada refere-se a uma pesquisa clínica, qualitativa, bibliográfica, de caráter 
ensaístico e interdisciplinar, que explora a interlocução entre psicanálise e 
pressupostos epistemológicos. Além dos textos de Freud, Lacan, Foucault e 
Canguilhem, são citados livros de psicanalistas que se ocuparam do tema do 
diagnóstico psicanalítico. Realizou-se ainda uma busca por artigos indexados na 
plataforma SCIELO e PEPSIC que abordam o diagnóstico em psicanálise. 
Resultados: Frente ao aclaramento sobre os diagnósticos psiquiátrico e psicanalítico, 
é possível inferir que existem notáveis discrepâncias em seus conceitos e práticas. 
Deste modo, a psiquiatria se baseia na compreensão fenomenológica do paciente, 
enquanto que a psicanálise busca compreender o paciente a partir de sua estrutura 
psíquica. No entanto, essas diferenças não devem interpor o diálogo entre esses dois 
saberes, posto que a heterogeneidade do paciente e sua subjetividade exigem esse 
convênio.  
 

Palavras-Chave: Diagnóstico estrutural; Psiquiatria; Psicanálise. 

 

ABSTRACT 

Having as axial proposal the unveiling of diagnoses in psychiatry and psychoanalysis, 

this study encompasses the scientific assumptions that support both discourses and 

their ways of interpreting the subject and its singularity. Therefore, the purpose of this 

undertaking was to go beyond demonstrating the divergent points between the 

aforementioned diagnoses and refer to the importance of the structural diagnosis in 

guiding the treatment. In order to achieve the objectives, the adopted methodology 

refers to clinical, qualitative, bibliographical, essayistic and interdisciplinary research, 

which explores the interlocution between psychoanalysis and epistemological 

assumptions. In addition to texts by Freud, Lacan, Foucault and Canguilhem, books  
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by psychoanalysts who dealt with the subject of psychoanalytic diagnosis are cited. A 

search was also carried out for articles indexed on the SCIELO and PEPSIC platform 

that address the diagnosis in psychoanalysis. Results: Given the clarification on 

psychiatric and psychoanalytic diagnoses, it is possible to infer that there are notable 

discrepancies in their concepts and practices. Thus, psychiatry is based on the 

phenomenological understanding of the patient, while psychoanalysis seeks to 

understand the patient from his psychic structure. However, these differences should 

not interpose the dialogue between these two types of knowledge, since the patient's 

heterogeneity and his subjectivity demand this agreement. 

 

Key words: Structural diagnosis; Psychiatry; Psychoanalysis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Tendo como proposta axial os desvelamentos dos diagnósticos na psiquiatria 

e na psicanálise, nosso objetivo abarca os pressupostos científicos que amparam 

ambos discursos e suas formas de interpretar o sujeito e sua singularidade. Por esse 

fundamento, tal conduta retoma a subjetividade do indivíduo frente à doença no 

campo médico e concorre para resgatar o rigor ético e científico no que tange o 

diagnóstico psiquiátrico que, ao vislumbrar os anseios da lógica capitalista acabou por 

produzir um modelo objetivista de intervenção. 

É importante considerar a conexão histórica e conceitual entre as clínicas 

médica, psiquiátrica e psicanalítica que é marcada pela psicopatologia. Assim, em 

certo sentido, a clínica psicanalítica carrega traços herdados da clínica psiquiátrica. 

Por exemplo, a estrutura clínica da psicanálise, neurose, psicose e perversões sexuais 

são derivadas da categoria psiquiátrica. Claro, cada um desses conhecimentos 

delineia o campo da epistemologia e, portanto, lida com os dilemas humanos de 

maneiras diferentes. Portanto, embora o campo subjetivo ocupe obstáculos, ele ainda 

penetra na prática dessas três clínicas. 

Certamente, através do surgimento da ciência moderna é que se levou ao 

advento das clínicas médicas, o que permitiu a abertura de um campo onde doenças 

e tratamentos pudessem ser explicados cientificamente. Porém, nessa clínica surge 

não apenas um organismo de cuja questão o discurso fisiológico poderia tratar, mas 

também um assunto que a ciência se empenharia em expulsar de suas operações. 

