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De início agradecemos a oportunidade de interlocução que este texto e a 
modalidade de trabalho propiciam renovando a aposta do Movimento de 
Convergencia. 

Analyse Freudienne produziu sua reflexão para este Congresso partindo de 
uma passagem de Sigmund Freud, do texto As resistências contra a 
psicanálise (.....):“Após ser ignorada por completo durante um decênio, (a 
psicanálise) passou de pronto a ser objeto de interesse geral e desencadeou 
uma tormenta de indignada repulsa.”

Um avanço inequívoco desde esta passagem é o fato de que a psicanálise não
pode mais ser ignorada. Mudaram, talvez, os discursos que a ela resistem. O 
texto interroga as resistências que ainda se voltam contra a descoberta de 
Freud, aborda algo da renovação proposta por Lacan e situa importantes 
interrogações acerca de como é concebido o sujeito hoje, tanto pela 
psicanálise como pelo discursos resistenciais. 

Destacaremos, de início, a interrogação do título: ”O último bastião?”. Ao longo 
do texto a pergunta torna-se uma proposição: “Quanto a nós, sustentamos que 
as noções clínicas de neurose, psicose e perversão poderiam ser hoje o último 
bastião para sustentar o sujeito”. O principal ponto resistencial proposto à 
discussão nos pareceu ser o projeto da ciência, ou pseudo-ciências, de 
encontrar causas não psíquicas ao sofrimento, à loucura ou à angústia, no 
desafio de explicá-los todos. Frente ao que incumbiria aos psicanalistas a 
“responsabilidade de afirmar a teoria psicanalítica e seus aportes, frente às 
demais ciências, às religiões, às filosofias e outros domínios”.

É verdade que, hoje em dia, questiona-se a concepção freudiana das 
estruturas clínicas e as pretensões classificatórias do DSM, “de dar nome a 
cada sofrimento, em lugar de representar ao sujeito que sofre”. O texto aponta 
que a dúvida não é bem-vinda na medicina, na psiquiatria e esta pretensão 
pode ser tranquilizadora para o analista.

Ao longo de mais de 100 anos muitos conceitos psicanalíticos foram 
assimilados à cultura, contudo, nossa clínica aponta para o fato de que há algo 
que resiste à assimilação. O real que emerge em transferência, único lugar no 
qual ele pode passar pela experiência e ser simbolizado, produzindo 



singularidade, diz do fracasso da lógica da etiqueta diagnóstica + 
medicalização para tentar produzir o domínio do real. 

A virulência dos ataques, cada vez mais infundados, nos põe na tentação de 
produzirmos um contra-ataque em espelho. Considerando que as ideologias 
precisam construir um inimigo para se afirmarem e acenam com as promessas 
de novas e infalíveis descobertas, disponíveis para todos, o campo crucial no 
qual temos o dever de refletir é o da rigorosa crítica epistemológica, sem 
cedermos à guerra marqueteira que desconhece ou nega os fundamentos da 
psicanálise. A ideologia disfarçada de ciência (as pseudo-ciências, aqui 
referidas) se opõe à tarefa de levarmos o sujeito a reconhecer seu próprio 
saber inconsciente acerca do que o atinge. Os pensamentos estruturados 
como uma linguagem exigem decifração e, por isso, este saber não advém da 
inclusão em categorias nosográficas, mas da pergunta acerca da relação do 
sujeito ao campo do discurso, do Outro. Na prática psicanalítica o diagnóstico 
nosográfico não orienta a demanda, nem a direção da cura. Tampouco os 
excessos de psicofármacos calam os conflitos. 

Neste ponto, talvez, seja necessário assinalar a validade de avanços científicos
bem-vindos no campo da psiquiatria, das neurociências, da genética, etc... 
campos com os quais se impõe a interlocução transdisciplinar. A farmacologia, 
por exemplo, tornou-se recurso imprescindível, em vários quadros e, uma vez 
elucidadas as condições da demanda, não fazem obstáculo ao trato com a 
verdade própria à condição humana. Impõe-se que a psicanálise não se 
coloque, ela mesma, em posição obscurantista negando importantes avanços 
da pesquisa. 

De outra parte, o discurso da técnica difundiu a ideia de que é possível aceder 
à felicidade por vias rápidas, suprimindo o mal-estar e abreviando o trabalho de
rememoração, da tomada das produções inconscientes nas vias da ficção, em 
contraponto à subjetividade pré-programada.

