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RESUMO 

 

 

SANTOS, R.J.V. A solução do sintoma ou o sintoma como solução? Do sujeito 

em questão para a Psicanálise, Medicina e Educação.  São Paulo, 2013. Tese 

(Doutorado). Psicologia Social. Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – SP. 

 

 

Este trabalho partiu da questão quem é esse sujeito que não aprende? e inspirado 
nas modulações propostas por Lacan sobre o tempo lógico, foi organizado em três 
partes. A primeira parte, Instante de Olhar, trata das questões relacionadas ao 
aprender e ao não aprender. Partindo da multiplicidade de posições que acercam 
essa questão, investigou-se as raízes históricas dos chamados problemas de 
aprendizagem e a presença do saber médico no âmbito educacional manifestada 
através de diagnósticos referendados a partir do DSM – Diagnostic and Statistical 
Manual for mental Disordes. Necessário se fez, considerar a educação no contexto 
da sociedade atual, bem como recorrer à história da educação para compreender 
quem seriam essas crianças que não aprendem. Trata-se nesta pesquisa de estudar 
por meio da Psicanálise, seus conceitos e proposições, esse sujeito da 
contemporaneidade cujo sintoma se manifesta nessa forma específica: não 
aprender. Na parte II, Tempo para Compreender, estudamos o sujeito e sua 
constituição para a Psicanálise de Freud e Lacan, nos debruçando também ao 
estudo do sintoma, iniciado pela caracterização de sua origem, o lugar que lhe foi e 
é outorgado na medicina e na psicanálise e suas articulações na constituição do 
sujeito. Finalmente, Momento de Concluir, ao discutirmos a especificidade do sujeito 
que não aprende, pela singularidade do sintoma “não aprender”, o sentido e o além 
do sentido, defendemos a ideia de que a Psicanálise fornece, em termos críticos, 
uma importante crítica da prática diagnóstica exercida pela medicina e psicologia 
quanto aos problemas de aprendizagem e em termos propositivos, defendemos a 
importância e a relevância de se tomar o sujeito que não aprende para além do 
fenômeno estritamente observável e para além de uma prática terapêutica 
reeducativa, possibilitando-lhe uma escuta. 
 
 
 
Palavras-chave:  Sintoma. Psicanálise. Educação. Dificuldades de Aprendizagem. 
 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

SANTOS, R.J.V.  The Solution of the symptom or the symptom as a solution? 

From the individual concerned to the Psychoanalysis , Medicine and Education.  

São Paulo, 2013. Thesis (Doctorate). Social Psychology. Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo – SP. 

 

This work arose from the question “Who is this subject that does not learn?”  And 
inspired by Lacan’s researches about the logical time, it was organized and shared 
into three parts. The fisrt part, Instant look, deals with the questions related to learn 
and not learn.   Beginning at the multiplicity of positions which involve this question 
we investigated the historical roots of the called “learning problems” and the 
contributions of the medicinal knowledge to the educational field demonstrated 
through diagnostics from DSM – Diagnostic and Statistical Manual for mental 
Disorders. It was necessary to consider the education inside our present society as 
well as to do researches about its history in order to understand who would be these 
children that do not learn. This research has the purpose to study through the 
Psychoanalysis, its concepts and propositions, this contemporary subject whose 
symptom appears into this specific form: not learning. In the second part, Time to 
Understand, we studied the subject and their constitution to the Freud’s and Lacan’s 
Psychoanalysis, focusing in the study of the symptom too. We began at showing its 
origin, the place it was and is granted into the medicine and psychoanalysis and its 
articulations to the subject’s constitution. Finally, Moment to Conclude,  when  we 
discuss the subject’s specificity who does not learn through the singularity of the 
symptom “not learning”, the sense and beyond the sense,   we defend the idea that 
the psychoanalysis brings, in critical terms, one important criticism of the diagnostic 
practice exercised by the medicine and psychology about the learning problems and 
in propositional terms, we defend the importance and the relevance of considering 
the subject, who does not learn, beyond the strictly observable phenomenon and  
beyond a reeducation therapeutics practice, enabling them a heard. 
 

 

 

Key-words:  Symptom. Psychoanalysis. Education. Learning Difficulties. 

 

 

 

 



 

RÉSUMÉ 

SANTOS, R.J.V. La solution du symptôme ou le symptôme comme soluti on?Du 

sujet  en question pour la Psychanalyse, la Médecine et l’ Éducation. São Paulo, 

2013. Thèse (Doctorat). Psychologie Sociale. Pontifícia Universidade Católica de 

São Paulo – SP. 

 

 

Ce travail est né de la question : Qui est ce sujet qui n’apprend pas ? Inspiré des  
modulations proposées par Lacan sur le temps logique, il a été organisé en trois 
parties. La première partie, Instant de Regarder, aborde les questions associées à 
apprendre ou ne pas apprendre. En partant de la multiplicité de positions qui 
entourent cette question, on a cherché les racines historiques de ce qu’on appelle 
trouble d’apprentissage et la présence des connaissances médicales dans le 
domaine éducatif manifestée à travers les diagnostics établis à partir de DSM – 
Diagnostic and Statistical Manual for mental Disordes. Il a été nécessaire de 
considérer l’éducation dans le contexte de la société actuelle, ainsi que faire recours 
à l’histoire de l’éducation pour comprendre qui seraient ces enfants qui n’apprennent 
pas. Il s’agit, dans cette recherche, d’étudier à travers la Psychanalyse, ses concepts 
et propositions, ce sujet du monde contemporain dont le symptôme se manifeste de 
cette façon spécifique : ne pas apprendre. Dans la partie II, Temps pour 
Comprendre, on a étudié le sujet et sa constitution pour la Psychanalyse de Freud et 
Lacan, en nous penchant également sur l’étude du symptôme, débuté par la 
caractérisation de son origine, la place qui lui a été attribuée dans la médecine et 
dans la psychanalyse et ses implications dans la constitution du sujet. Finalement, 
Moment de Conclure, où, à partir de la discussion de la spécificité du sujet qui 
n’apprend pas, par la singularité du symptôme  “ne pas apprendre”, le sens et ce qui 
va au-delà du sens, on défend, du point de vue critique, l’idée que la Psychanalyse 
fournit une critique importante de la pratique diagnostique exercée par la médecine 
et la psychologie quant aux problèmes d’apprentissage et, du point de vue 
constructif, l’importance et la pertinence de saisir le sujet qui n’apprend pas au-delà 
du phénomène strictement observable et au-delà d’une pratique thérapeutique 
rééducative, rendant possible une écoute.  
 

 

 

Mots-clés: Symptôme. Psychanalyse. Éducation. Difficultés d’Apprentissage. 
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INTRODUÇÃO 

 

A vida, esta vida que inapelavelmente, 
pétala por pétala, 

vai desfolhando o tempo, parece, 
nestes meus dias, 

ter parado no bem-me-quer... 
José Saramago 

 

O que é o tempo? 

 

Segundo Santo Agostinho, século III, o tempo é o tema mais banal de nossas 

conversas cotidianas, porém não fazemos outra coisa senão falar disso. E, no 

entanto, se alguém nos pergunta sobre o que é isso de que tanto falamos nos 

vemos diante de um paradoxo: “O que é, por conseguinte, o tempo? Se ninguém me 

perguntar, eu sei; mas se o quiser explicar a quem me faz a pergunta, já não sei”. 

(AGOSTINHO, 1984 apud GONDAR, 2006). 

 

Freud também não deixa de dar razão a Santo Agostinho quando diz que o 

tempo, em si mesmo, não é representável, assim como não podemos representar a 

diferença sexual, nem se representa a própria morte (FREUD, 1915/1989; 

1920/1989). 

 

 Nietzsche, em Assim Falou Zaratustra, observa que a procura de verdades e 

princípios de âmbito universal e eterno, como tendência da filosofia ocidental, é a 

“vingança do homem contra o tempo”. Modelos, ideias, valores absolutos “tentam 

passar por cima da mortalidade humana” como desafio ao tempo. (SPANOUDIS, 

1981, p.13) 

 

 Para Heidegger uma das características fundamentais do ser humano é a 

perspectiva “futural”. Ou seja, sempre tentamos prever o tempo, como uma 

característica ontológica da existência e que possibilita que algo possa ser 

concretizado, realizado.  
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 Com Lacan, do tempo concebido como duração e processo para o tempo da 

descontinuidade e do instante. Do encontro com o momento oportuno do desejo, 

muitas vezes perdendo-se entre à deriva e o adiamento, tentando fazer do instante 

um evento, marcando forçosamente outra relação do sujeito com a temporalidade.  

 

 Do tempo, nós podemos ter uma noção, mas jamais um conceito ou uma 

definição. Dessa forma, já que tudo pode passar, é melhor que o sujeito se apresse. 

Mas afinal, quem é esse sujeito? 

 

 É assim que este trabalho foi organizado, inspirado nas modulações proposta 

por Lacan sobre o tempo lógico. Trabalho que “está sendo” construído nos intervalos 

de hesitação em modulações temporais. 

 

O primeiro capítulo Instante de olhar foi precipitado por questões relacionadas 

ao aprender e ao não aprender, dúvidas que me possibilitaram transitar entre a 

educação e a psicanálise. Esse capítulo foi construído pari passu com a minha 

formação, mapeamento da pesquisa, levantamentos históricos, enfim nele se 

encontra a proposta do trabalho. 

  

 O segundo capítulo Tempo para compreender foi possível realizar o 

rastreamento teórico nas obras de Freud e Lacan buscando esclarecer sobre o tema 

principal que será tratado, sintoma. Iniciamos com o traçado histórico necessário 

para entendermos o conceito de sujeito, para compreendermos as raízes que 

possibilitaram a construção desse conceito em Lacan a partir de Freud. Reflexões a 

partir da história da Medicina para se introduzir a questão do sujeito e, 

principalmente, como Freud e Lacan, desviando-se do modelo médico, foram 

construindo uma teoria para o sujeito. 