Ou seja, apesar de a clínica médica não acontecer sem a escuta do paciente, a sua 

subjetividade não seria utilizada no diagnóstico médico. 

Em contrapartida, na atualidade é possível perceber que a clínica psiquiátrica 

tem buscado conceber sua prática pautada em grande parte por estabelecer 

diagnósticos. À vista disso, é que os manuais de classificação (Manual Diagnóstico e 

Estatístico de Transtornos Mentais – DSM e Classificação Estatística Internacional de 

Doenças – CID), tem sido usados de forma profusa. É notório que essa produção 

extensa de diagnósticos está entrelaçada ao crescente processo de medicalização 

populacional e, portanto, em consonância com os interesses das indústrias 

farmacêuticas. Deste modo, fica evidente que há na atualidade uma tentativa por parte 

da psiquiatria em reduzir o sujeito a um mero objeto da ciência, concebendo o 

diagnóstico clínico de forma objetivável e localizável no tempo e no espaço conforme 



 

 

 

determina o discurso capitalista. 

Por conseguinte, o intuito desse empreendimento é irmos além de demonstrar 

os pontos divergentes entre os diagnósticos citados e referenciar a importância do 

diagnóstico estrutural no norteamento do tratamento. Pretendemos discorrer sobre 

como a subjetividade se apresenta ou não, dentro desses modelos diagnósticos. Para 

tanto, realizamos uma pesquisa bibliográfica e clínica onde tivemos como elementos 

norteadores os seguintes questionamentos: Que lugar o sujeito ocupa na clínica 

médica? Abordamos sobre o rigor da classificação e da escuta clínica desde Pinel e 

ainda discutimos sobre o conceito clínico formulado por Lacan em seu projeto de 

formalização dos conceitos freudianos, o que possibilitou a formulação de um 

diagnóstico científico de bases rigorosas e que atenta para a subjetividade do sujeito. 

Assim, a clínica psicanalítica abarca o universal - do conceito - e o particular do 

caso-a-caso. Dessa maneira, as leis e normas epistemológicas tramitadas para 

formular o diagnóstico e o tratamento não só reorganizam o campo conceitual, mas 

também implicam a inserção do rigor ético na construção diagnóstica psicanalítica. 

Portanto, é importante salientar a proposta da clínica psicanalítica frente ao atual 

contexto medicamentista que se caracteriza por conceber os indivíduos como meros 

objetos dentro de um discurso cientificista. 

 

METODOLOGIA 
 

Para cumprir nossos objetivos, escolhermos uma metologia ensaística  

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

variavação nos campos de problema psicanalítico psiquiátrico em textos clássicos e 

na literatura atual para pensar a razão na qual o diagnóstico psiquiático repousam e 

como esse 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 entede que toda 

elaboração conceitual como arranjo lógico elaborado em um contexto social e que, 

portanto, deve ser enlaçado com a ideologia e o contexto social. 



 

 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Para elucidar os resultados e discussão, foi realizada a construção de unidades 

de análise com base nos resultados apresentados nos livros e artigos supracitados de 

modo a possibilitar uma melhor compreensão de como esses estudos foram 

estruturados e quais elementos sustentaram a sua elaboração, sendo eles: 

Diagnóstico Clínico Psiquiátrico: uma análise histórico-epistemológica; Método e 

diagnóstico psicanalítico: a inserção do sujeito da ciência no diagnóstico; e As 

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

diagnóstico clínico. 

 

Diagnóstico Clínico Psiquiátrico: uma análise histórico-epistemológica: 

 

É verdade que, 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. 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 dividida 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.  

Nesta 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 

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 que serviu para Pinel elaborasse sua 

nosografia.  

De fato, conforme aponta Serpa (1992), 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 do 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.  

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 

e que o seu fundamento não seria a anatomia e a fisiologia. Sintetizando, pelas 

palavras de Castel (1978, p. 259): 

 

 “a 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”. 

 

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).  

