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Le Cercle Freudien 

A questão atual da política da psicanálise 

Já em 1953, na "Função e campo da palavra e da linguagem na psicanálise", Lacan 

colocava a questão do futuro da psicanálise e dos meios próprios, teóricos e 

metodológicos que permitiriam "ir ao encontro da subjetividade da nossa época". 

Esta questão também não tinha escapado a Freud quando, à chegada do bolchevismo, 

transmitia, numa carta a Ferenczi, a sua interrogação em relação à não consideração da 

questão da pulsão de morte. 

No entanto, hoje em dia, constatamos uma abordagem fenomenológica do sofrimento 

psíquico. Tal como proposta pelo DSM. 

Mas "O que é a clínica psicanalítica? É simples. Tem uma base. É o que se diz numa 

psicanálise... A clínica é o real, na medida em que é o impossível de suportar. "[1] 

questionava Lacan, em Abertura da secção clínica em 1977. 

Aí onde o quinto discurso, tal como proposto por Lacan em Milão, em 1972, e em 

rutura total com os outros quatro ataca, mais do que ontem e menos do que amanhã, 

face a esta lógica capitalista que promove a avaliação como medida eficiente das 

práticas de tratamento e com as nomenclaturas de tipo DSM, o futuro da psicanálise 

baseiase na capacidade de fazer ouvir a sua especificidade. Um sujeito não pode 

limitarse a uma posição fenomenológica, a um comportamento sintomático. 

Reparemos que a urgência política foi sempre inscrita dentro do movimento 

psicanalítico. Foi o coração mesmo daquilo que levou Freud a fundar a IPA, partindo de 

uma dupla constatação : preservarse dos ataques externos e protegerse das derivas 

internas. 

Lacan dános algumas chaves sobre o futuro da psicanálise, no seu texto 

"Variantes da cura tipo"[2]. Especificando o que se espera de um psicanalista, na sua 

função, derruba todas as categorias nosográficas, para centrar o trabalho do psicanalista, 

naquilo que se espera dele: apoiar o lugar do paciente, aí onde tudo leva à sua evicção. 

Confirma, nesse ponto, o que Freud escrevia a Groddeck, a 5 de junho de 1917: "Quem 

reconhece que a resistência e a transferência são os eixos do tratamento pertence sem 



regresso à horda selvagem. " 

A experiência da cura do psicanalista está presente naquilo que ele irá sustentar 

na transferência, e no sentido da cura e naquilo que irá transmitir na passagem ao 

púbico. "Ter captado a essência da coisa sem mais poder perdêla". Freud dános aqui 

uma ideia do que a experiência produz como novo saber. Novo saber ou releitura daquilo 

que tinha sido escrito? Ou seja, o que funciona como passe: a produção de um novo 

saber. 

Novo saber ou releitura daquilo que tinha sido escrito, portanto reencontro com esse 

efeito de surpresa. 

Portanto, com Freud e Lacan, se existe uma clínica psicanalítica, podemos afirmar 

que existe sobretudo uma clínica do psicanalista. Porque, a partir de quê, a pessoa que 

assume a conduta de uma cura, quem assume a transferência, em que se baseia, se não 

é na sua experiência transferencial? Certamente naquilo que despertou a sua surpresa? 

Ou seja, até que ponto a sua análise o teria conduzido? 

Como, através da diversidade dos encontros, com alguns outros, mas a partir da 

experiência da sua cura, o psicanalista poderia enunciar a regra fundamental, têla e 

mantêla no tempo, seja qual for a estrutura daquele que escuta? 

Freud pontualizou que, apenas a regra fundamental é válida. Esta regra rege a conduta 

da cura. E deunos um exemplo. Ao homem dos ratos que lhe pedia para não dizer o que 

o esperava, Freud respondia de forma cortante: "Não está no meu poder dispensálo 

disso. " 

Não será esta regra, esta à qual estamos submetidos, o nosso único ponto de 

apoio? Um ponto de apoio válido seja qual for o lugar de encontro. Pareceme 

fundamental entender este "seja qual for o lugar de encontro" como o lugar e espaço 

onde um psicanalista, psicanalisa em intensão ou extensão, pode exercer a sua função e 

tentar entender homens e mulheres que não iriam à sua consulta privada. 

Seja qual for o lugar, o psicanalista recorre a uma mesma regra, fundamental, embora o 

âmbito tal como se define habitualmente (número de sessões, posição sentada, em pé, 



deitado) seja diferente. 

Esse ponto de apoio, esta exigência diferencianos de qualquer prática psicoterapêutica. 

Ela envolve uma ética da conduta de uma cura e, portanto, una posição do psicanalista 

na sua função. 

Para sustentar esta hipótese, algumas experiências de encontro como a da supervisão 

ou a de num serviço de medicina poderiam nos ajudar. 

