O delírio nas psicoses em Freud e Lacan
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Freud desenvolveu brilhantes contribuições para a compreensão das psicoses a partir
da análise da obra escrita por Schreber – um paciente psicótico que, para reivindicar a sua alta
do hospital psiquiátrico escreveu “Memórias de um doente dos nervos” – posteriormente,
Lacan recorreu à obra de Freud para estudar sobre as psicoses (paranoia, esquizofrenia e
melancolia). Lacan escreveu sobre as psicoses em sua tese de doutorado “Da psicose
paranoica em suas relações com a personalidade” e falou sobre o assunto em seu Seminário
sobre as Psicoses em 1955/56, além de explorar as psicoses ao longo de toda a sua vida.
Freud escreveu que o delírio é uma forte tentativa de reconstrução do real:
O paranoico reconstrói o universo, de fato não mais esplêndido, mas ao menos tal em que
possa de novo viver. Ele o reconstrói mediante seu trabalho delirante. Aquilo que tomamos por
uma produção mórbida, a formação do delírio, é na realidade uma tentativa de cura, uma
reconstrução. (FREUD, 1973, p. 1532)

A função do delírio é a de poder nomear e a sua dialética pode ser situada a partir da
relação do sujeito com o Outro, diferenciando a neurose e a psicose a partir da relação que o
sujeito estabelece com a realidade, conforme proposto por Freud e exposto por Lacan: “o
caráter clínico do psicótico se distingue por essa relação profundamente pervertida com a
realidade que se chama delírio, essa grande diferença de organização, ou de desorganização,
deve ter, nos diz Freud, uma profunda razão estrutural” (Lacan, 2010).
Com isso, é possível compreender que nas psicoses, apesar de o delírio agir como uma
tentativa de cura do sujeito, esta nunca será de fato alcançada, já que como consequência, há
a impossibilidade de simbolização do delírio.
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