  

 Considerações médicas sobre o que se entende como doença, o que se 

caracteriza como normal ou patológico, e especificamente, o que se compreende por 

sintoma, fazem parte desse percurso que se endereça ao estudo sobre o sintoma. 
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 Sintoma aqui será tratado a partir do império da ciência, através de um 

discurso dominante em uma sociedade que considera determinados costumes, 

valores, ideias como inquestionáveis. Um discurso que não cessa de anunciar a 

solução que irá reduzir os sintomas “da falta-a-ser e do mal estar” a distúrbios, 

transtornos que precisam ser erradicados a fim de que se retome a “bela ordem”. 

Mas, não nos deteremos a essa visão por muito tempo. Interessa-nos pensar sobre 

como a Psicanálise nos provoca a tomar em consideração aquilo com o qual temos 

de nos haver, ou seja, nossos sintomas.  

  

 Se para a Medicina, através do médico, quando este dá vida ao sintoma ao 

nomeá-lo e a partir daí travar uma luta para ser vencido, aliando-se, se necessário, a 

práticas terapêuticas ortopédicas, incluindo-se as medicamentosas, para a 

Psicanálise o sintoma não está para ser vencido ou arrancado, mas sim para ser 

escutado. 

  

 Dessa forma, seguiremos a evolução da formalização teórica do sintoma em 

Lacan ao longo do seu ensino, de acordo com as proposições de Sidi Askofaré. 

Segundo essas proposições, num primeiro momento desenhado como sintoma-

metáfora, uma formação do inconsciente que se sustenta em uma satisfação do 

desejo e tem um sentido recalcado, que pode ser decifrado, palavra de uma 

verdade, de um sentido reprimido; num segundo momento o sintoma como aquele 

que atrapalha a ordem do mestre, em seu caráter subversivo quando se põe em 

discordância aos aparelhos ideológicos do gozo, especificamente à educação e 

finalmente sintoma como o que faz furo no real, de uma compulsão-repetição 

tomado no lugar da pulsão, que vai além da fantasia e se refere ao corpo vivificado 

pelo significante, e aqui se trata da ordem do real, desse resto irredutível de gozo, 

do “saber fazer” com o sintoma, até se chegar ao Sinthome, do qual não se pode 

livrar. 

  

 O terceiro capítulo Momento de concluir considerando a provisoriedade e a 

inesgotabilidade do assunto, vai indicando a necessidade de um fim, como dito por 

Lacan (1945/ 1998): “é o momento de concluir o tempo para compreender”.  
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 Nessa etapa, discutiremos sobre a especificidade do sintoma “dificuldade 

para aprender”, para isso nos apoiaremos na noção de cura em psicanálise e 

buscaremos uma articulação entre sujeito e sintoma, afinal de que solução se trata? 

 

 Será preciso de tempo para que ela se manifeste? Ou será necessário 

provocá-la? Considerando a contingência inevitável que o real tempo nos impõe, é 

preciso que ressurja o tempo objetivo, inspirado entre “o instante de seu início e a 

pressão de seu fim”.  Dessa forma, esse momento do trabalho condensa um 

intervalo que “manifesta ao sujeito seu limite no tempo de compreender que passou 

para os outros dois, o instante do olhar e que é chegado o momento de concluir 

(LACAN, 1945/1998)”. 
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1 INSTANTE DO OLHAR 

 

O meu olhar é nítido como um girassol. 
Tenho o costume de andar pelas estradas 
Olhando para a direita e para a esquerda, 
E de, vez em quando olhando para trás... 

E o que vejo a cada momento 
É aquilo que nunca antes eu tinha visto, 

E eu sei dar por isso muito bem... 
Sei ter o pasmo essencial 

Que tem uma criança se, ao nascer, 
Reparasse que nascera deveras... 
Sinto-me nascido a cada momento 

Para a eterna novidade do Mundo... 
 

Alberto Caeiro  

 

 

 

1.1 Montagens e desmontagens do percurso acadêmico 

 

 

Desde minha primeira experiência profissional como professora estiveram 

presentes inquietações que ganharam contornos e passaram a ser objeto de 

reflexão. Formada para pensar sobre o como educar, pretensamente preparada por 

ideais educativos de como ensinar, do que fazer para que o ensino se 

operacionalizasse, meus questionamentos deslocaram-se da esfera do ensino e me 

instigaram a pensar sobre o aprender, quero dizer, a outra face da mesma tela, o 

não aprender. 

 

Dessa forma, ingressei no Mestrado movida pelas minhas dúvidas e com a 

intenção de compreender por que alguns alunos não aprendem. O trabalho realizado 

abordou um fenômeno do campo educacional conhecido como “fracasso escolar”. 

Embora tenha tido como foco o não aprender, acabei naquele trabalho encontrando 

respostas que apaziguaram momentaneamente minha inquietação pelo viés 

ideológico de uma educação para todos. Permanecendo na posição pedagógica do 

ensinar concluí: 
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Ampliar os olhares do ato de aprender significa ampliar a consciência 
para o ato de aprender. E o sonho de uma escola verdadeira passa 
pelo compromisso com uma educação verdadeira, compromisso 
daqueles que se dedicam a educar e para isso têm que 
continuamente formarem-se para atuar com as duas faces desse 
bordado: de um lado o aprender e do outro o não aprender 
(JIMENEZ, 1998, p.120). 
 
 
 

 

Entretanto, com o trabalho realizado houve um desvelamento e se 

evidenciaram dois eixos que me possibilitaram pensar sobre o não aprender. O 

primeiro e de maior incidência abrange crianças e adolescentes que são o sintoma 

de todo um sistema escolar em conflito, que reflete a estrutura ideológica, social, 

política e econômica do país. Ao mexer nesse emaranhado, pude perceber o quanto 

a escola produz a dificuldade de que tanto se queixa o quanto o fazer pedagógico 

contribui e promove o fracasso de seus alunos. 

 

Muito mais do que promover reformulações do espaço físico, dos programas 

de ensino, da criação de propostas pedagógicas que considerem os ritmos de 

aprendizagem ou ainda que se promova uma formação contínua aos professores, a 

escola precisaria passar por uma verdadeira revolução que pusesse à prova sua 

razão de existir considerando seus ideários políticos e ideológicos, já que os índices 

que contabilizam o fracasso escolar são alarmantes. Segundo Santiago (2005, p. 

20): “mais de 55% das crianças brasileiras que usufruem da educação básica são 

impedidas de dar prosseguimento ao percurso normal no exercício desse direito do 

cidadão contemporâneo”. 

 

O outro eixo diz respeito ao aluno e extrapola o campo da ação escolar, vai 

muito além das metodologias de ensino, dos currículos acadêmicos, dos sistemas 

de avaliação, ele aponta para a dimensão do sujeito. De como experimenta, 

particularmente, as dificuldades que vão se interpondo no curso de sua vida escolar. 

 

Na cartografia do campo educativo, fui buscar o que entendo que se 

considera periférico, o caminho incerto que o sujeito percorre ao longo de sua 
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educação, e, ousadamente tentar entrever os riscos a que se submete nessa 

jornada. 

 

Buscando respostas para esse não saber me pus a desmontar os discursos 

pedagógicos de formação tomando como démarche a psicanálise. Pela 

desconstrução dos caminhos trilhados começo a gestar o que pretendo desenvolver 

no presente trabalho, já que a questão que continuamente retorna, por que insistem 

em não aprender, tomou um atalho: quem é esse sujeito que não aprende? 

 

 

1.2 Multiplicidade de posições que acercam essa que stão 

 

 

Entendemos que há algo que a Psicanálise tem a dizer a Educação e que foi 

apontado por Freud dentre as três profissões impossíveis de se realizarem: educar, 

governar e curar. Ao afirmar isso lançou uma ideia muito cara a todos os 

educadores, a de que uma educação de pleno sucesso, de plena satisfação para 

educadores e educando, é uma ilusão, pois sempre haverá um impossível de 

educar. 

 

 

Em um primeiro estádio, aceitei de bon mot que estabelece existirem 
três profissões impossíveis – educar, curar e governar – e, eu já 
estava inteiramente ocupado com a segunda delas. Isto, contudo, 
não significa que desprezo o alto valor social do trabalho realizado 
por aqueles de meus amigos que se empenham na educação 
(FREUD, 1925/1989, p. 341) (grifos do autor). 

 

 

 

Nessa direção Voltolini (2011) comenta como a questão da educação foi 

definida por Freud que não discutiu nem a boa relação pedagógica entre o mestre e 

o discípulo, nem as bases de uma metodologia adequada de ensino. Segundo o 

autor, ele nos fala sobre: 
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[...] a precariedade inevitável de todo ato educativo, sobre a 
ignorância particular e insuperável, embora não incontornável, de 
todo adulto em relação à criança e sobre o campo amoroso que se 
instala entre o educador e o educando, permeando essa relação com 
uma atmosfera particular, decisiva quanto ao destino da 
aprendizagem (2011, p.11). 

 

 

 

Como profissional de atuação na clínica das dificuldades de aprendizagem, 

frequentemente, estou com professores, coordenadores e diretores de instituições 

escolares, que demandam por respostas que expliquem o desempenho de alguns 

alunos em sala de aula. Recebo crianças e jovens com queixas de dificuldades de 

aprendizagem escolar, ou porque são desatentos, desorganizados, inquietos, ou 

seja, não conseguem se adequar ao ambiente escolar ou porque não apresentam 

bom rendimento escolar e se recusam a aprender. Parece-me que a singularidade 

fica reduzida a diferenças ou sob a ótica da cognição (inteligente ou limitado, capaz 

ou incapaz) ou sob a ótica do comportamento (esforçado ou preguiçoso, disciplinado 

ou indisciplinado, obediente ou rebelde). O que vem me chamando atenção há certo 

tempo é a insistente demanda por parte dos profissionais da educação por um 

diagnóstico que nomeie tais problemas de aprendizagem apresentados por essas 

crianças e adolescentes.  

