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 A clínica da psicanálise impõe um rigor irredutível ao tratamento das questões que nela se 

apresentam, para as quais encontramos na letra de Freud e Lacan balizas que  permitem  operá-las. 

No entanto, as inquietações produzidas no circuito da transferência não encontrarão nestas balizas 

um modelo para o ato analítico. Esta é sem dúvida a gravidade do lugar do analista no vigor de sua 

função: ver-se colocado no lugar de objeto a, causa de um desejo perenemente enigmático, lugar 

impossível, eixo da morte. 

 Esta constatação impõe o terreno onde todo o tecido da obra psicanalítica deverá ancorar: 

sua Ética. 

 Se miramos o Real que circunscreve o enigma do humano a partir do campo do simbólico, é 

sempre marcado de uma singularidade desejante que se constitui no Outro. Freud e Lacan estiveram 

sempre apontando-nos para esta dimensão que em sua gravidade é o princípio fundante do 

inconsciente. 

 Freud irá buscar nos gregos, mais precisamente no mito de Édipo, a história da maldição 

que marca e atravessa o lugar de toda uma descendência como a que acomete os filhos de Labdaco. 

De dentro do mito de Édipo, Freud debruça-se sobre a tragédia humana, revolvendo todo um 

conjunto de elementos que nos fornece a lógica de um complexo.  

 Certamente que não é por acaso que grande parte do texto da magnânima Tragédia grega 

atravessa milênios e torna-se ponto de partida para a grande revelação da modernidade: o 

inconsciente. O mito e a Tragédia grega parecem conter, dessarte, uma possibilidade jamais 

encontrada nos escritos de outros povos: a de metaforizarem os arcanos da subjetividade humana.  

O pensamento freudiano subleva de tal forma os alfarrábios do conhecimento na história da 

humanidade que elide a possibilidade de estar atrelado a qualquer que seja o campo das 

construções que o precede, ao mesmo tempo que seu diálogo com estas construções é 

absolutamente indispensável e constitutivo. 

Acompanhar como se forma na cultura um sistema de pensamento como o de Freud é 

tentar percorrer um caminho íngreme em que cada passo é marcado de pegadas que nem sempre 

são firmes, mas que sem dúvida são definitivas e inapagáveis. 

Foram praticamente dois mil e quinhentos anos, do que podemos ver e entrever desses 

alfarrábios, para que fosse possível uma afirmação contundente como a de Freud, e que, na 



verdade, esteve sempre lá desde as primeiras linhas, assim que a escrita reservou à perene 

posteridade o que aos homens foi dado pensar sobre seus enigmas. 

O Inconsciente, tal como Freud nos revela com as leis que determinam o que reúne letra a 

letra, ficou velado enquanto possibilidade de dar-se a conhecer numa concatenação  de muito rigor 

conceitual até o século XX; no entanto, esteve a mostrar-se desde sempre. 

A vereda condutora desse acesso genial é bastante curiosa. Ao contrário de todos os 

sistemas de pensamento onde foram cimentados tijolos de uma longa edificação sobre o humano, 

particularmente a subjetividade, que tem seu terreno bem demarcado na filosofia, a psicanálise se 

funda partindo de uma questão que se produz num cenário de uma prática médica. E, apesar de ser 

bastante claro, a princípio, que sua fundação se faz numa ruptura com esta prática, não devemos 

desconhecer este elemento.  

É claro que todos que conhecem a biografia de Freud estão a par de que ele nunca esteve 

realmente enamorado da medicina. O que o levou por este caminho foi seu encontro com as novas 

proposições  enunciadas por Darwin, que exerceram sobre ele um enorme fascínio. Podemos, 

portanto, pensar que este terreno não deixava de conter uma intrínseca familiaridade com as 

questões filosóficas visto que fazia retornar a antiga perplexidade sobre o Ser que esteve engrenada 

na filosofia, por conter nela seu fundamento, desde os naturalistas.  

Darwin parece reencarnar o retorno das interrogações sobre a natureza para continuar 

perseguindo a mesma e insistente questão tomada pela filosofia com o ícone da subjetividade desde 

os pré-socráticos: O que é o homem? De onde vem?  

É muito curioso que Freud se depare com esta questão, num verdadeiro dilema sobre que 

caminho seguir: o direito ou a medicina.  Do primeiro conhecemos suas aproximações pela via das 

identificações com Alexandre, que dizia do que nele era fome de conquista e de uma referência 

heróica, representação assaz para a suplência de um pai subordinado, a lei. Do segundo, o encontro 

com a obra de Darwin. 