A prática da supervisão. 

Quando um analista fala com outro  supostamente na posição de analista de 

supervisão, o dizer do analisando ficará modificado na próxima sessão. Não há qualquer 

magia neste processo. Mas aí onde uma das atividades do psicanalista é pensar nos 

pensamentos não formulados pelo analisando, os significantes, ou seja, a parte mais 

reprimida, segundo Freud, passam para a conta do analista. Como significantes da 

transferência e como armazenamento do seu saber. 

Lacan traduz esse deslocamento como um deslocamento que não se faz entre 

significantes, mas do gozo para o inconsciente, sendo o psicanalista a passagem 

obrigatória entre os dois protagonistas. 

É partindo desse constrangimento do analista, aí onde está proibido no seu ato, 

ou aí onde se pergunta porque disse isso, ou o que lhe deu na cabeça para dizer isso, 

que começa o trabalho de supervisão. É nessa zona, aí onde me meti, ou me 

desencaminhei, que o analista é interpelado no seu ato. Aí onde se sente incómodo, 

onde aparece a resistência. Aparece como presença efetiva. Aparece como ponto a 

entender do lado do supervisor e como ponto a desatar do lado do analista. Nessa zona 

em que convivem a transferência e a resistência, podemos afirmar que o analista nunca 

se encontra instalado. Ser um eterno principiante, estar sempre em busca, e no melhor 

dos casos, sempre pronto a deixarse surpreender. Questionar aquilo que ainda não foi 

dito. 

A prática em meio hospitalar. 

Ele ou ela está deitado, o psicanalista está, no melhor dos casos, sentado num banco, à 



cabeceira da cama. 

O paciente pediu para falar com alguém: psicólogo ou psicanalista? 

Na pior das hipóteses, foi "indicado" como pessoa que causa problema aos seus 

médicos. 

Nesta situação e antes de empreender qualquer diálogo, e ao apresentarse, o 

psicanalista irá perguntar à pessoa que tem à frente, e por vezes in extremis, se o 

médico teve razão de o encaminhar. 

Primeiro restituir uma palavra de sujeito. 

E depois deixar vir. 

Ou até, marcar outra consulta. Considera que é útil para ele? 

Pensar na transferência como fundamento da análise, e como ponto de 

orientação do psicanalista, tal como indicava Freud nas Novas conferências, é considerar 

que o ato do psicanalista não é abrangido pelo método experimental. E seguindo Lacan, 

relembremos que aí onde a ciência tem por objetivo a eliminação do sujeito, a tarefa do 

psicanalista tem por objetivo introduzir a questão do sujeito, questão que tem a ver com a 

verdade. 

Quando um homem ou uma mulher chega a nós com um diagnóstico, seja qual for, é 

portador de uma designação. Uma designação que lhe atribui um lugar. Foi falado por 

outros. Michel Foucault ensinounos que "a loucura não se encontra ao estado natural". 

Só se encontra a partir daquilo que produz: a segregação. 

Podemos alargar esse discurso sobre a loucura às diferentes denominações de 

distúrbios que hoje rodeiam um homem ou uma mulher? E o DSM não falta de 

categorização! 

Se alguém vier falar com um psicanalista apresentandose, por exemplo, como 

"bipolar" ou "sobredotado" ou... e a lista seria longa, como vai o psicanalista permitirlhe 

dizer o que ele é, para além do "título" que outro, como perito, lhe atribuiu. Nesta "ilusão" 

ou atribuição de ser, ou ainda atribuição a ser, como ligar esta denominação com o seu 

passado e a sua estrutura? Como voltar a centrar esta denominação sobre a sua história 

e sobre aquilo que pensa, ele? Fazer com que se implique no relato que nos propõe e 

medir a parte que tomou nessa atribuição feita pelo outro, ou ao Outro, essa é a nossa 

tarefa. 



Acolher é ao mesmo tempo acolher o que se apresenta e dar lugar a algo 

novo. Algo como: "Mas, você, quem é?" Introduzir o enigma. E colocar esse enigma em 

funcionamento. 

Implicálo no relato que nos propõe e na parte que tomou nessa atribuição feita pelo 

outro, ou ao Outro, essa é a nossa tarefa. 

Em que medida esta tarefa de fazer acontecer o novo, a partir do que existia, 

implica uma posição ética? 

Aí onde o psicanalista se recusa a responder de acordo com o modelo médico, 

aí onde não receita nada e, sobretudo, não promete nada, pode procurar que, quem ele 

ouve, se desfaça de pesadas cargas. As da sua história e as da sua préhistória familiar, 

não só atribuídas, mais também as que lhe foram conferidas em nome de uma "certa" 

cientificidade, ou do discurso da cultura ambiente e do mau estar da civilização. 

Mas se o psicanalista pode permitir algo, sem nunca prometer, deve fazerse 