 

Interessante observar que por parte desses profissionais esse não saber 

como lidar com essas crianças, não se pauta numa reflexão sobre o que ocorre, não 

aparece uma ponderação sobre as possíveis causas, não se confrontam com a 

dúvida, busca-se a nomeação através de um diagnóstico que imaginam trará uma 

resposta apaziguadora daquilo que não estão conseguindo realizar, ou seja, a tarefa 

de educar. Muito embora quando de posse de tais nomeações, isto é, diagnósticos 

não encontrem a tão almejada resposta do que fazer com essas crianças em suas 

salas de aulas.  

 

Reportando-nos novamente à obra de Freud em que aponta para o 

impossível do ato de educar, nos parece pertinente pensar sobre o para além da 

dimensão objetiva em que se apresentam os conteúdos escolares. Entendemos que 

entre professor e aluno manifestam-se elementos inconscientes, fantasmáticos que 
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podem enlaçar-se em qualquer conhecimento dentro desse percurso mais formal da 

aprendizagem escolar, forçando, por vezes exigindo, se fazer ouvir.  

 

Historicamente foi se construindo uma demanda ao educador de que deveria 

preencher com os seus conhecimentos o vazio da ignorância do aluno. E isso fez 

contorno pelas vertentes do que se denomina ensino-aprendizagem, 

operacionalizados através de um conjunto de conhecimentos, saberes, informações 

denominadas conteúdos escolares, divididos em disciplinas para ser ensinados em 

um determinado período de tempo. O professor, ao ensinar, ficaria com a 

incumbência de transmitir, de passar esse conjunto e o aluno, aprenderia ao 

assimilar, ao demonstrar o domínio desse mesmo conjunto. Assim, o sentido 

fundador da escola continua sendo hegemônico. Educar ainda é transmissão de 

conteúdos, e aprender é demonstração de que estes foram dominados.  

 

Para o professor, o ato de educar se manifesta pela transmissão de 

conhecimentos e, como resposta, é esperada a assimilação, senão por completo, ao 

menos em sua maioria, por parte do aluno. Entretanto, o resultado dessa 

transmissão não é previsível, uns aprendem, outros não. Com a pontuação de Freud 

podemos entender que aquilo a que o professor se propõe a ensinar poderá jamais 

se equivaler àquilo a que o aluno se propõe a aprender, não é possível prever o que 

se passará nessa transmissão e talvez jamais se saiba o que se passa nessa 

relação. 

 

Podemos ainda entender que o processo ensino-aprendizagem envolve 

sempre aquele que ensina, aquele que aprende e a relação entre esses indivíduos, 

ou seja, relação entre professor e aluno. E essas relações são permeadas por aquilo 

que Freud denominou de fantasia. Ele considera que todas as relações de objeto 

são mediadas pela fantasia, que tem função protetora, sublimando os fatos, 

embelezando-os, ou servindo como auto-absolvição (Carta 61). Assim, podemos 

considerar que muito do que se passa nessa relação ensino-aprendizagem, 

professor-aluno está permeado de posições fantasiosas que acabam criando 

equívocos normatizantes e ortopédicos manifestados por ideias de que todos devem 
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aprender ao mesmo tempo, da mesma maneira, as mesmas coisas, no mesmo 

espaço. 

 

Há ainda dúvidas e questionamentos sobre a capacidade dos alunos 

construída a partir de certo ideal de aluno. Dessa forma uma avaliação psicológica, 

neurológica e/ou psiquiátrica poderia atestar cientificamente tais capacidades, na 

falta delas, passar-se-ia a nomeá-las com novos significantes identificados a 

determinadas patologias. O que se observa atualmente é a produção de 

diagnósticos psicopatológicos que se desdobram em uma multiplicidade de 

terapêuticas, incluindo-se as medicamentosas, que em sua maioria tendem a 

simplificar os sofrimentos que ocorrem na infância e adolescência. Sendo a 

consequência mais desastrosa desse tipo de nomeação, a produção da 

patologização e medicalização dos problemas de aprendizagem, instalando-se uma 

exclusão e, principalmente, produzindo marcas na trajetória escolar da criança. 

 

Almeida (2009, p. 18) reitera essa nossa visão: 

 

 

No caso do acolhimento das diferenças, proposto pelas políticas de 
educação mais recentes, ainda predominam as tentativas de 
normatizar o sujeito que, por acaso, desvie do padrão desejado pela 
escola. Em geral, as escolas trabalham com um ideal de saúde física 
e mental, de comportamento, de desenvolvimento intelectual ou de 
prontidão para a aprendizagem e quem se encontra fora desse ideal 
precisa ser enquadrado, ou estará excluído.  

 

 

 

As práticas escolares ainda hoje são regidas por paradigmas de matrizes 

positivistas, que se ancoram na ideia de normalidade a partir de dados estatísticos, 

percentuais e categorias. Ideias também influenciadas pelo saber médico 

inaugurando uma educação terapêutica apoiada em normas e correções. Foucault 

(1975, apud ALMEIDA, 2009, p. 45) considera: 
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O saber/poder médico traduzirá tudo em termos de saúde/doença, 
sendo que, saúde seria um padrão ideal a ser alcançado, e doença, 
tudo o que foge a esse padrão, devendo ser por isso corrigida ou 
sanada. A medicina moderna deu então, um caráter terapêutico à 
educação, trabalhando com um ideal de saúde e normalidade, 
buscando corrigir as deficiências ou diferenças, homogeneíza-las.  

  

 

 

Dessa forma, qualquer manifestação de diferença que o sujeito deveria ser ou 

apresentar em relação a um determinado padrão passa a ser considerada como 

patologia, como desvio. Obviamente, se há desvio, como entende essa concepção, 

é necessário haver cura, haver amparo. O que parece ainda muito presente em 

nossas instituições educacionais é um discurso que trabalha com o aluno ideal, 

“normal” e que considera negativamente as diferenças. 

 

Compreender “as circunstâncias que favoreceram a criação desse ideal”, 

“normal” e consequentemente proporcionaram a aproximação entre medicina e 

educação, é o que se segue. 

 

 

1.3 Da psiquiatria à psicopedagogia passando pela p sicologia 

 

 

As raízes históricas em que se constituíram os chamados problemas de 

aprendizagem, objeto de estudo da Psicopedagogia, teve origem na Europa ainda 

no século XIX, época em que se desenvolviam projetos relacionados à assistência 

psiquiátrica infantil, uma vez que o atendimento oferecido às crianças com 

problemas mentais graves1 era sob a forma de sistema asilar em alas dentro dos 

hospitais psiquiátricos, que não ofereciam nada de especial ao tratamento delas. 

Abrigando os considerados “idiotas” ou retardados, pela gravidade de suas 

perturbações e deficiências, as quais ultrapassavam as possibilidades dos cuidados 

familiares, esses lugares foram forçados a pensar nesse cuidado, já que se 

confrontava com um tipo de dificuldade que se diferenciava da doença mental. 

                                                 
1 Até quase final do século XIX a “idiotia” era considerada o único problema mental infantil. (CIRINO, 
2001) 
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Dessa forma, por influência do educador E.Séguin, que fora aluno de J. Itard2, 

conhecido por sua tentativa de reeducar o “selvagem de Aveyron”3, que se cria em 

1845 no Hospital Bicêtre de Paris uma escola de reeducação para crianças com 

deficiências. Inaugura-se dentro do complexo hospitalar uma “escola especial”, 

sendo aí que se elaboraram as primeiras noções de psicopedagogia e se constituiu 

a partir da colaboração entre Esquirol4 e Séguin5 a primeira equipe médico-

pedagógica, oficializando-se assim a aproximação medicina-pedagogia. De acordo 

com Cirino (2001, p. 85): “[...] quando a assistência ultrapassava a simples proteção 

e amparo, a especificidade do tratamento da infância requeria (...) instituições de tipo 

mais pedagógico do que médico”. 

 

Ainda próximo ao final desse século promulga-se em vários países europeus 

a lei de assistência escolar pública obrigatória e com ela uma constatação, que 

muitos alunos, por mais que fossem ensinados, não aprendiam. Essas crianças 

eram consideradas pelos professores como “refratárias à educação”. As autoridades 

escolares de Paris preocupadas com essa situação convidam o psicólogo Alfred 

Binet e o médico Théodore Simon a pesquisar e esclarecer sobre o fracasso escolar. 

Utilizando-se de uma bateria de tarefas de diferentes níveis de complexidade, eles 

examinam milhares de crianças de diferentes idades, criando a partir daí o primeiro 

teste de inteligência6, que passou a ser usado como critério de admissão e triagem 

para as classes especiais.  

                                                 
2 Itard, médico-educador que no século XVIII já se ocupava dos problemas de aprendizagem, relata 
em um de seus trabalhos: “o ensino pode e deve ser planejado e esclarecido pela medicina moderna, 
que é de todas as ciências naturais a que pode cooperar mais intensamente no aperfeiçoamento da 
espécie humana, apreciando as anomalias orgânicas e intelectuais de cada indivíduo, e 
determinando, por conseguinte o que a educação será capaz de fazer por ele e o que dele pode 
esperar a sociedade (BOSSA, 2008, p. 28)”. 
3 Capturada em 1799, a criança selvagem é levada a Paris e submetida à perícia por Pinel, 
considerando-a como idiota (termo designado pelos autores da época para tratar do retardamento 
mental) e incurável. Depois ela foi confiada a Itard, que tenta educá-la, chamando-o de Victor e ficou 
célebre como o Selvagem de Aveyron. 
4 Jean Étienne Dominique Esquirol, psiquiatra francês, foi discípulo de Philippe Pinel, sucedendo-o 
como chefe do Hospital de Salpêtriére ajudou a consolidar a ideia de loucura como doença. 
Disponível em: www.dec.ufcg.edu.br/biografias/JeanEDES.html Acesso em: 09 jan. 2012. 
5 Édouard Séguin, médico e educador, foi aluno de Itard, desenvolveu métodos que deu origem à 
educação especial na França com uma vertente médico-pedagógica. (Cirilo, 2009) 
6Para Binet, as questões relacionadas à educação e à subnormalidade atraíam sua atenção. Foram 
intensificadas num momento de profundas mudanças no sistema educacional da França que chocado 
com os critérios diagnósticos existentes cria um instrumento baseado em suas pesquisas sobre 
psicologia individual e em seus estudos com suas filhas e outras crianças. Não parte de uma 
definição de inteligência e sim de observação empírica, evita tarefas relacionadas à leitura, escrita e 
atividades acadêmicas para não confundir déficit de inteligência e privação de educação formal e 
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Multiplicam-se o número de crianças necessitando de educação especial e 

inicia-se a criação de instituições derivadas do sistema escolar e não mais do 

sistema psiquiátrico. Segundo Cirino (2011, p. 86), na França encontramos: 

 

 

Classes especiais (a partir de 1909), internatos médico-pedagógicos 
(a partir de 1935), grupos de ação psicopedagógicos (a partir de 
1970)...Centros Médico-psicopedagógicos (CMPP) desenvolveram-
se especialmente a partir da Segunda Guerra Mundial [...]. 