Não é pouco o que aí se faz vértice. O resultado que então se produz é um ângulo onde 

sublinham-se logo de início a lei, o desconhecimento e o encontro com uma verdade. 

Falar de verdade é estar submetido à urgência de circunscrever de que verdade se irá tratar. 

É bem possível que se estamos conversando sobre os conceitos que se produzem no campo 

psicanalítico, esteja logo apontado, que esta verdade que aqui levaremos adiante é a verdade do 

desejo.  

A subjetividade tem com efeito uma aparente feição escorregadia ao que é da ordem de uma 

conceituação cartesiana; há até quem pense que não havia subjetividade para os gregos. No entanto, 

desde que Lacan introduz na cultura as afirmações de que o único universo possível é o universo de 



linguagem, não escapamos de encontrarmo-nos com a subjetividade, de onde quer que partamos 

para onde quer que aportemos. 

É, portanto, diante desta verdade do desejo que terão de se ver aqueles que são por este 

mesmo enigmático desejo levados ao exercício da função de analista. E se esta verdade porta em 

sua natureza uma intrínseca relação com o enigma, produz-se aí no cerne deste reconhecimento, 

algo que é mesmo estonteante: a atopia da psicanálise. 

Encontrar no desejo uma relação com a morte é deparar-se com uma revelação custosa, e 

isto não deixou de ser, depois da revelação da imperiosidade da sexualidade, outra das afirmações 

freudianas que faz com que até hoje, para muitos, a psicanálise seja uma certa orgia do pensamento 

de Freud. 

Entretanto, não há como se possa escapar da tragédia deste tão obscuro desejo humano, 

essencialmente habitado de sexualidade e morte, termos que possuem uma intrínseca relação entre 

si. É isso que nos aponta o mito da horda primitiva que Freud forja como metáfora à dialética, 

parricídio/incesto - sexualidade e morte - vergões do desejo. 

A clínica da psicanálise confirma a cada analista este veredicto inescapável do tônus da 

tragédia que concerne a cada homem, e isso todo analista atesta a partir de uma evidência que a ele 

se revela em sua própria análise e na de cada analisante que o procura em sua clínica. 

A tragédia do desejo advém de seu determinismo desconhecido, como já se dava conta o 

povo grego, que falava de um certo destino tecido de um encadeamento dos fatos que incidiam 

repetidamente nas gerações sucessivas de um mesmo nome, sem que nada se soubesse sobre isso. 

Muitas foram as imagens que a imaginação humana ensejou como expressão deste viés 

incontestável do desejo: toda a mitologia grega, romana, germânica, nórdica, a literatura de todos os 

povos, a narrativa dos sistemas religiosos, enfim, não falta onde encontrar na cultura caminhos 

diversos onde o mal-estar do homem na civilização encontra elaborações. 

É preciso, no entanto, sublinhar que o que é da ordem do desejo, o é do ponto em que o 

humano é fundado e por aquilo justamente que o faz humano, a saber: a linguagem. 

Toda este campo da conceituação do desejo, enquanto relativo à sexualidade/ morte, e 

calcado no desconhecimento, é antes de tudo fato de linguagem, visto que o que é da ordem de um 

desejo é constituído diante de Outro, no ponto em que o jogo das demandas vitais edificam um 

encadeamento significante, que é a presentificação de uma ausência radical, metaforizada por um 

nome.  

É este nome que  se desdobra perenemente na cadeia de significante suportada pelo 

significado irredutível que é o falo, representação do suposto objeto do desejo, perdido redicalmente 

e ao mesmo tempo procurado insistentemente na ilusão que fará com que a língua permita a cada 



um encontrar, não por acaso, miragens possíveis de fazer existir, aqui e ali, algo que por algum  

tempo presentifique tal ausência, Este tempo evanescente, distinto de qualquer cronologia, é 

também o tempo que faz confundir-se em gerações, diferentes modos de tornar presente este objeto. 

O desejo incansável encontra neste trágico desconhecimento a possibilidade de bordejar 

uma verdade sempre parcial, tomado nos possíveis agalmas e significantes, e fazer das escansões 

que   operam em seu curso, seu sentido, verdadeiras acrobacias, torções derrisórias que permitem 

que se encontrem no trágico e no cômico os sinais da divisão de seus sentidos e suas veredas.  

É este estatuto do desejo o termo com o qual vai se ver um analista em sua função, do ponto 

em que tendo percorrido os caminhos dos nomes de sua própria tragédia, possa suportar os destinos 

do amor e do ódio na transferência.  

 

  

 

  