Posteriormente, a partir da organização de um tratado de psicopatologia, 

Jaspers (1913) considerou a psicopatologia geral como uma disciplina 

fenomenológica estrita e criou a psicopatologia moderna. Não enfatiza o conceito de 

entidade patológica e passa a definir o campo da psicopatologia, não mais descreve 

os sinais e sintomas de diferentes psicopatologias, mas busca a "intuição absoluta" 

no contato clínico com o doente mental. Espera transformar a experiência da vida real 

do paciente (Erlebnis) em seu sofrimento mental. Em seu ensaio sobre psicopatologia 

geral, o autor destacou que o objeto da psicopatologia são os fenômenos conscientes 

e enfatizou seu interesse em compreender a realidade psicológica e as condições e 

razões das quais dependem os laços que constituem as relações. 

Esse horizonte, como aponta Dunker e Kyrillos (2011), promoveu um sistema 



 

 

 

de trocas entre a psiquiatria e a psicanálise, fenomenologia e outras abordagens 

filosóficas, período que durou até Guerra Mundial.  Tal aproximação entre psicanálise 

e psiquiatria, promoveu um grande avanço da psicopatologia como também 

importações conceituais. Para citar alguns exemplos: a Spaltung para Bleuler, a 

dinâmica para Henri Ey, zonas de confluência metodológica, as teorias sobre grupos 

na psiquiatria inglesa, mutualismos diagnósticos, quadros como parafrenia, neurose 

de angústia, borderline, derivas semiológicas (neurose, perversão, psicopatia), além 

de hipóteses etiológicas (organização pulsional, regressão, fixação, defesa) (QUINET, 

2002). Esses exemplos apontam que a questão sobre a etiologia do sofrimento 

mental, configurou um terreno fértil de troca entre os campos psiquiátrico e 

psicanalítico durante grande parte da história.  

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 

se transformar não apenas numa ciência, mas numa especialidade médica e o 

afastamento da psicanálise e de teorias psicológica sobre a etiologia do sofrimento 

mental (BIRMAN, 1999). 

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

farmacêutica a classificação dos transtornos mentais, cujo paradigma contemporâneo 

é o DSM-V, mudou completamente o campo da psicopatologia. Portanto, até o 

momento, a psicopatologia foi amplamente definida como uma disciplina que lida com 

a dor mental ou, do ponto de vista médico, como uma ciência da doença mental, foi 

perdendo gradativamente seu papel de base da prática psiquiátrica. 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, conforme aponta Aguiar (2005), 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.  

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 (BANZATO; PEREIRA, 2014).  

Á vista disso, percebemos que no diagnóstico supostamente objetivo tem como 

estatuto tomar os fatos psíquicos como fatos físicos como se esses mantivessem uma 

relação de identidade. Nesse sentido, a finalidade do diagnóstico no âmbito da 

psiquiatria passou a ter a função de tomar os fatos psicológicos como se fossem 

objetiváveis.  Isso implicou na exclusão da subjetividade da clínica psiquiátrica, pois o 

diagnóstico passou a se pautar em visão objetivista do médico em relação ao paciente 

(GELLIS, 2000; PRISZKULNIK, 1998). 

Denota-se que, com base nos sintomas apresentados, seria possível classificar 

a patologia em uma categoria nosológica. Tal seriação é chamada de classificação 

analítica, na qual os sintomas estão relacionados entre si e analisados para encontrar 

determinados significados. Ademais, seja diferencial ou não, clínico ou não, o 

diagnóstico psiquiátrico deve sempre estar baseado sob elementos predeterminados, 

alheios à relação clínico / paciente (GELLIS, 2000). 

Assim, por terminologias simplificadas e inerentes, o psiquiatra busca a 

isonomia de sentido. Em algumas entrevistas propõe a direção diagnóstica, por meio 

de investigações que mostrem os sintomas psicopatológicos manifestos. Desta forma, 

seria possível conduzir ao paciente o medicamento a ser prescrito de acordo com a 

sua necessidade (SILVA; GHAZZI, 2016). 