 

    

 

Já na literatura francesa destacam-se os trabalhos de Janine Mery que 

apresentou considerações sobre o termo psicopedagogia e George Mauco fundador 

do primeiro centro médico-psicopedagógico na França, em 1945, em que se 

identificam as primeiras tentativas de articulação entre Medicina, Psicologia, 

Psicanálise e Pedagogia. 

 

 Foi dentro do âmbito escolar sob a designação de “pedagogia curativa”7 que 

se desenvolveu uma ação educativa dirigida a crianças que apresentavam distúrbios 

de comportamento de origem física ou mental, embora inteligentes tinham maus 

resultados escolares. Segundo Mery (1985) esse trabalho articulava aspectos 

pedagógicos e psicológicos no tratamento dessas crianças permitindo que 

melhorassem seus resultados e continuassem seus estudos. 

 

 

                                                                                                                                                         
passa a considerar a idade na realização das tarefas solicitadas. Em 1905 é publicada a 1ª.versão da 
Escala Binet-Simon de Inteligência sendo a amostra composta de 50 crianças, 10 de cada idade (3, 
5, 7, 9 e 11 anos) selecionada pelos professores como tendo capacidade média. É importante 
destacar que inicialmente as preocupações de Binet eram de ordem pedagógica e tinham a ver com 
os fins sociais da educação. Seu objetivo foi estudar as diferenças entre as crianças com o intuito de 
compreender a natureza e o modo de funcionamento da atividade psicológica. Seu objetivo foi 
estabelecer um diagnóstico individual em exigência ao sistema francês, mas como forma de promover 
a educação. Entretanto, ao longo da história de seu uso, passou a ser usado como instrumento para 
atender a questões relativas à classificação de indivíduos, tornando-se incompatíveis aos interesses 
e objetivos iniciais (SILVA, M.C. 2011). 
7 De acordo com Mery (1985), a expressão “pedagogia curativa” foi empregada por M.Debesse a 
partir de 1950, no Centro Psicopedagógico de Estrasburgo e aplicava-se ao trabalho efetuado nesse 
centro por uma equipe de professores sob sua direção. Tinha como objetivo favorecer a readaptação 
do aluno num quadro pedagógico já existente, por intervenções individuais àqueles que têm 
dificuldades. A pedagogia curativa situa-se no interior daquilo que se conhece como Psicopedagogia.  
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Mas pelo fato de preocupar-se não apenas em fazer a criança 
adquirir conhecimentos, mas procurar também favorecer o 
desenvolvimento de sua personalidade, ela situa-se entre todos os 
tipos de tratamento que, apoiando-se em dados da psicologia clínica, 
aliam uma ação pedagógica a um conhecimento preciso da criança 
(1985, p.13). 
 
 
 
 

Todas essas instituições que tinham como característica tanto orientar como 

cuidar apresentavam uma presença médica importante, muito embora o 

funcionamento na prática fosse realizado por profissionais de formação pedagógica. 

Portanto, uma ligação bastante estreita entre medicina e educação, fundamentou o 

território epistemológico da clínica das dificuldades de aprendizagem como hoje são 

conhecidas. Tendo sido também essa mesma aproximação, entre educação e 

medicina, considerada pelos psiquiatras Ajuriaguerra, Marcelli e Kanner, citados por 

Cirino (2001) se apresentado como marca no domínio e no saber da psiquiatria 

infantil: as crianças vindas da educação consideradas “ineducáveis” (crianças cegas, 

surda-muda ou débeis) e a busca por localizar na criança os quadros nosográficos 

conhecidos na psiquiatria dos adultos. 

  

 

1.4 A presença do saber médico 

 

 

É, portanto histórica a presença do saber médico no âmbito educacional. Na 

contemporaneidade também vem sendo difundida na mídia leiga, através da 

divulgação de uma série de comportamentos e classificações que de certa forma 

acabam por induzir determinadas patologias em que a “cura” passaria pela via 

medicamentosa. Farto material que difundido nos ambientes escolares acaba por 

autorizar uma relação entre uso de medicamentos e mudança de comportamento 

favorecendo assim a melhora no cotidiano escolar. 

 

 De acordo com pesquisa realizada por Guarido (2008) sobre artigos 

publicados em um veículo da mídia dirigido a professores buscando evidenciar como 

o saber médico está presente na informação oferecida a esses profissionais, afirma: 
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[...] as informações não mais se restringem a uma discussão sobre 
características psicológicas das crianças e jovens, mas se oferece 
um instrumento “científico” para que o professor possa atuar, 
antecipando um diagnóstico e fazendo, o quanto antes, o 
encaminhamento de seu aluno para um especialista. O uso deste 
tipo de recurso pode ser visto como uma das estratégias da difusão 
de um saber no espaço leigo e como a disseminação de uma 
concepção sobre os “problemas” vividos no cotidiano escolar. Mais 
uma vez o que surge é um efeito de patologização das experiências 
da criança, uma ausência de reflexão e a sugestão de que a atuação 
do professor pode e deve contemplar uma extensão das práticas 
terapêuticas (2008, p. 86). 
 
 
 
 
 

De acordo com a professora do Departamento de Pediatria da Unicamp, Dra. 

Maria Aparecida Moysés, o Brasil é o segundo maior consumidor mundial de Ritalina 

(perdendo apenas para os Estados Unidos), medicamento indicado para crianças 

com diagnóstico de hiperatividade. Em 2000 foram utilizados 70.000 caixas desse 

medicamento, passando esse consumo em 2009 para 1.700.000, sendo que houve 

um aumento em torno de 940% na prescrição de drogas medicamentosas nos 

últimos quatro anos. 

 

 Alerta a Dra. Maria Aparecida, em entrevista ao Jornal Globo News8, que 

quando se transforma em doenças, o modo de agir e de aprender, que são 

diferentes para cada pessoa e se prescreve um medicamento ou mesmo um modo 

de tratamento, seja psicológico ou pedagógico, estamos deixando a criança refém 

de uma doença. Ainda que superado esse “rótulo” isso se deu pela ajuda do remédio 

ou de um profissional, pois ela continua sendo a incapaz, ela é a doente. 

 

 Dados apresentados pela professora afirmam que pode até existir algumas 

poucas pessoas que apresentem uma alteração neurológica que comprometeria a 

aprendizagem, mas falar em 10, 20% é algo de assustador. Segundo suas 

declarações, em saúde não se lidam com porcentagem. Quando se fala em 

porcentagem referem-se à desnutrição, verminose, ou seja, por questões 
                                                 
8 Entrevista realizada pela Globo News com a Profª Dra .Maria Aparecida Moysés, do Departamento 
de Pediatria da Unicamp. Disponível em:  
http://vídeo.globo.com/Videos/Player/Noticias/0,,GIM1373771-7823 
BRASIL+E+SEGUNDO+MAIOR+CONSUMIDOR+MUNDIAL+DE+RITALINA,00.html. Acesso em: 15 
nov. 2010.  
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relacionadas a problemas sociais. Quando se fala em doença biológica, os índices 

figuram na proporção de 1 para 100.000, 1 por 1.000.000. Falar em 10% é 

assustador, em 20% seria uma epidemia, ou seja, uma epidemia de incapacitados. 

 

Mas, existe uma realidade a qual nos deparamos dentro dos ambientes 

escolares: as crianças não estão aprendendo do jeito que a escola espera que elas 

aprendam, e isso também é histórico. 

 

Investigações vêm sendo realizada por diversos autores (PATTO, 1996; 

FOCAULT, 1994; COLLARES & MOISES, 1994; CIRINO, 2001; entre outros) 

tratando sobre a forte presença do saber médico na cultura em especial nas 

instituições escolares. Pontuando como a presença da psicologia vem associando 

os seus conhecimentos científicos sobre o comportamento infantil oferecendo certa 

ilusão em relação aos métodos corretos de ensino e a possibilidade de uma 

individualização desse processo. 

