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O desejo, em nossa sociedade, está em perigo? 
 
 

Este texto poderia bem se intitular: "A psicanálise, em nossa sociedade, está em 
perigo?” Tanto a existência desta, sua função e sua responsabilidade, concernem o mais 
póximo à dimensão do desejo; um desejo certamente indestrutível e em algum lugar 
provavelmente sempre em perigo, mas cujas condições para sustentá-lo podem se tornar 
muito problemáticas. 

No que concerne à sua situação na França, a psicanálise tem sido alvo constante de 
ofensivas virulentas por lobbies comportamentalistas e cognitivistas desde o início dos anos 
90. Claramente, tratava-se de desacreditar a prática freudiana e mesmo de destruí-la, a fim de 
substituí-la: graças a vastas campanhas junto à mídia, mas, acima de tudo, lembrando a 
psiquiatria, como sendo da ordem de uma medicina que se quer doravente científica. 

De fato, devemos observar que a referência científica em nossa sociedade agora é 
autorizada. 

No que concerne aos chamados transtornos ditos psíquicos ou mentais, a política de 
saúde agora recomenda, como essencial, tratamentos farmacológicos associados a 
classificações de diagnóstico, como DSM e/ou terapias cognitivo-comportamentais, chamadas 
TCC; promovidas como "validadadas cientificamente", mas também como "mais rápidas, 
mais direcionadas e mais baratas...". Resultado: a psicanálise, que até agora ocupava um certo 
lugar nas instituições de saúde, encontra-se, de fato, fora da jogada. 

Isso ocorre em um momento em que, talvez mais do que nunca, a psicanálise tenha um 
lugar a sustentar e uma razão para existir; não um, aliás, mas vários, históricos e lógicos. 

Se Freud, de fato, falava de bom grado da "ciência psicanalítica" não poupando 
esforços para que ela fosse reconhecida como tal, Lacan passou seu tempo trazendo de volta 
do campo da ciência dos conceitos, noções, ferramentas científicas que ele julgava capaz de 
interessar à psicanálise. O que acontece com estes últimos quando ele os faz atravessar a barra 
do inconsciente é outra questão ... 

Mas, desde 1966, Lacan não deixou de declarar, de maneira um tanto paradoxal, que a 
psicanálise nunca seria possível sem o surgimento, no século XVII, da ciência moderna, e que 
"o sujeito sobre o qual operamos na psicanálise não pode ser aquele que o da ciência"; sujeito 
sobre o qual ele situa a certidão de nascimento com Cogito cartesiano, que ele considera um 
"correlato" – este é o termo que ele usa –  um "correlato essencial da ciência", mas, ele  
acrescenta – isso está no capítulo dos Escritos, intitulado “ A ciência e verdade” – "um 
correlato antinômico, já que a ciência mostra-se definida pela imposibilidade do esforço de 
suturá-lo”... 

Desde o século XVII, esse esforço por parte da ciência para suturar o sujeito ganhou, 
digamos, terreno… 

Ao se libertar da questão da verdade subjetiva e apegando-se à verdade científica, a 
ciência moderna experimentou um impulso sem precedentes e dá provas de um dinamismo 
que nada parece saber parar; a pergunta, no entanto, pode ser colocada: a que preço? 



2 
 

2

A clínica psiquiátrica, há muito inspirada na psicanálise, encontra-se agora 
desmantelada: a noção de sintoma se desfaz em pedaços como tantos "transtornos" 
objetivamente detectáveis, sem nenhuma preocupação com o que pode ser uma organização 
subjetiva em sua singularidade. 

Para os psicanalistas, existe aí um profundo desconhecimento da natureza do sintoma 
e de seu valor da verdade: ao invés, esse sintoma, de desgastá-lo e até de erradicá-lo, trata-se, 
antes, de libertar o desejo que aí está fixado... 

A psicanálise considera, com efeito, que não há sintoma em si; que o sintoma é 
sempre, antes de tudo, aquele de um sujeito cuja história, como nenhuma outra, articula-se a 
partir de alguns significantes essenciais; comportando um ou mais traumas aos quais seu 
imaginário nem sempre consegue aparar e tendo, inevitavelmente, a ver com suas pulsões... 

Lacan chama o sintoma de "o que vem do real": o que vem do real para o sujeito ao 
mesmo tempo em que o protege; o trabalho de reduzir o sintoma não podendo ser efetuado, às 
vezes, senão ao preço de um longo trabalho conduzindo, em última análise, ao rochedo da 
diferença sexual. 

Se, no decurso de um tratamento analítico, notamos a reabsorção ou desaparecimento 
dos sintomas, suas raizes, o que Lacan chama de sinthoma, se mostra inseparável da dobra 
tomada na base pelo gozo do sujeito, aquele de um corpo sexuado e mortal, falado depois 
falante. Isto a partir de alguns significantes que o suntentaram, o sustentam... mais ou menos 
bem ... 