Esse modelo diagnóstico se baseia no pressuposto de que há sintomas que 

são comuns para diversos tipos de patologias, o que pode levar a processos confusos 

durante determinadas construções diagnósticas. Nos casos em que ocorrem 



 

 

 

indefinições, é necessário o uso do diagnóstico diferencial. Todavia, esse não pode 

apenas se pautar sob uma ótica normativa, posto que o mesmo irá servir para delinear 

o tratamento mais assertivo quanto a demanda clínica do paciente (ADRADOS, 2004). 

Nesse sentido, a psiquiatria utiliza o diagnóstico diferencial por se tratar de uma 

metodologia utilizada para a identificação de doenças por sistema de eliminação. Este 

método compara sinais e sintomas da doença em comparação com outras. Assim, 

com base no método dedutivo, exclui as doenças não compatíveis e chega a um 

denominador comum (GONÇALVES, 2011).  

Deste modo, no momento do diagnóstico, o psiquiatra determinará a definição 

da doença com base em alguns sintomas como sintomas essenciais, enquanto outros 

são secundários, o que reduzirá mentalmente os dados trazidos pelo paciente. Só 

assim as indicações da terapia produzirão o efeito visado pela psiquiatria: aliviar ou 

eliminar rapidamente os sintomas (PRISZKULNIK, 1998). 

Conforme Quinet (2020), 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 à 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.  

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). 

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

diagnóstico em psiquiatria em uma ordem ética. Pois nessa forma do diagnóstico de 

operar, 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 o 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 

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” (SOUZA, 2007). 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 
(RAMOS; ALBERTI, p. 219, 2013). 
 

Portanto, Lacan (1998) salvou o rigor da descoberta de Freud, dizendo que 

"não há ciência sobre o homem [...] porque o homem científico não existe, mas apenas 

o seu sujeito" (p. 873). No pressuposto da neutralidade e da objetividade, 

características do conhecimento científico, nem todas as dimensões das condições 

científicas são excluídas. Ressalte-se que o sujeito do desejo busca saber mais, a 



 

 

 

partir de seu desconforto. Portanto, as pessoas que fazem ciência e as pessoas que 

são objetos da ciência têm as características da incompletude e da esquizofrenia. A 

psicanálise enfoca esse assunto, tomando o inconsciente como objeto privilegiado de 

sua pesquisa. 

 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 

direciona - a clínica. E é em tal campo que o conceito de transferência ganha toda sua 

significação e valor em relação ao método da psicanálise. 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. Sendo 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 (1913/1969, p.152): “a 

psicanálise faz em seu favor a reinvindicação de que, em sua execução, tratamento e 

investigação coincidem.”  

 Por outro lado, o método clínico freudiano demonstra que sintoma consiste 

numa mensagem que representa uma divisão subjetiva, que expõe a tragédia familiar 

e dos laços sociais. Visto isso, tratar o sujeito é incluir uma questão concepção ético, 

e não reduzi-lo a uma dimensão bio/psico/social. Assim sendo, o método de 

interpretação do sintoma tem como via de acesso a palavra, produção de saber que 

será condicionado pela transferência e pela escuta do Outro.  

 Certamente, a psicanálise foi considerada por Freud (1894) 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 

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, 2003). 

É importante ressaltar 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, 2003). 

Nessa linha, de acordo com Dor (1991, p. 14), “a única técnica de investigação 

de que o analista dispõe é a sua escuta”. Não uma escuta analítica afetada pela 

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



 

 

 

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

dirimir uma determinada estrutura (COUTINHO, 2007). Ou seja, conforme apontam 

Oliveira e Samico (2019, p.108), “foi a partir da escuta dos sintomas, mas de uma 

atitude de investigação e não de mestria higienista, que o pai da psicanálise teve 

acesso às instabilidades do sujeito frente ao traumático da sexualidade e ao 

Inconsciente”.  

Dentro desse contexto, é importante considerar que, Freud estabeleceu uma 

única regra para a psicanálise, a associação livre. Assim, ela não está direcionada ao 

analista, e sim ao analisando. Dessa forma, trata-se de um preceito análogo à própria 

estrutura do domínio psicanalítico exposto por Freud. Portanto, 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, 

uma implicação em relação ao 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 conduzem a uma função diagnóstica, 

simultaneamente ao mesmo modo que implica o sujeito no seu sofrimento e cria 

possibilidades para a instituição da transferência.   