 

Há evidências de uma apropriação do discurso especialista, tanto o discurso 

da medicina como o discurso da psicologia, no cotidiano escolar, procurando 

transformar questões não médicas em questões médicas. Em outras palavras, a 

tentativa de encontrar no campo médico e/ou psicológico, as causas e soluções de 

problemas que também se circunscrevem no âmbito social e político. A chamada 

medicalização e psicologização do fracasso escolar, conforme apontam Collares & 

Moises (1994, p. 26): 

 

 

Até alguns anos atrás, a biologização da Educação era feita 
basicamente pela ciência médica, concretizada pelos profissionais 
médicos, atuando tanto na Rede Pública de Saúde, como em 
consultórios particulares e, principalmente, nas faculdades. Dessa 
circunstância advém o termo medicalização para nomear essa 
prática. Entretanto, mais recentemente, com a criação/ampliação de 
campos do conhecimento, novas áreas, com seus respectivos 
profissionais, estão envolvidas nesse processo. São psicólogos, 
fonoaudiólogos, enfermeiros, psicopedagogos que se vêm aliar aos 
médicos em sua prática biologizante. Daí a substituição do termo 
medicalização por outro mais abrangente - patologização -,uma 
vez que o fenômeno tem-se ampliado, fugindo dos limites da prática 
médica. (grifos do autor). 
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Entendemos que dentro dos ambientes escolares, justamente pelas práticas 

educativas se tornarem permeáveis ao discurso da ciência, há uma dialogia com o 

saber médico a partir do momento que busca pelo diagnóstico, pautado em 

categorias do campo da medicina e da psicologia, justificar o desempenho escolar 

insatisfatório estimulando de certa forma o diagnóstico dos distúrbios de 

aprendizagem em larga escala.  

 

Por outro lado, não se pode desconsiderar a necessidade, tanto dos 

professores como dos pais, de se nomear os motivos, as razões dessa não 

aprendizagem, desse desempenho considerado como insatisfatório, em outras 

palavras, a demanda para que se nomeie o sintoma do sujeito. Em princípio, essas 

respostas estariam no encaminhamento a especialistas que poderiam diagnosticar e 

dessa forma, produzir um sentido, uma nomeação. O que seria na linguagem 

médica, a definição de uma patologia, a partir de determinados sinais. 

 

Porém, ao se definir qual a patologia apresentada, todas as outras 

possibilidades de questionamentos em relação ao ambiente escolar, à metodologia 

de ensino, a própria formação do professor ou ainda, a transmissão simbólica que 

estaria operando nas relações familiares e sociais, o lugar e a posição que cada um 

ocupa dentro desse arranjo, a maneira como o aprender circula nessas estruturas, 

enfim quaisquer outras possibilidades que poderiam se transformar em 

questionamentos fica excluído.  Poderíamos dizer, que a partir da peculiaridade da 

lógica dessa manifestação sintomática, que poderia ser escutada como uma 

mensagem a ser decifrada, o que aí se opera é a foraclusão9 do sujeito por efeitos 

de um discurso10 de saber11 e verdade12 validada pela ciência a partir da perspectiva 

médica e psicológica. O mais importante é foracluído: o sujeito. 

                                                 
9 Foraclusão, para Freud, define-se pela incapacidade do eu de fugir ele próprio, envolve a 
desaprovação da identificação, na medida em que esta repousa sobre a assunção do patronímico. De  
acordo com Kaufman (1993), a noção de foraclusão, converge na ideia de uma exclusão da 
realidade. E ainda Quinet (2006), considera que o termo diz respeito ao sujeito em sua história e sua 
singularidade. Derivado do francês forclusion, cuja tradução exata, como termo jurídico, é prescrição, 
que equivaleria à não-inclusão. 
10 O conceito de discurso no ensino de Lacan, inicialmente aparece como equivalente à fala, ao dito. 
Mas, no seminário 17 (1969/70) ele passa a conceber o discurso para além da fala, como um 
instrumento de linguagem produtor do laço social, um aparelhamento linguístico. Com esse termo 
‘discurso’ passou a designar quatro modalidades de estruturação do laço social, ou seja, daquilo que 
pelo discurso faz liame social. Essa estruturação do laço social apresenta-se por meio da 
coordenação de quatro elementos, a saber:os significantes S1 e S2, o sujeito $ e o objeto a ; que se 
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 O que se pode constatar são generalizações no que diz respeito às 

demandas endereçadas aos especialistas, no caso, especialmente médicos, 

psicólogos e psicopedagogos em busca de uma investigação que inexoravelmente 

se consuma na nomeação de um diagnóstico para o fracasso escolar, perpetuando-

se dessa forma uma lógica da exclusão. 

 

A queixa mais comum encontrada hoje nos ambientes escolares 

representando a principal causa de encaminhamento de crianças para serviços 

especializados é a falta de atenção e o comportamento hiperativo. Crianças 

agitadas, desorganizadas, desatentas, antes consideradas em suas dimensões 

históricas, culturais, subjetivas e existenciais, passam a ser vistas por um 

convencionalismo nosográfico que responde ao ideal de uma uniformização de 

linguagem, cujo paradigma contemporâneo é o DSM-IV13. 

 

 

Tido como o distúrbio psiquiátrico mais comum entre crianças em 
idade escolar e a principal causa de encaminhamento de crianças 
para serviços especializados, seus principais sintomas consistem em 
desatenção, hiperatividade e impulsividade – considerados pelo 
pesquisador Russell Barkley, como a “santíssima trindade” do TDA/H 
(LIMA, 2005, p. 14). 
 

 

 

Constam nesse Manual, os seguintes critérios para diagnóstico: 

 

 

 

                                                                                                                                                         
distribuem em quatro lugares diferentes: lugar do agente, do outro, da produção e da verdade. A 
rotação das quatro letras por cada um desses quatro lugares, não alterando a sequência lógica das 
letras, resulta em quatro matemas, formalizando a teoria dos quatro discursos: do mestre, histérico, 
universitário e psicanalítico. Os lugares de onde cada discurso se ordena: 
   Agente  → outro 
   Verdade  produção 
11 Saber subordinado ao gozo de sentido, da ordem da construção significante. 
12 Verdade sempre parcial, meio dizer, semi-dizer, sendo marcada essencialmente como insuportável 
ao eu. 
13 American Psychiatric Association (1980) Diagnostic and statistical manual for mental disordes. 
Washington, D.C., American Psychiatric Press, 1980. 
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Critérios Diagnósticos para Transtorno de Déficit d e Atenção/Hiperatividade 14 

 

A. Ou (1) ou (2)  

 

1) seis (ou mais) dos seguintes sintomas de desatenção persistiram por pelo menos 6 

meses, em grau mal-adaptativo e inconsistente com o nível de desenvolvimento: 

 

Desatenção: 

 

(a) frequentemente deixa de prestar atenção a detalhes ou comete erros por descuido em 

atividades escolares, de trabalho ou outras 

(b) com freqüência tem dificuldades para manter a atenção em tarefas ou atividades lúdicas 

(c) com freqüência parece não escutar quando lhe dirigem a palavra 

(d) com freqüência não segue instruções e não termina seus deveres escolares, tarefas 

domésticas ou deveres profissionais (não devido a comportamento de oposição ou 

incapacidade de compreender instruções) 

(e) com freqüência tem dificuldade para organizar tarefas e atividades 

(f) com freqüência evita, antipatiza ou reluta a envolver-se em tarefas que exijam esforço 

mental constante (como tarefas escolares ou deveres de casa) 

(g) com freqüência perde coisas necessárias para tarefas ou atividades (por ex., brinquedos, 

tarefas escolares, lápis, livros ou outros materiais) 

(h) é facilmente distraído por estímulos alheios à tarefa 

(i) com freqüência apresenta esquecimento em atividades diárias  

(2) seis (ou mais) dos seguintes sintomas de hiperatividade persistiram por pelo menos 6 

meses, em grau mal-adaptativo e inconsistente com o nível de desenvolvimento:  

 

Hiperatividade: 

 

(a) frequentemente agita as mãos ou os pés ou se remexe na cadeira 

(b) frequentemente abandona sua cadeira em sala de aula ou outras situações nas quais se 

espera que permaneça sentado 

(c) frequentemente corre ou escala em demasia, em situações nas quais isto é inapropriado 

(em adolescentes e adultos, pode estar limitado a sensações subjetivas de inquietação) 

(d) com freqüência tem dificuldade para brincar ou se envolver silenciosamente em 

atividades de lazer 

                                                 
14 Disponível em: www.psicologia.com.pt/instrumentos/dsm_cid/dsm.php. Acesso em: 03.out.2010 
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(e) está frequentemente "a mil" ou muitas vezes age como se estivesse "a todo vapor" 

(f) frequentemente fala em demasia  

 

Impulsividade: 

 

(g) frequentemente dá respostas precipitadas antes de as perguntas terem sido 

completadas 

(h) com freqüência tem dificuldade para aguardar sua vez 

(i) frequentemente interrompe ou se mete em assuntos de outros (por ex., intromete-se em 

conversas ou brincadeiras)  

B. Alguns sintomas de hiperatividade-impulsividade ou desatenção que causaram prejuízo 

estavam presentes antes dos 7 anos de idade.  

C. Algum prejuízo causado pelos sintomas está presente em dois ou mais contextos (por 

ex., na escola [ou trabalho] e em casa).  

D. Deve haver claras evidências de prejuízo clinicamente significativo no funcionamento 

social, acadêmico ou ocupacional.  

E. Os sintomas não ocorrem exclusivamente durante o curso de um Transtorno Invasivo do 

Desenvolvimento, Esquizofrenia ou outro Transtorno Psicótico e não são melhor explicados 

por outro transtorno mental (por ex., Transtorno do Humor, Transtorno de Ansiedade, 

Transtorno Dissociativo ou um Transtorno da Personalidade).  

Codificar com base no tipo:  

F 90.0 - 314.01 Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade, Tipo Combinado: se tanto o 

Critério A1 quanto o Critério A2 são satisfeitos durante os últimos 6 meses. 

F 98.8 - 314.00 Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade, Tipo Predominantemente 

Desatento: Se o Critério A1 é satisfeito, mas o Critério A2 não é satisfeito durante os últimos 

6 meses. 

F 90.0 - 314.01 Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade, Tipo Predominantemente 

Hiperativo-Impulsivo: Se o Critério A2 é satisfeito, mas o Critério A1 não é satisfeito durante 

os últimos 6 meses.  

