
Psicanálise a prova

Texto de Maiêutica Florianópolis por Maurício Eugênio Maliska

A respeito do tema para este VI Congresso de Convergencia, o título deste texto

pode proporcionar algumas homofonias interessantes que eu gostaria de destacar logo

de início. Algumas dessas homofonias são inclusive para serem refutadas. Vamos a elas:

1) Psicanálise  aprova:  Isso  parece  ser  bastante  acadêmico,  no  sentido  de  que  a

psicanálise não é uma cadeira universitária que aprova ou reprova alunos após

ter aplicado algumas provas (exames) semestrais. No texto  Sobre o ensino da

psicanálise  nas  universidades,  Freud  (1919[1918]1996)  deixa  claro  que  a

universidade, dentro de seu discurso e dispositivo, não é o lugar da psicanálise,

uma  vez  que  esta  última  se  faz  em  torno  de  um  saber  insabido  (Das

Unbewusste), um saber que não se sabe que sabe, ou seja, o saber inconsciente, e

não  aquele  da  racionalidade  do  conhecimento  científico  tratado  no  âmbito

universitário.
  

2) Psicanálise à prova: Aqui se trata de pensar que a psicanálise está colocada à

prova, no sentido que ela deve dar provas do funcionamento ou eficiência de sua

prática.  Quando  questionada  dessa  maneira,  geralmente  por  um  agente

científico, as provas em questão são igualmente provas ditas científicas. Ou seja,

a psicanálise teria que dar provas a partir de outra episteme, que não a sua, para

ser  reconhecida.  Aí  já  está  o  descabido,  pois  o  seu  reconhecimento  estaria

naquilo que ela não é, na medida em que desde uma outra episteme é que se

poderia  reconhecer  a  psicanálise.  Se  os  seus  fundamentos  já  não  são

reconhecidos pela ciência, o que vem a partir dessa última é com certeza uma

anulação da psicanálise. Quando as neurociências dizem que não conseguimos

provar  a  existência  do  inconsciente,  ou  da  relação  entre  os  sonhos  com  o

inconsciente, nos atacam por exigirem algo que não faz parte do corpo teórico e

técnico da psicanálise. Ou seja, exigem uma comprovação do inconsciente desde

uma perspectiva neurológica, não respeitando que se trata de uma outra estrutura

que  não  a  anatômica  ou  a  neuroanatômica,  mas  sim  de  uma  estrutura  da

linguagem. As provas da psicanálise serão outras que não essas da ciência.



3) Psicanálise prova: Cabe então nos perguntarmos: O que se prova numa análise?

O que  se  pode  experienciar,  testemunhar  numa  análise?  Aqui  começamos  a

entrar num terreno mais propriamente psicanalítico, pois estamos dizendo que

não se trata de dar provas, dar uma comprovação da existência do inconsciente,

por  exemplo,  mas  de  “receber”,  no  sentido  de  experienciar  a  incidência  do

inconsciente sobre o sujeito.  É claro, se trata de um “receber” ativo, da ordem

do sujeito que deseja, e que está alheio ao seu desejo, assujeitado às insígnias do

inconsciente.  Aqui  cabe  uma colocação de  Zuberman (2008,  p.  05,  tradução

nossa), na apresentação do livro La eficacia del psicoanálisis: 

A eficácia da psicanálise não é a do argumento, nem a da astúcia da razão,
muito  menos  a  verificação  de  resultados  objetivos,  a  da  normalidade
alcançada,  ou  da  produtividade  e  rentabilidade  capitalista  [...]  mas  a
experiência desde o lugar de analisante em primeiro, e desde o de psicanalista
[...].1

Dessa forma, trata-se então de provar (experienciar) algo na análise. E o

que se pode experienciar/provar numa análise? Várias coisas, mas poderíamos

resumir  numa eficácia  da  palavra  sobre  o  sujeito.  Naquilo  que  Lacan  (1998