Em vista disso, para a construção do diagnóstico psicanalítico, o psicanalista 

utiliza a sua escuta como técnica investigativa. Assim, o diagnóstico é baseado nas 

palavras do paciente, tendo apoio na subjetividade do profissional que acolhe a sua 

escuta. Portanto, a promessa da psicanálise é com o sujeito e sua singularidade, não 

a promessa de um sistema de classificação (DOR, 1994; SILVA; GHAZZI, 2016). 

Em outros termos, as entrevistas preliminares é 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, a 

transferência é inevitavelmente suscitada no discurso do tratamento psicanalítico. 

Mais precisamente, é por ela é possível localizar a posição do sujeito no discurso e, 

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

Como já foi formalizado no campo psicanalítico, o paciente ao evocar amor 

transferencial, atribui ao analista o poder de curar toda sua neurose. Ocupando a 

função de sujeito suposto-saber cabe escutar do analisando todo aquele conteúdo de 

falta, do que faz sofrer, do objeto da falta. É fato que o lugar de suposto saber é 

produzido pela ficção transferencial. Por essa razão, é importante nesse momento 

que “o terapeuta deve reconhecer que o enamoramento do paciente é induzido pela 

situação analítica e não de atribuir aos encantos de sua própria pessoa” (FREUD, 

1914, p. 210).  

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. 

Em resumo, utilizando as palvras de Figueiredo e Machado (2000), o 

psicanalista ao agir segundo o princípio da transferência, não atua como legente de 

fenômenos, mas sua atuação traz à luz a incidência do sujeito emergida pela 

linguagem. O diagnóstico então se dá de forma estrutural e não fenomenológica. 

Conseguentemente, o diagnóstico resulta da fala que o sujeito dirige ao analista e, 

portanto, da transferência onde os signos linguísticos nortearão a produção do tIpo 

clínico e direção do tratamento.  

 

As estruturas clínicas: um recurso lacaniano de inclusão do sujeito da ciência 

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, segundo Ferreira (2012) 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. 

Por outro lado, coube a Lacan sem seu projeto de formalização da obra 

freudiana elaborar 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, 1957/1996, p. 498). 

Por conseguinte, 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 saussuriano 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. 

Efetivamente, 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. 

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 

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). 

Naturalmente, Freud postula que a realidade psíquica é quem media a relação 

do sujeito com o mundo. E ao clínico esta se mostra através da fala do sujeito. Desta 

forma é através da transferência que é possível ao psicanalista realizar o diagnóstico, 

respeitando a singularidade e unicidade da história do sujeito. Nesse ponto, observa-

se o contraponto psicanalítico em relação às categorias diagnósticas clássicas que 

são instrumentos da psiquiatria (FIGUEIREDO; MACHADO, 2000). 

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 se trata 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). 

Sendo assim, 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 (1894/1986c). 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.  

Partindo de Freud, Lacan em seu Seminário Livro 5: As Formações do 



 

 

 

inconsciente (1957-58/1999), formaliza a castração como o ponto a partir do qual a 

estrutura subjetiva se ordena.  Por conta disso, a castração vista por Freud como um 

complexo é alçada, por Lacan, à condição de lei. Portanto, considerando o complexo 

de Édipo freudiano como um operador da estrutura, Lacan vai apontar a castração 

como uma lei e o falo como sendo um significante. 

De certo, para Freud (1894/1996), todas as modalidades clínicas são 

originadas pelo princípio 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.  

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 a qualquer sujeito que se estruture, que possua 



 

 

 

uma significação. Por essa razão, o sujeito na neurose se estrutura diferente do sujeito 

psicótico.  

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 é 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. 

Seguramente, no sujeito psicótico a castração não se ordena da mesma forma 

que a neurose. Sendo assim, na psicose, a metáfora paterna não opera, o que 

impossibilita a operação da metáfora paterna, “colocação substitutiva do pai como 

símbolo, ou significante, no lugar da mãe" (LACAN, 1957-58/1999, p. 186).  Em outras 

palavras, seguindo o termo lacaniano, há a foraclusão do Nome-do-Pai. 