 

 

E aqui cabe uma reflexão sobre as principais transformações do saber 

psicopatológico que vieram ocorrendo ao longo das diversas revisões do DSM até 

sua versão atual (o DSM-IV) e as articulações dessas mudanças com a temática das 

dificuldades escolares, assim chamado “fracasso escolar” e dos apontados como 

“falha de atenção” e “comportamento hiperativo”. 
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1.5 O Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtor nos Mentais (DSM) como 
referência 
 

 

Segundo Pereira (2000), a psicopatologia é definida como uma disciplina que 

se ocupa do sofrimento psíquico, mas vem perdendo progressivamente seu papel de 

fundamento das práticas psiquiátricas porque está cedendo lugar a um 

convencionalismo nosográfico que busca responder aos ideais de  uniformidade de 

linguagem nesse campo. 

 

Historicamente, a psicopatologia situou-se em uma vasta encruzilhada de 

orientações teóricas, pautando-se nos debates entre clínicos e pesquisadores 

provindos de horizontes epistemológicos diferentes, o que inevitavelmente deixava 

margem a confusões terminológicas. O surgimento do DSM na história da psiquiatria 

propunha-se a ser um sistema classificatório ateórico e operacional das grandes 

síndromes psíquicas. O diagnóstico passaria a ser considerado como mero 

instrumento convencional, dispensando qualquer referente ontológico objetivo. 

 

 

 

Graças ao empirismo e ao pragmatismo embutidos em seus 
pressupostos e ocultos sob o manto de um pretenso “ateorismo”, o 
DSM terminou, na prática, por excluir do debate cientificamente 
autorizado todas as disciplinas cuja abordagem do sofrimento 
psíquico não repousasse sobre definições explícitas e convencionais 
de fatos clínicos imediatamente constatáveis (PEREIRA, 2000, 
p.120). 

 

 

 

Sabe-se que a unificação terminológica em psiquiatria não é um fenômeno 

recente, esteve presente desde os primórdios da constituição do campo psiquiátrico. 

Com Pinel constitui-se como especialidade médica inaugurando-se uma forma de 

abordagem descritiva e classificatória dos fenômenos ligados à alienação mental. 

 

Com Esquirol, discípulo de Pinel, ocorreu uma radicalização, pois este criou 

categorias muito mais precisas e delimitadas que formariam a base da psiquiatria, 
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influenciado pelas ideias positivistas de Comte, daí a ênfase dada à precisão e 

sistematização dos quadros clínicos, dando menor importância à pesquisa do 

sofrimento mental, conforme Pereira (2000). 

 

Embora seja indiscutível o caráter positivista da metodologia de Esquirol, 

somente com a psiquiatria moderna é que se constituiu a descrição e classificação 

dos grandes quadros psiquiátricos. E são apenas em meados do séc.XIX, no 

contexto norte-americano, que se elaboram os primeiros sistemas de classificação 

das perturbações mentais com o objetivo de serem empregados nos 

recenseamentos da população para se obter um perfil objetivo das necessidades 

comunitárias de saúde. Assim, era necessário diagnosticar e classificar de forma 

confiável para fornecer ao Estado os meios de intervenção no campo do sofrimento 

psíquico como fato social. 

 

 Contudo, Pereira (2000) dirá que essas especificações diagnósticas não 

atingiram as práticas médicas e psiquiátricas cotidianas, permanecendo restrita aos 

interesses administrativos. Somente após a Segunda Guerra Mundial é que as 

mudanças mais significativas introduzidas pela nosografia operacional passaram a 

influenciar a clínica psiquiátrica, sobretudo com o aparecimento da primeira edição 

desse manual, demonstrando que a taxonomia psiquiátrica nos Estados Unidos sob 

pressão da administração pública, desenvolve-se muito mais em função dessa 

pressão do que propriamente por interesses clínicos. 

 

 A princípio, os pesquisadores tinham acesso a poucas categorias 

diagnósticas, bem genéricas, que progressivamente foram multiplicando-se e 

especificando-se em função da criação de comitês de saúde mental, associações 

médicas, comitês de estatísticas que influenciaram a orientação médico biológica 

desse Manual no período compreendido entre 1913 e 1942. 

 

Em 1952, fortemente marcado pelas concepções da psiquiatria dinâmica de 

Adolph Meyer, é publicada a primeira edição do Manual de Diagnóstico e Estatística 

da Associação Psiquiátrica Americana. Nesse período os psiquiatras passaram a 

trabalhar cada vez mais em serviços comunitários abandonando as instituições 
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asilares. De certa forma, isso também influenciou as mudanças nosográficas 

introduzidas pelo DSM, conforme levantamento realizado por Pereira (2000). 

 

Na segunda edição do DSM, em 1968, embora sob forte influência da 

psicodinâmica, as categorias ainda se mantinham vagas e genéricas e retratavam as 

noções mais consensuais entre os profissionais da área. 

 

 No período que compreende a segunda e terceira publicação do referido 

Manual, surge um debate sobre a pertinência ou não de se manter a 

homossexualidade como categoria diagnóstica específica que gerou a participação 

de ativistas e muitos protestos contra a Associação Psiquiátrica Americana (APA), 

que acabou por suprimir a homossexualidade como categoria diagnóstica. Isso 

apenas serve para ilustrar a fragilidade da maneira pragmática de se tratar os 

fenômenos ligados ao sofrimento psíquico, além de apontar para o fato de que o que 

pode ser considerado ou não como patológico, em termos de comportamento, 

constitui apenas reflexo das discussões entre cientistas, pesquisadores e sociedade 

num dado momento histórico. Assim, as classificações consideradas científicas 

mostram sua vulnerabilidade em razão de questões de poder, de grupos e 

interesses econômicos e da forte influência da mídia. 

 

 Dessa forma, em 1980, com a publicação do DSM-III, marca-se a adoção 

oficial da abordagem operacional na psiquiatria americana bem como a difusão 

internacional de seus princípios, tornando-se uma espécie de via de convergência 

nosográfica no plano mundial. Com caráter pragmático tendo como procedimento a 

definição dos diferentes sintomas e síndromes psiquiátricos permitindo assim 

orientar o diagnóstico. 

 

Pode-se assim considerar que a meta principal desse manual era a de 

constituir um sistema de classificação15 repousando apenas em dados diretamente 

observáveis, sem recorrer a concepções teóricas pré-estabelecidas, evitando os 

                                                 
15 J.Bekerman (2011) tece considerações sobre a elaboração epistemológica da classificação do 
DSM e utilizando-se da crítica literária de Jorge Luis Borges de que “não há classificação que não 
seja arbitrária e conjuntural” completa “e interesseira”. Sendo esse interesse, no caso do DSM, 
relacionado ao benefício econômico ligado à “indústria dos psicofármacos, cuja magnitude em escala 
mundial é comparável à indústria armamentista e ao tráfico de drogas”. (p.27) 
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impasses e as incompatibilidades entre as múltiplas abordagens psicopatológicas, 

especialmente no plano das etiologias. Trata-se, portanto, de construir uma 

classificação racional de síndromes psiquiátricas, baseada em dados já 

suficientemente estabelecidos do ponto de vista empírico experimental e passível de 

permitir um acordo mínimo no plano da confiabilidade do diagnóstico. 

 

As considerações realizadas por Ceccarelli (2010) pontuam que o discurso 

que baliza esse Manual, mudou a definição de padecimento para que novas 

“doenças” pudessem surgir.  

 

St.Onge (2004, apud CECCARELLI, 2010) aponta que entre 1987 e 1994 o 

DSM-IV16 introduziu 77 novas doenças mentais.  

 

 

 
Foi assim que a timidez passou a ser “fobia social”; o regurgitar 
normal nos bebes, tornou-se o “refluxo esofágico patológico”; a 
senilidade uma “insuficiência da circulação cerebral” e a expressão 
“traumatismo do bilhete que perde” utilizada para quem se preocupa 
por não ter ganhado na loteria. (2010, p.130). 

 

 

 

Entendemos que a tentativa de absolutização de um discurso que vise a dar 

conta de forma hegemônica do sofrimento humano e que desconsidera que cada 

disciplina que se ocupa do sofrimento psíquico produz modelos específicos de 

psicopatologia de acordo com o referencial teórico em que se inscreve, é 

extremamente perigosa e deve despertar a oposição e a crítica. Como bem é 

ilustrado por Pereira (2000, p. 138): 

 

 

O deslizamento sutil de uma abordagem operacionalmente 
estruturada, fundada sobre dados empíricos aos quais se atribui uma 
importância particular a um discurso sobre o sofrimento (pathos) 
humano não constitui nada além de um abuso ideológico mascarado 

                                                 
16 A quinta edição do DSM (DSM-V) prevista para 2013, traz novas síndromes que agora passarão a 
ser chamadas de “adicções”, dentre elas, atividade sexual excessiva, amor pela gastronomia, prazer 
em surfar por horas na internet, temor de perder emprego em tempos de crise. (CECCARELLI, 2010). 
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de cientificidade. Em nenhum caso, a noção de critério diagnóstico 
pode pretender substituir ou ser tomada por equivalente a uma teoria 
do sintoma. 

 

 

 

 Entretanto, o que temos observado é que tal manual vem sendo elevado à 

categoria de referencial indispensável, tomado como instrumento técnico para ser 

usado de forma empírica na visada de uma pseudo confiabilidade, uma vez que seu 

modelo está baseado em dados estatísticos, ou seja, a obtenção, organização e 

análise de dados sobre uma população e como método derivar predições  e 

conclusões com base nesses dados (ASSIS, 2010). Isso significa atribuir aos 

comportamentos levantados uma classificação de “normal” ou “anormal” a partir de 

uma média da população estudada, sendo assim o que passa a interessar é a média 

da população estudada. A este respeito, Quinet (2006, p. 11) assinala: 

 

 

Os manuais de diagnóstico atuais parecem tomados pela 
preocupação de se constituir uma língua comum entre psiquiatras de 
todo o mundo, como um esperanto que pudesse terminar com o mal-
entendido próprio à comunicação. Baseados no ideal da visibilidade 
e na dualidade saúde versus transtorno, os manuais dão a impressão 
de se pretenderem um instrumento que associa o máximo da 
descrição (...) dentro de uma margem mínima de erro com o ideal de 
transmitir um modelo médico para a psiquiatria. 