São efetivos os riscos à condição desejante, oriundos da substituição do saber 
inconsciente pela informação, contudo, interrogamos se o fato de buscarmos 
um bastião, uma fortificação, uma muralha em defesa do sujeito não atribui 
maior potência a discursos já poderosos (pois contam com a indústria e a 
mídia, na lógica do consumo), mas que são igualmente falaciosos. As barreiras 
que situam os impossíveis nunca são completamente transpostas como 
prometem. Por nossa referência ética, estamos sempre confrontados ao fato de
não haver fortificação segura. O desejo do analista precisa sustentar o trânsito 
pelo universo de linguagem, no qual impera a impossibilidade de dizer. Mesmo 
sendo impossível medir seus efeitos terapêuticos, a psicanálise retira sua 
eficácia e potência da possibilidade de questionar e entender os efeitos dos 
discursos sobre nossas vidas, embora as estruturas sejam referências 
imprescindíveis na prática clínica e transmitam o real, o indizível, o impossível. 



Se conviesse um bastião, pensaríamos na falta de saber que caracteriza o 
psicanalista. No texto Variantes do tratamento padrão (1966) Lacan deixa claro 
que o pior desvio a afetar nosso campo seria a suposição de já sabermos o 
que a fala tem a dizer. Neste sentido, assume maior relevo este recorte de 
Analyse: “trata-se de sustentar a suposição de que em toda palavra há uma 
parte de real e que os sintomas remetem à construção de objetos diferentes e 
irredutíveis... exigindo tomar o sujeito um a um”. Acrescentaremos: no sentido 
contrário à burocracia ou à psicologia das massas.

A promessa de um valor que seria comum a todos, o coletivo organizado pelo 
todo saber, busca estabelecer uma medida comum de gozo. O partilhamento 
de valores comuns é indispensável ao laço social, mas a busca do todo aponta
para um ponto máximo de alienação organizado por este discurso. Nesta 
discussão a questão do gozo toma relevo. Será importante situar a repetição 
como o circuito através do qual se dá a inscrição de uma forma de gozo. É 
através da busca de satisfação que as marcas da objetalização maior do 
sujeito se revelam, dizendo de sua fragilidade originária. Este é o real frente ao 
qual os discursos se defendem tentando constituir um domínio ilusório sobre o 
corpo. A lógica classificatória mantém a ilusão de uma condição intrínseca ao 
objeto classificado, que determinaria um gozo comum aos sujeitos tomados na 
dita classe, sem nada interrogar dos enlaces linguageiros, dos circuitos 
percorridos pelas pulsões quando estas se dirigiram ao campo do Outro e 
retornaram ao sujeito como significação, estabelecendo uma modalidade 
específica de gozo a se repetir.

Um breve exemplo: uma jovem adolescente é levada ao ginecologista, por sua 
mãe, para que este lhe explique o funcionamento do corpo das mulheres, lhe 
prescreva pílulas anticoncepcionais e lhe vacine contra o HPV, informando-lhe 
sobre a preservação contra doenças sexualmente transmissíveis. A mocinha 
escuta tudo, compromete-se a seguir as instruções, mas a partir daí 
desencadeia-se uma prática sexual compulsiva, angustiando-se a cada mês 
por temer que os ciclos menstruais atrasados anunciassem uma gravidez. 
Desenvolve crises de pânico e sonhos de despedaçamento corporal. 
Perguntada pela mãe sobre os motivos do descaso nos cuidados prescritos, 
ela diz: “- Por que perguntas? Se eu engravidar, o médico não saberá o que 
fazer?” Pequena mostra do quanto a informação/prescrição pode produzir a 
clivagem entre o sujeito e seu saber inconsciente, neste caso desconectando-o
de qualquer implicação com seu corpo e seu sintoma, num quadro em que lhe 
faltam representações que inscrevam a posição de objeto de desejo que 
caracteriza o feminino para situar o corpo como objeto de gozo do Outro. Esta 
repetição interroga os limites do saber médico e fala do vazio desejante da 
mãe, incapaz de transmitir algo do feminino. O que a análise da mocinha 
colocará em causa é sua referência a um saber particular transpondo a 
alienação ao saber médico, imposto pela demanda da mãe, de que a ciência 
suprima os riscos implicados no desejo.



Saber, verdade e conhecimento não se enlaçam de qualquer forma no campo 
psicanalítico. Nosso topos é a linguagem, e desses discursos circulantes se 
constrói também o que concebemos como ciência, recheada de mitos. 

Em contraponto à técnica, sem ser um bastião, parece-nos que o espírito 
científico da psicanálise se afirma por haver descoberto que a verdade só pode
ser dita como uma ficção. Bastante precisa a citação colhida de Freud, de que 
suas observações sobre os enfermos se liam como se fossem novelas e não 
levavam a intenção de seriedade dos escritos dos sábios. As chaves e códigos 
desta verdade encontram-se na fala do analisante endereçada ao Outro e não 
nas siglas de um manual. A psicanálise seria hoje o único campo, na 
atualidade, no qual a possibilidade de decifração deriva do compromisso ético 
de formular dúvidas e sustentar boas perguntas, “obstinando-se em levar em 
conta as leis do inconsciente”? 