Em consequência disso, não há uma submissão do psicótico à castração 

simbólica, o que impossibilita a operação da função fálica. Por essa razão, há uma 

dificuldade do sujeito psicótico de posicionar diante da partilha entre os sexos, já que 

não se inscreveu o significante da diferença.  Como exemplo das consequências da 

inscrição do falo, temos os chamados da dissolução imaginária e, no campo simbólico, 

temos os fenômenos enigmáticos alucinatórios. 

Ainda, de acordo com Dunker (2014), é também condizente a esse 

entendimento de estrutura que se permite agregar neuroses, psicoses em disposições 

dessemelhantes. Pois, se nas anteriores prevalecem o recalcamento e uma batalha 

entre eu e o isso, nestas, decorrem a foraclusão e uma contenda com a realidade. 

Nesse sentido, sem dúvida, as estruturas clínicas dão sustentação aos sujeitos, e, por 

conseguinte, são passivas de inquirição.  

Nessa via, 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 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) 

Em contraponto ao diagnóstico clínico psiquiátrico que faz uso de uma série de 

sintomas correlatos para construir o diagnóstico, a psicanálise instrumenta-se da 

escuta para realizar essa investigação. Deste modo, é através da escuta que o 

processo diagnóstico psicanalítico se constitui. Ou seja, através da escuta é possível 

ao psicanallista localizar a estrutura do sujeito. (DOR, 1994). 

 

 

 

Considerações Finais: 

 

Destarte, distinto do ponto de vista da psiquiatria, a psicanálise propõe outra 

forma de compreender o processo diagnóstico. Este se dá em consonância com a 

singularidade e a história de vida do sujeito. O psicanalista, embora seja o instrutor do 

tratamento clínico, seu diagnóstico não pode ser considerado rígido e fechado 

(BERNARDINO, 2006; ADELINO, 2010 apud SILVA; GHAZZI, 2016).  

Portanto, é importante ressaltar que o diagnóstico baseado no estatuto da 

palavra e nos mal-entendidos da linguagem se dá por meio da relação do sujeito em 

relação ao Outro.  Então, a condução do tratamento será definida por meio do qual o 

sujeito se divide em relação ao seu desejo e ao gozo presente no seu sintoma, 

entendido como uma construção singular. Este é um ponto crucial para engendrar o 

diagnóstico e o tratamento, concebendo-os sempre como componentes indivisíveis e 

impermutáveis (ROMARO, 1999; SILVA; GHAZZI, 2016). 

Deste modo, para a clínica psicanalítica a doença tem logicidade para o 

sofredor. Seu sentido foi apartado da consciência e inserido na trama marcada pelos 

desejos inconscientes do sujeito. A fim de colher ou explicar seu significado, o 

psicanalista não fará uso de exames corpóreos e/ou exames auxiliares. Isto se dará 

através da associação livre, onde é possível ao paciente uma fala livre de censuras e 

ao analista ouvir o material sem privilegiar nenhum conteúdo do discurso a priori 



 

 

 

(PRISZKULNIK, 1998). 

Para tanto, na clínica psicanalítica o uso do diagnóstico estrutural é uma 

importante ferramenta. Posto que no atendimento clínico não é incomum o 

aparecimento de pacientes com um conjunto sintomal a priori dificil de delimitá-lo 

quanto a alguma estrutura. A vista disso, frente à estes desafios, é o diagnóstico 

estrutural que permitirá ao psicanalista um fechamento diagnóstico não precoce e 

portanto mais assertivo (COUTINHO, 2007).  

Realmente, a função do diagnóstico diferencial será o de orientar e conduzir o 

tratamento. Assim, por intermédio do registro será possível realizar uma hipótese 

diagnóstica do paciente, principalmente fazendo a distinção entre neurose, psicose e 

perversão. Esta conduta facilitará o manejo clínico do analista, tendo sempre a mesma 

postura ética, porém com estratégias diferentes para lidar com cada caso (QUINET, 

2005; MAURANO, 2006). 