 

 

 

Quanto à receptividade desse sistema de classificação por parte dos 

profissionais das áreas “psi” esta tem sido muito grande. De forma geral, os 

diagnósticos médicos continuam sendo, em sua maioria, significações arbitrárias 

pautadas na identificação de sintomas e sinais, às quais os sujeitos aderem, 

restando poucas possibilidades para se estabelecer outras significações. Há que se 

considerar, também, os efeitos que essas nomeações produzem na forma como são 

subjetivadas. Entretanto, tanto os pais como os professores buscam essa 

nomeação, essa resposta. 
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 Entendemos que há um contingente histórico em que se constitui essa 

sociedade atual, que ao criar suas “leis” promulga juntamente processos de 

alienação e exclusão. Os efeitos se manifestam numa determinada lógica discursiva 

fazendo crer que é possível encontrar essa resposta. 

 

Askofaré (2009) observa que o fenômeno da exclusão é encontrado e por 

vezes tratado por psicanalistas no meio hospitalar, médico-social, médico-

psicológico, nas universidades ou em organismos de pesquisa, quer seja pelo 

exercício da psicanálise, quer seja pela experiência pessoal marcada pela 

psicanálise. Entretanto, há outra modalidade de exclusão, que não depende da 

psicopatologia, no sentido médico do termo, é uma exclusão relativa à figura do 

discurso que hoje nos domina, a saber, o discurso capitalista. 

 

 

Esse discurso “paradoxal” – naquilo que aconteceu para se fazer 
laço social, ao contrário, o desfaz -, esse discurso é então aquele 
que determina a única economia que vale hoje e por toda parte (...). 
É excluído, se é excluído queira ou não, qualquer um que participa, 
de um ou de outro, desta economia de bens – de produção, 
consumo, financias – e de serviços. Esta exclusão se duplica 
geralmente numa outra: aquela do mundo das palavras (que vale 
sobre o mercado), de trocas simbólicas, em todo caso no quadro de 
discursos dominantes (2009, p. 405). 

  

 

 

 Que lugar fica reservado à educação numa sociedade marcada pelo discurso 

capitalista é o passo seguinte. 

 

 

1.6 A educação no contexto da sociedade atual 

 

 

Com a desintegração do sistema feudal, no final da idade média, surge um 

novo sistema econômico, social e político: o Capitalismo que cresce com o 

desenvolvimento comercial, se formando aos poucos para dominar toda a Europa 

ocidental. Com a revolução burguesa na Inglaterra e França as instituições foram se 
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adaptando a essa nova organização e um conjunto de ideias foi produzido para 

justificar essa nova ordem.  

 

Com a implantação do sistema fabril, deslocou-se a centralização do setor 

primário (agricultura) para o setor secundário (indústria). Porém, é com o advento da 

sociedade pós-industrial, que se caracteriza pela ampliação do setor terciário 

(serviços) que o cotidiano passa a ser marcado pelo consumo. De acordo com 

Aranha (2003) a mudança de enfoque descentraliza a atenção, “antes voltada para a 

produção (capitalista versus operário), e orientando-a agora para a informação e o 

consumo (p.40)”. 

 

Segundo pesquisa desenvolvida por Baima (2011), apoiada em autores 

contemporâneos (BERMAN, MARCUSE, SAFLATE, ADORNO, BAUMAN, RAMOS 

entre outros) caracterizam a atual fase do capitalismo como fase modernizada, o 

que se opera é um sistema de produção de bens de consumo em alta escala 

passando o capitalismo a depender desse consumo para se sustentar 

economicamente, não significando com isso um sistema mais humanitário e flexível.  

 

O sistema que hoje convivemos favorece a acumulação de bens em que os 

processos de ampliação de consumo contam com a publicidade, o marketing, as 

mídias em geral e a indústria cultural como elementos fundamentais para mantê-lo. 

Propagam-se dessa forma um espírito de consumismo impondo padrões de 

comportamento reforçando a dependência e a servidão. Um tipo de dominação que 

aparece disfarçada de liberdade, limitando-se a necessidades materiais e 

intelectuais. Ou seja, “necessidades concebidas como próprias do indivíduo, mas 

que são determinadas por forças externas sobre as quais o sujeito não tem controle, 

e que proliferam a dominação, a miséria e a injustiça (BAIMA, 2011, p. 12)”. 

 

Embora se propague certa ilusão de liberdade, o que determina e orienta as 

necessidades e escolhas devem estar a favor do capital, criando sensações de 

atendimentos individualizados, mas no fundo o que ocorre são achatamentos das 

singularidades em categorias pré-determinadas. 
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Baima (2011) destaca ainda que o sucesso desse sistema deve-se a busca 

contínua de satisfação de novos desejos que se harmonizam com o imperativo 

social de satisfação no consumo de mercadorias. Apesar de prometer a satisfação 

plena, o que se perpetua é a insatisfação. 

 

Esse discurso presente em nossa sociedade ecoa nos ambientes escolares: 

competitividade, produtividade, eficiência, otimização do tempo, ou seja, valores que 

são perseguidos para se alcançar o sucesso individual. O sistema educacional ao 

responder a essas marcas cumpre sua função reproduzindo as relações sociais de 

produção da sociedade capitalista. Os estudos de Bourdieu e Passeron, através da 

obra “A Reprodução” nos possibilitam fazer uma análise no âmbito escolar e suas 

relações sociais e identificar sua função ideológica e política que acaba legitimando 

uma ordem arbitrária que funda todo um sistema de dominação vigente nessas 

instituições, gerando o fenômeno da segregação em lugar do direito universal à 

educação.  

 

 

Enquanto força formadora de hábitos, a escola propicia aos que se 
encontram direta ou indiretamente submetidos à sua influência, não 
tanto esquemas de pensamento particulares e particularizados, mas 
uma disposição geral geradora de esquemas particulares capazes de 
serem aplicados em campos diferentes do pensamento e da ação 
aos quais se pode dar o nome de habitus cultivado (BOURDIEU, 
2002, p. 211). 

 

 

 

Ao relacionarmos estrutura capitalista e educação, também identificamos a 

lógica apontada por Althusser (1987) que caracteriza a escola como “aparelho 

ideológico do estado”, reproduzindo as relações materiais e sociais da produção. 

Além de trabalhar a serviço do mercado, transforma-se em fábrica de mão de obra 

atuando em nível de ideologia. É pela transmissão do conhecimento que a escola 

ocupa esse lugar, não cria a divisão de classe, mas contribui para sua reprodução. 

Uma escola que se propõe a formar cidadãos produtivos para o mercado de 

trabalho, que investe naqueles que ela considera os mais aptos e competentes de 

acordo com os valores pré-estabelecidos para uma educação de qualidade. 
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Laval (2004, apud COSTA, 2010) aponta que a educação desempenha um 

papel utilitarista e mercantilista sujeitando-se à razão econômica. A qualificação e o 

conhecimento são os meios para a venda de bens e serviços e os sujeitos, 

denominados escolares, tornam-se reféns da competição que movimenta os 

mercados, “[...] a educação é considerada uma atividade subjugada a custos e 

rendimentos. Seu produto, o aluno, é assimilado, então, a uma mercadoria (2010, 

p.69)”. 

 

Há um sujeito determinado pelas condições desse discurso. Discurso esse 

que foi se formando sobre a criança e suas dificuldades gerando processos de 

exclusão dentro do universo escolar. 

 

O modelo de escola que hoje convivemos é aquele em que se valorizam as 

competências individuais que pressupõe o individualismo e a competitividade. Numa 

sociedade liberal em que já está pré-determinado de que todos não conseguirão 

“vencer” resta impregnar na cultura a ideologia da competição e dessa forma 

valorizar os poucos que conseguem se adaptar a essa lógica excludente. Como 

afirma Gorz (1973, apud SANTOS e ANDRIOLI, 2005, p. 113): 

 

 

[...] para a reprodução da hierarquia nas relações sociais a “produção 
de perdedores” é tão importante como a promoção dos diplomados. 
Trata-se de convencer uma significativa parcela dos jovens de que 
eles são incapazes de ser algo mais do que um trabalhador 
desqualificado. Seu fracasso passa a ser assimilado não como o 
resultado de um sistema de ensino, mas de sua própria incapacidade 
pessoal e social. Por outro lado, trata-se de convencer os 
“vencedores” de que constituem uma elite, cujo sucesso seria fruto 
de muito esforço, dedicação e vontade de “vencer”. A elite passa a 
se justificar a si mesma como camada privilegiada e superior à 
classe trabalhadora. “As escolas são obrigadas a produzir um 
percentual de fracassados, para fornecer trabalhadores 
desqualificados dos quais a economia necessita. 

 

 

 

 Nesse sentido, a educação como braço do Estado dentro do espectro social, 

comprometida com as estruturas vigentes e respondendo aos interesses desse 

Estado, sustenta um papel de reprodutora. No bojo da sociedade capitalista, a 
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educação também pode ser considerada mercadoria, a partir do momento que sua 

estrutura ideológica se sustente para reproduzir esse sistema pautado em princípios 

que respondam aos interesses do capital. 

 

 Entretanto, acreditar que essa posição é a única possível seria desconsiderar 

o que se tem realizado nos programas de pesquisa dentro dessa área. Não é 

objetivo de o nosso trabalho transitar nessa esfera, porém não poderíamos deixar de 

considerar, e porque não dizer apostar, que o processo educacional como produto 

do ato humano possa operar como transformador, ou seja, transformar e 

transformar-se.  

 

 Um dos efeitos ao qual a educação não pode dimensionar é o quanto ela é 

capaz de provocar reflexões críticas, nesse sentido Silva e Neto (2012) 

considerando um modelo de educação que legitime os indivíduos nela envolvidos, 

incentivando-os a participar de discussões instaurando certo lócus para o debate, 

afirmam que: 

 

 

O recobro a ser conquistado, passa por essa valorização da ação 
dos indivíduos e do seu discurso, da sua fala; transita pelo retorno à 
constituição de um espaço público que possa ser mais interessante e 
fundamental do que aquilo que é da ordem do particular. (2012, p. 
29). 