[1953],  p.  245)  aponta  em  Função  e  campo  da  fala  e  da  linguagem  em

Psicanálise:   “[...]  no  qual  o  analista  deveria  tornar-se  mestre/senhor,  das

funções da fala.” Aliás, nesse texto Lacan parece deixar claro que em psicanálise

se trata de uma eficácia da palavra e não de explicações, argumentações, como

estavam fazendo os psicanalistas da IPA. Para Lacan (1988[1964], p. 18), na

introdução do Seminário 11, não se trata de explicar porque a menina é muda,

mas de fazê-la falar. Rejeitamos então o famoso sintagma Freud explica, pois na

explicação está  a  “[...]  tentação que se apresenta ao analista  de abandonar  o

fundamento da fala [...]” (Lacan (1998 [1953], p. 244). É o que faz a ciência

naquilo que Lacan ilustra através da frase “[...] não me procurarias se já não me

tivesse achado.” (Lacan, 1988[1964], p. 15, itálico do autor). O que procura, a

ciência  já  sabe,  não  se  trata  do  novo.  Basta  observarmos  os  experimentos

científicos, nada mais são do que a tentativa, por vezes obsessiva, da reprodução

do mesmo. Já a análise coloca em cena a repetição, com diferenças, caminhos

1 “La eficacia del psicoanálisis no es la del argumento ni la de la astucia de la razón, mucho menos la
verificación  de  resultados  objetivables,  la  de  la  normalidad  alcanzada  o  la  de  la  productividade  y
rentabilidad capitalista [...] pero la experiencia desde el lugar de psicoanalizante primero, y desde el de
psicoanalista [...]”. (texto original).



que na experiência analítica podem fazer surgir um significante novo, “[...] um

significante que não teria, tal como o real, nenhuma espécie de sentido [...] isso

seria fecundo [...] um meio de sideração, em todo caso”. (LACAN, 17/05/77).
Por fim, uma quarta homofonia:

4) Psicanálise a prova: Esta quarta escuta vem na esteira da terceira, porém traz um

diferencial, pois aquilo que se prova na análise é da ordem da experiência (não

do  experimento  científico)  mas,  fundamentalmente,  da  experiência  com  o

inconsciente e seus efeitos sobre o sujeito. A rigor, é a experiência da falta, desse

a que caí, para sempre perdido sem nunca ter existido. Provar daquilo que não se

sabe, que nunca se teve e que está no cerne da constituição do sujeito.  Essa

experiência, a da análise, portanto, não é observável, mensurável, aplicável, está

antes ligada a um efeito do discurso, que não se apresenta a todo momento que

alguém vai  a  um analista  mas,  como disse  Diana  Voronovsky (2008,  p.  65,

tradução nossa), acerca da eficácia do ato analítico: “[...] no meu entender, são

alguns momentos fulgurantes de toda análise, quiça não são os mais frequentes,

senão  os  que  fazem  da  experiência  da  análise  sua  singularidade”2.  Essa

singularidade que se mostra no  a,  do objeto  a, que constitui o sujeito de um

modo  fulgurante,  e  que  não  tem  relação  com  as  freqüências,  com  as

mensurações,  ocorrências  do  positivismo  racional.  Trata-se  então  de  uma

eficácia  do  ato  analítico,  uma  eficácia  não  presumível,  não  observável,  não

previsível,  que  vem  a  despeito  de  qualquer  pretensão  do  analista  ou  do

analisante. Em última instância, é um real que incide sem ordem nem lei. Um

real que faz da prática psicanalítica um encontro com o insabido.

Para tentar mostrar mais claramente o que estamos falando acerca dessa eficácia

e da maneira do analista intervir, trago uma articulação de Roberto Harari em torno do

fazer analítico em analogia com a produção onírica. 

Harari (2001) mostra um caminho muito interessante a esse respeito. Para isso,

recupera o trabalho dos sonhos, em que Freud diz que o essencial não é o conteúdo

manifesto, nem mesmo os pensamentos latentes, tal como se poderia supor, mas sim o

trabalho dos sonhos. O que Harari propõe como caminho de leitura é o fato de haver

2 “[...] y a mi entender, son algunos momentos fulgurantes de todo análisis, quizás no los más frecuentes,
sino los que hacen de la experiencia del análisis su singularidad.” (texto original).



uma  punção  entre  o  pensamento  latente  e  o  conteúdo  manifesto,  que  pode  ser

representada da seguinte forma: 

pensamento latente  ◊  conteúdo manifesto

A punção  mostra  que  há,  tal  como  na  fórmula  do  fantasma,  conjunções,

disjunções, maior/menor, continuidade, descontinuidade entre os termos, de modo que o

ponto puncional  é  o  trabalho dos  sonhos,  ou seja,  o  trabalho do sonho é a  própria

punção como articulação entre  o pensamento latente  e  o  conteúdo manifesto.  Neste

sentido, para Freud (1996 [1900], p. 538): 

O trabalho do sonho não é apenas mais descuidado, mais irracional,  mais
esquecido e mais incompleto do que o pensamento de vigília; é inteiramente
diferente deste em termos qualitativos e, por essa razão, não é, em princípio,
comparável com ele. Não pensa, não calcula e nem julga de nenhum modo;
restringe-se a dar às coisas uma nova forma.