Respaldados pelo saber psicanalítico e tomando como norte o discurso do 

sujeito, adentramos na forma diagnóstica estrutural. Sendo a associação livre parte 

expressa dessa investigação o diagnóstico orientado vai se desenhando no setting 

terapêutico. Assim é possível ao analista vislumbrar causas inconscientes e sua 

associação com a questão sintomal apresentada o que permite orientar o tratamento 

para além de expressões fechadas de sofrimento (RIBEIRO; GOMES, 2021), 

Dando seguimento, as entrevistas preliminares devem criar um espaço 

subjetivo de expressão para que o fala do sujeito não se limite a queixas, relatos 

factuais e eventos da agenda semanal. Desta forma, é preciso que o analista invista 

em atos que favoreçam a dinâmica da transferência e implicação do sujeito em seu 

mal-estar. Em outras palavras, nas entrevistas preliminares cabe ao analista escolher 

as palavras certas para acessar o inconsciente do sujeito e que este conecte-o ao 

investimento do atendimento (RATTI; ESTEVÃO, 2011). 

Todavia, como aponta Romaro (1999), há uma ambivalência subentendida no 

processo do diagnóstico clínico psicanalítico. Essa questão se dá pois, por um lado 

há questões relativas à necessidade emergente de construir um diagnóstico que 

norteie a condução da cura, e por outro lado, pontua quanto a necessidade de ter um 

certo tempo de acompanhamento para que o diagnóstico seja mais preciso. 

Sendo assim, a avaliação clínica não intui julgar o sofrimento trazido pelo 

sujeito. Ele captura sua solicitação em diferentes dimensões para definir a resposta 

mais apropriada. Neste contexto a busca se dá sobre quais são os objetivos óbvios 



 

 

 

do discurso e qual é o seu escopo potencial. Portanto, a finalidade não é eliminar os 

sintomas, pois tem um significado estritamente subjetivo e contém fatos que precisam 

ser revelados. (EMMANUELLI, 1997 apud TOLIOU; PAPATHANASIOU, 2012; 

PRISZKULNIK, 1998). 

Desta forma, o diagnóstico psicanalítico continua por opor-se a um diagnóstico 

nosológico e se sustenta sob a ótica da psicologia interpretativa, por não se subordinar 

à dados e nem tampouco a sintomas, mas sim por utilizar de um processo de 

desencriptação.  Em suma, o diagnóstico da clínica psicanalítica é distinto do 

diagnóstico adotado pela clínica psiquiátrica, posto que para o objeto de estudo da 

psicanálise não é nem o paciente nem a doença, mas os processos inconscientes do 

sujeito. (JERUSALINSKY, 2011 apud SILVA; GHAZZI, 2016; GELLIS, 2000). 

Então, as distinções de caráter técnico-científico entre os diagnósticos 

psiquiátricos e psicanalíticos ficam evidentes. O diagnóstico psiquiátrico, orientado 

segundo a prática clínica, é guiado por um conjunto de sinais e sintomas enviesados 

pelas patologias. Em contrapartida, a psicanálise apresenta seu diagnóstico norteado, 

sobretudo, na valorização dos processos inconscientes o que, por conseguinte 

impede que haja hipóteses a priori generalistas (PAULO; PIRES, 2013). 

Assim, a clínica psicanalítica tem uma compreensão muito peculiar do que é o 

diagnóstico. Não é feito de forma objetiva, ou seja, a pessoa tem esses sintomas, 

então, tem uma determinada doença. Ele não aponta de forma simples e direta a 

interpretação analítica a ser feita, ou melhor, não apoia prontamente a atuação do 

profissional (PRISZKULNIK, 1998). 

Frente ao aclaramento sobre os diagnósticos psiquiátrico e psicanalítico, é 

possível inferir que existem notáveis discrepâncias em seus conceitos e práticas. 

Deste modo, a psiquiatria se baseia na compreensão fenomenológica do paciente, 

enquanto que a psicanálise busca compreender o paciente a partir de sua estrutura 

psíquica. No entanto, essas diferenças não devem interpor o diálogo entre esses dois 

saberes, posto que a heterogeneidade do paciente e sua subjetividade exigem esse 

convênio (SILVA; GHAZZI, 2016). 
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