Interessa-nos seguir o fio da questão das representações, proposto no texto: 
“Freud edificou um primeiro modelo para dar conta da representação e dos 
afetos em sua complexidade e da dinâmica do sujeito do inconsciente, no cap. 
VII da Interpretação dos sonhos”, enquanto Lacan se distanciou da “verdade 
científica”. O texto pergunta se ciência rima com forclusão do sujeito e redução 
da verdade a formulas lógicas. Cita Freud: “não podemos esquecer que a 
relação analítica está fundada no amor à verdade” (Análise Terminável e 
interminável).

Então, duas perguntas colocadas: Qual o estatuto do sujeito em psicanálise? 
Quais são as operações necessárias para que possa produzir-se sujeito no 
lugar do A (Outro) que o preexiste?

Propomos uma breve incursão pelo texto freudiano Totem e Tabu, no qual fica 
explícita a inter-relação entre o funcionamento do psiquismo a partir da 
inscrição da lei simbólica, com a forma de organização social na qual o sujeito 
está inscrito. Ali Freud aborda a construção das crenças, animistas inclusive, 
para fazerem frente ao temor de aniquilamento. Mais tarde Lacan veio a 
formular o estado de desamparo próprio à condição humana, sendo as 
religiões e as formações do inconsciente organizadas pelas crenças. Ou seja, 
as representações possíveis que funcionam como um sistema de crenças 
viriam a substituir a marca de objetalização do sujeito. Estes sistemas visariam 
apagar mas, ao mesmo tempo, portariam a memória da alienação originária. 

Desta forma, é o discurso vigente que nos indica as possibilidades de nos 
situarmos nos laços, sermos representados por um significante e nos 
defendermos de uma alienação. 

O estatuto de sujeito advém, na concepção analítica, pelo apagamento dos 
traços da condição de objeto no mundo, pelo apagamento do que haveria de 
natural. O que implica uma nova forma de relação com o corpo, com o 



semelhante e com o mundo. É o corpo-objeto que será recalcado ao constituir-
se um sistema de representações para cada um. 

Destacaríamos que a inscrição do traço de representação de um objeto no 
psiquismo, marcado pela linguagem, distancia este objeto de um índice objetivo
de realidade, do índice natural. É este que o saber da ciência visa restabelecer 
excluindo a inscrição da perda de gozo que a linguagem operou. Logo, 
excluindo o sujeito. Esta exclusão fará retorno no corpo, excluído do 
partilhamento dos gozos. Excluindo a perda, se excluem os interditos que 
situam as possibilidades de gozar. 

Freud esperava que a religião fosse substituída pela objetividade da ciência, 
contudo, o que se revela é que ela também pode ser afetada por nossos 
sistemas de crenças, pelas representações plasmadas na infância, acerca do 
mundo e de nós mesmos. O que se frustrou das expectativas freudianas é que 
a ciência dispensasse a crença. Hoje a vemos operar como um sistema 
religioso, pelo menos na cultura ocidental. Vemos inúmeros esforços para 
eliminar a condição de desamparo psíquico e corporal, desconhecendo que a 
condição infantil sempre retornará, seja por meio do recalcado, seja por meio 
dos fenômenos elementares. Uma pergunta: “podemos falar de sujeito quando 
não há acesso possível ao fantasma”? O texto sustenta que “provavelmente 
sim, porém há que dizer que não se trata de sujeito do inconsciente no sentido 
freudiano do termo”. É uma questão proposta ao debate. 

Outra questão proposta por Analyse: o que entendemos por sujeito perverso, 
se consideramos, com Freud, que o sujeito está tomado nos três tempos do 
fantasma? Então, falar de fantasma na perversão deveria incluir os 
desenvolvimentos de Lacan que, em Kant com Sade, toma o fantasma 
perverso como vontade de gozo, com o que estabelece uma diferença com o 
fantasma neurótico.

“De que sujeito se trata quando falamos de forclusão em alguns casos e de 
repúdio e denegação em outros, já posto que a relação com o discurso difere 
em todos eles?” Ao analista cabe interrogar como o sujeito transitou pelas 
interdições impostas pelo campo do Outro, para constituir bordas corporais 
frente às pulsões, para separar-se de um Outro que o invade, já que a fantasia 
sobrevive sustentando os temores ancestrais. Como lida com a perda de gozo?

A escuta psicanalítica busca reintroduzir a dimensão subjetiva de forma a 
restaurar uma experiência singular num interior de um sistema de 
classificações, reconhecendo o retorno do que foi excluído, sob forma de 
sintoma.

O texto finaliza com a afirmação de que o que Freud fez foi inventar foi uma 
“ciência do real”. 



 