Essa “nova forma” é o efeito do trabalho dos sonhos, de modo que o importante

não é nem o pensamento latente, nem o conteúdo manifesto, mas o próprio trabalho do

sonho. Se for dada ênfase a um ou outro material corre-se o risco de entrar em uma

ontologização do inconsciente ou mesmo em um equívoco teórico em pensar  que o

essencial é o que está por trás do conteúdo manifesto, como se os pensamentos latentes

fossem alguma espécie de código a ser decifrado ou um material submerso que deve vir

à tona a partir do que está na superfície. Freud salienta a importância do trabalho do

sonho e sua imparcialidade na medida em que ele não pensa, não calcula, nem julga,

apenas transforma.

Tomando o sonho, como é tradição na psicanálise,  como o “carro-chefe” das

formações  do  inconsciente,  pode-se  considerar,  por  analogia,  que  a  relação  entre  o

sujeito  e  aquilo  que  ele  experiencia  na  análise  também  pode  seguir  os  mesmos

movimentos, ou seja, não deve levar a uma lógica em que do inconsciente chega-se a

algum  fenômeno  magicamente  revelador  do  sujeito,  tal  como  seria,  no  sonho,  do

conteúdo manifesto chega-se aos  pensamentos  latentes.  Não é disso que se trata.  A

ênfase na psicanálise  deve ser  sobre a  aposta  nas palavras,  não como unidades que

compõe o léxico de uma língua, mas como significantes que representam o sujeito para

outros  significantes.  (Lacan,  1988[1964]).  Está  em  jogo  o  aspecto  significante  da

palavra, naquilo que ela pode transformar o sujeito a partir de seu poder poiético. O



analista, tal como o trabalho do sonho, é aquele que provoca essa transformação, pois o

analista também deve ser aquele que não pensa, não calcula, não julga, simplesmente

transforma. Desse modo, cria-se uma analogia puncional entre o trabalho do sonho com

o trabalho de análise e de como em ambos há um poder de transformação da palavra na

medida em que ela pode se revelar como um significante que representa o sujeito para

um outro significante, ou ainda, como avançou Lacan no Seminário 24, um significante

novo. Essa característica do trabalho do sonho, “que não pensa, não calcula, não julga”

fica  sendo uma referência  para o trabalho do analista,  responsável  pelo  trabalho de

análise, que se limita a transformar a miséria neurótica, por exemplo, em infelicidade

comum; de provocar uma transformação no sujeito a partir da eficácia discursiva. 

Dessa forma, nem o inconsciente, nem o sujeito e muito menos o significante é

algo essencialista ou ontológico, ou seja, o que rege esses elementos não é o estado

material concreto. O inconsciente, por exemplo, não existe sem a análise; ele se faz

presente na análise, através das intervenções, do trabalho do analista. Por isso mesmo

um sintoma e um ato falho só tem lugar na análise. O analista possibilita as condições

de produção do inconsciente e suas transformações. É isso que faz Lacan (1960[1998, p.

848]) dizer que: “os psicanalistas fazem parte do conceito do inconsciente, posto que

constituem seu destinatário.”

Provar da psicanálise passa a ser então uma experiência com o inconsciente, que

funciona numa análise de forma muito diferente de uma ciência. Logo, suas provas, sua

eficácia, não podem ser traduzidas na linguagem científica, pois elas fazem parte do

arcabouço psicanalítico.  Quiça podem ser ditas em palavras,  na linguagem corrente,

pois se falamos de um efeito real na ou da clínica psicanalítica, este também faz parte de

um indizível.  Há  uma  transformação  em análise,  uma  transformação  do  gozo,  por

exemplo,  que  não se  sabe  ou  não se  tem muito  o  que  dizer.  Não se  trata  de  uma

teorização sobre a própria análise, mas de uma eficácia desde um real impossível de ser

nomeado. Tal como o trabalho do sonho, o trabalho da análise não pensa, não calcula,

não julga e não consegue demonstrar por A mais B como provocou tal  e tal  efeito.

Provar e testemunhar, aqui, é tentar dizer algo de um impossível.    
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