Essa dimensão do desejo associada aos efeitos da fala e da linguagem sobre o animal 
falante, os efeitos do significante sobre o gozo de un corpo, encontra-se largamente ignorados 
por nossos cientistas, aspirantes a cientistas e pseudo... Eles nada querem sobre isso! Ela se 
encontra realmente fora do campo deles. 

Mas outra coisa é a política da saúde que, ao se ligar a uma posição estritamente 
científica  e assim afastando a psicanálise, tenta fazê-la desaparecer tal como a um sintoma ... 

Essa ignorância ou essa vontade de ignorar as descobertas de Freud e Lacan sobre o 
que poderia ser chamado, em alguns aspectos, uma "ciência do sujeito", no entanto, tem um 
impacto na maneira como a medicina hoje trata os transtornoss e os disfuncionamentos a ela  
endereçado. 

Seus progressos e desempenhoq técnico permitem a realização do que ainda há 
cinquenta anos era pura ficção. Atualmente, consultas hospitalares especializadas para quem 
quer mudar de sexo – às vezes pré-púberes acompanhados pelos pais… – estão sempre cheias. 
Alguns, evocando o contágio histérico, falam de "epidemia"... Mas não podemos descartar a 
ideia de um retorno do real do que não foi simbolizado ou não seria mais... 

Essas intervenções em um quadro médico dizem algo sobre o nosso tempo: de sua 
relação ao real do corpo e do sexo, dado que os novos meios disponíveis para realizar sonhos 
possam talvez ser tão antigos quanto a humanidade … 

Mas um homem que não é mais um homem, ele, é uma mulher? Uma mulher que não 
é mais uma mulher é, ela, um homem? E o que é então a sexualidade, o ato sexual, a relação 
com o outro? 

Que se trate hoje da última moda em roupas, do casamento ou do parentesco, uma 
certa imprecisão se estabelece quanto à distinção homem/mulher. A representação da 
diferença de sexos, fundamental até agora em qualquer sociedade, tende a ser reduzida, a 
desaparecer. O que não pode ser sem consequências ... 
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Talvez exaltado, "estimulado" por suas prodigiosas façanhas científicas e tecnológicas, 
o homem, sem dúvida, deseja melhorar sua condição e, dando a si mesmo os meios, chega 
hoje a tentar ir além de seu destino sexuado e mortal? Desejaria ele, apreendendo o mistério 
da vida, apropriar-se dos poderes anteriormente reservados a Deus; e isso ao risco de uma 
desumanização? 

Vivemos um tempo em que paira no ar um "Tudo é possível": até refazer um corpo de 
acordo com sua vontade, cultivar quimeras – embriões meio humanos e meio animais como é 
o caso, atualmente, no Japão, de permitir o transplante de órgãos sem rejeição – ou bem 
passar ao transhumanismo, que a muitos excita... Em todos os casos, trata-se de se livrar do 
real do corpo e de seus limites … 

Se tudo se torna possível, então a proibição do incesto encontra-se tocada... e, 
portanto, o desejo...: sacudindo, ou até dissolvendo a própria noção de diferença – sexual, 
geracional (pensamos aqui em clonagem) – produzindo uma sociedade conquistada pelo gozo 
e pela angústia, com suas consequências sobre o laço social… 

Aqui estamos, como psicanalistas, referidos à nossa responsabilidade na sociedade em 
que vivemos e da qual participamos. Podemos considerar que o momento é grave, porque 
atingindo com uma espécie de foraclusão a presença da psicanálise em instituições de saúde –  
crianças ou adultos –, desacreditando-a socialmente como uma prática ultrapassada, o 
discurso atual, que se quer exclusivamente científico e tecnológico, de certa forma redobra 
seus efeitos sobre esse "sujeito", sujeito da ciência, mas também da psicanálise, lembremo-
nos, cujo cuidado nos foi transmitido. 

Na medida em que a ciência moderna ignora a singularidade desse sujeito "um por 
um", não é função da psicanálise acompanhá-lo? De acompanhá-lo em um movimento de uma 
nodulação em que um não é sem o outro: ciência – sim, claro! – mas não sem a psicanálise... e 
a psicanálise... não sem a ciência ... 

Considerar essa correlação parece, doravante, vital. Se a psicanálise, com efeito, 
desaparece, ou se ela não cumpre sua função, isso num momento no qual os avanços 
científicos e tecnológicos podem franquear o limiar da espécie, o que está em jogo, nada 
menos, é a questão do desejo, em outras palavras, o que Spinoza pontuou como "a essência do 
homem" no momento em que nascia a ciência moderna... 

Não é função da psicanálise garantir que o corpo do qual gozamos não seja reduzido 
ao organismo e o psiquismo aos processos cerebrais ou neurológicos? 

Não é sua função preservar o lugar do desejo e, se ele desaparecer, fazê-lo ou refazê-
lo? 

 

Annick Galbiati 


