
A paranoia hoje

Os paranoicos estão entre nós. A paranoia, apesar de ausente dos ma-
nuais de diagnóstico da psiquiatria atual, não deixou de existir. Para a 
psicanálise, trata-se de homens e mulheres que têm um tipo de psicose 
frequentemente encontrada não só nos hospitais psiquiátricos e nos con -
sultórios de analistas, como também na vida cotidiana. Há, aliás, uma 
razão paranoica. O paranoico é fundamentalmente um intérprete, que 
em tudo vê sinais que se referem a sua pessoa. O acaso, que ele contesta, 
conspira contra ele. Nada acontece por acaso, tudo adquire sentido, e 
esse sentido se refere a ele.

Freud a chamava psicose intelectual, podendo apresentar-se com 
discretos fenômenos de interpretações delirantes e mesmo grandes 
construções fantásticas e megalomaníacas de redenção do mundo, e a 
descreveu de acordo com três formas clássicas: o delírio de perseguição, 
a erotomania, o delírio de ciúmes. Em todas elas, o paranoico elege um 
Outro do qual é um objeto especial: o perseguidor, aquele que o ama e 
aquela que o trai. Eis a sua lógica gramatical: na mira do Outro, na ira 
do Outro, o sujeito é objeto.

Não se trata, portanto, de uma psicose em que não há sentido, co   mo 
na dissociação esquizofrênica, na qual impera o non sens. A paranoia, ao 
contrário, é o império do sentido, de um sentido que, no fim das contas, 
dirige-se contra o sujeito. Daí o paranoico ser, antes de tudo, autor-
referente, o que prejudica enormemente sua relação com os outros. Seu 
narcisismo é absoluto. Não admite o erro e a falta, e daí a enfatuação 
que lhe é característica, sua presunção que chega ao delírio de grandeza. 

O aspecto megalomaníaco está presente em todas as suas formas, 
pois o sujeito se acha o centro do mundo, o centro dos olhares: todos o 
miram, todos falam dele, todos o odeiam ou o amam. A traição é imi-
nente, há espiões por todo lado. É preciso ser vigilante. Não raro há 
paranoicos entre os fundadores de seitas, religiões e grupos partidários, 
cuja organização se dá em torno de um líder carismático que, com suas 
certezas e poder de persuasão, consegue fazer muitas pessoas aderirem 
a suas ideias. Para convencê-las, partem de interpretações do mundo por 
vezes verossímeis e chegam a conclusões delirantes. Sua convicção seduz 
o neurótico, sempre insatisfeito, em eterna busca de respostas para suas 
questões sobre a existência, a morte e o sexo. 

Contudo, ao se sentir ameaçado, o paranoico parte para se proteger 
do Outro ou, então, exterminá-lo, seja com expurgos, seja literalmente, 
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numa passagem ao ato agressiva. Pode também se dirigir ao psicanalista 
ou ao psiquiatra para fazê-lo testemunhar as agruras que o Outro o faz 
sofrer. É aí que algo pode ser feito no nível subjetivo para mobilizar e 
implicar o sujeito no delírio com o qual reconstrói o mundo. 

Atualmente, em nossa sociedade comandada pelo olhar da vigi-
lância e do espetáculo, assim como pelo ideal da transparência, a razão 
paranoica se expressa no cogito “sou visto, logo existo”, fazendo de 
cada sujeito um observador observado pela tele-visão do Outro. “Sorria, 
você está sendo filmado”.

Este livro apresenta a clínica do sujeito na paranoia a partir dos conceitos 
psicanalíticos de Freud e Lacan. Sabemos que a nosologia psicanalítica 
da psicose com seus tipos clínicos – paranoia, esquizofrenia e melan-
colia – foi extraída da psiquiatria clássica. Eis por que, além de reunir 
contribuições tanto conceituais quanto clínicas de psicanalistas para o 
tratamento da paranoia pelo discurso, traz a público o texto pioneiro 
de Charles Lasègue sobre o delírio de perseguições e vários ensaios que 
buscam retomar a investigação sobre as inter-relações entre essas duas 
disciplinas. O texto de Lasègue aqui traduzido é um marco que separa a 
psiquiatria anterior desenvolvida por Pinel, Esquirol e Jean-Pierre Falret 
da psiquiatria clássica propriamente dita, tendo se constituído num texto 
de referência para inúmeros autores posteriores e para o que viria a ser 
tematizado como paranoia por Kraepelin.
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