 

 

 Ainda transitando pela polifonia que há em torno desse assunto, encontramos 

em Fazenda (2012) a possibilidade de uma educação que se valorize do diálogo 

interdisciplinar para almejar uma escola “cuidadora”. Arriscando sair das grades 

curriculares do saber-fazer para um currículo que valorize o saber-ser e o saber-

conviver; que ao desenvolver metodologias que resgatem o aspecto do humano com 

suas identidades e histórias de vida, possam liberar seus alunos dos dados 

estatísticos e das avaliações quantitativas; que autorizem os professores 

especialistas em suas disciplinas a se reposicionar numa conexão para a pesquisa 

com o mundo e com a vida; que ao se liberarem do tempo fatiado da hora-aula 

possam se conectar com o tempo de aprendizado ao longo da vida; que ao romper 
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com o cartesianismo que marca o espaço da sala de aula possam facilitar o diálogo 

pela flexibilidade da interação e, finalmente, negando-se ao drive-thru das 

certificações os “professores possam entender que o aprendizado acontece 

diferentemente em cada indivíduo e que a Escola é apenas uma ponte entre seu 

sonho e sua realidade (FAZENDA, 2012, p.117)”. 

 

 

1.7 Mapeando a pesquisa 

 

Mas quem seriam essas crianças que não aprendem? Que sentido existe 

nessa forma de não corresponder ao socialmente aceito e esperado?  Não seria 

razoável esperar-se a incidência de uma causa que não se esgotaria no âmbito 

estritamente orgânico e fisiológico? Não seria razoável ou mesmo imprescindível, 

contar-se com a presença de um sujeito subjacente a esses sintomas? Essa forma 

de escapar a esse ideal não poderia ser uma maneira de denunciar um certo “mal 

estar” vivido pelas crianças no cotidiano escolar? Um certo “mal estar” do sujeito na 

modernidade? Um certo “mal estar” de viver numa sociedade que requer o 

imediatismo, o superficial, o rápido, o descartável, que determina, cobra e espera a 

homogeneização e ao mesmo tempo, cria uma ilusão com a promessa da 

completude?  

 

Considerando que os sintomas se vestem com os significantes de 

determinada época e determinada cultura, nessa dimensão essas crianças não 

estariam desenvolvendo uma nova forma de subjetivação com marcas 

singularizantes em um estilo próprio de existir através dos seus sintomas? Não seria 

uma forma singular de o sujeito responder frente à homogeneização que esta 

sociedade propõe a todo o momento? 

 

Askofaré (2009) realizou uma importante diferenciação entre sujeito e 

subjetividade. Segundo seus estudos, o que se pode precisar é que a única “coisa” 

que não muda é a estrutura do sujeito, independente das mudanças históricas. 

Entretanto, o Outro muda e essas mudanças refletem sobre a estrutura, 
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especialmente sobre o Eu. Se reportando à Lacan, Askofaré (2009, p. 170) 

acrescenta: 

 

 

O que ele propõe, são as coordenadas de uma verdadeira 
subjetividade, quer dizer, de uma forma histórica e determinada de 
traços, de posições e de valores que os sujeitos de uma época têm 
em comum, em suas relações com o Outro, como discurso; no 
presente caso, o discurso da ciência.  

 

 

Vale esclarecer que para a psicanálise, sintoma é compreendido a partir de 

uma dimensão diferente do que o é para a ciência médica. Para Freud o sintoma 

pode aparecer ou como um corpo estranho fazendo com que o eu padeça de seu 

sintoma ou como incluído na satisfação narcísica confundindo sintoma e eu, fazendo 

com que o sintoma acabe fazendo parte do eu. Lacan enfatizará o estatuto 

sintomático do próprio eu. Para ambos, em algum momento de suas teorias, o 

sintoma assume a forma de uma mensagem do inconsciente a ser lida, 

decodificada. 

 

Freud logo de início associa o sintoma à sexualidade, afirmando que ele 

permite uma satisfação sexual substitutiva, ou seja, pulsional. Associa sintoma com 

fantasia com a ideia de que as fantasias pudessem ser causa de sintomas como 

ficções destinadas a encobrir a sexualidade infantil, e dessa forma proporcionariam 

uma “solução” para os enigmas com os quais as crianças se deparam. 

 

O sintoma apareceria na tentativa de conciliar forças contraditórias, atender 

ao eu sem deixar de responder ao id, mas como uma forma de realização do desejo. 

Se por um lado causa sofrimento e desprazer, por outro consegue obter certa 

satisfação pulsional, embora restrita e pouco reconhecida pelo sujeito. Sendo assim, 

o sintoma seria uma formação de compromisso, em que a libido por um caminho 

indireto via inconsciente, chegaria a uma descarga real. 

 

Assim, poderíamos afirmar que o sintoma emerge diante de um encontro com 

a castração, com o impossível de suportar, em que a fantasia vacila deixando 
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entrever aquilo que ela tem por função velar: a castração do Outro. Para Lacan, a 

fantasia é uma verdade que esconde o real, uma tela que tampona esse real. 

 

Portanto, poderíamos pensar que o fracasso escolar é passível de uma 

abordagem genérica, que aparece de maneira deflagrada na investigação científica 

atual, porém, não se pode dizer o mesmo a respeito do modo como o sujeito lida e 

subjetiva as dificuldades que aparecem ao longo da sua vida escolar. Santiago 

(2005, p. 22) aponta como saída que: “não resta outra via senão a de incluir o 

fracasso como uma vicissitude inerente ao impossível de suportar”. 

 

Entendemos que a forma como o processo diagnóstico do fracasso escolar 

vem sendo conduzido através de demandas formalizadas por uma nomeação do 

que está acontecendo com essas crianças, acaba por foracluir o sujeito. Mas de que 

sujeito se trata? 

 

Proponho, de saída, tratar a questão do sujeito. Diversos podem ser os 

significados de sujeito. No dicionário Aurélio, o termo sujeito é definido como ser 

individual, real, que se considera como tendo qualidades ou praticado ações. No 

Dicionário de filosofia de Oxford, sujeito aparece como sinônimo de eu. No 

Vocabulário técnico e crítico de filosofia de A. Lalande, sujeito aparece definido 

como sujeito da lógica, da metafísica, da psicologia, da sociologia, do direito e da 

filosofia. 

 

Mas para além das definições que satisfazem aos enunciados usualmente 

veiculados na comunidade linguística ou na filosofia, qual é a definição de sujeito 

que pode nos ajudar a entender de que sujeito se trata então, esse ao qual a escola 

se endereça? Ela se endereça a um sujeito? Poderíamos dizer que se endereça a 

um indivíduo, que constrói uma imagem social, um eu, ao qual a escola, desde os 

seus primórdios, se dirige. Com efeito, o eu na condição de ego, o eu das defesas, 

aquele eu a que Freud faz referência em “Inibição, sintoma e angústia”. Trata-se do 

eu que, investido narcisicamente, desconhece tudo o que dele não faz parte. Como 

aponta Alberti (1999, p. 96): “o eu do sujeito que insiste em um não saber e obtém 

ganhos secundários da doença [...]”. 



44 
 

 
 

Consequentemente devemos separar esse sujeito a que a escola se 

endereça – um indivíduo, é mais apropriado dizer – e o sujeito no sentido próprio em 

que pretendo empregar o termo neste trabalho; e que corresponde àquele que sob 

esta designação é estruturado a partir da psicanálise: o sujeito do inconsciente.  

 

Para situar esse indivíduo ao qual a escola se endereça, voltemos um pouco 

à história da educação, sem pretender esgotar o tema, porém com a intenção de 

compreender como foi se constituindo esse lugar de endereçamento. 

 

 

1.8 Retomando a história 

 

 

A prática da educação é muito anterior ao pensamento pedagógico, vindo do 

Egito os testemunhos mais antigos sobre os aspectos da civilização e, em particular, 

sobre a educação. O Egito é reconhecidamente o “berço comum da cultura e da 

instrução (MANACORDA, 1989, p. 10)”. Uma das características mais marcantes 

desse período arcaico que influenciou sobremaneira a educação foi a transmissão 

de geração em geração marcada pela autoridade dos adultos tornando-se tradição 

os ensinamentos morais e comportamentais. 

 

O pensamento pedagógico surge da reflexão sobre a prática da educação, 

com isso cria-se uma organização e uma sistematização com determinados 

objetivos em que se pretende conservar os valores da tradição. Assim o Oriente 

ligou-se, sobretudo à religião destacando-se o taoísmo, budismo, hinduísmo e o 

judaísmo e embora esse pensamento tenha sofrido evoluções e transformações, 

ainda mantém certa atualidade. 

 

Segundo Gadotti (2010 [1999]), a educação primitiva era essencialmente 

prática, espontânea, natural, baseada numa visão animista17 e totêmica18, pautava-

                                                 
17 Visão em que se acreditava que todas as coisas (pedras, árvores, animais) possuíam alma 
semelhante à do homem. 
18 Concepção de mundo que considera qualquer ser (homem, animal, planta ou fenômeno natural) 
como sobrenatural e criador de um agrupamento social que passa a ser adorado como totem. 
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se na imitação e na oralidade limitando-se ao presente imediato. Embora tenham 

sido os egípcios a dar importância ao ensino, foram os hebreus que deixaram um 

legado de doutrinas e tradições que se manifestaram nos métodos utilizados para 

educar. Repetição, revisão, rigidez, obediência aos pais, temor a Deus foram 

características que marcaram os métodos educacionais e que influenciaram a 

cultura ocidental. 

 

 A escola como instituição sofreu influências religiosas, em especial através 

do cristianismo, e se constituiu como resposta à divisão social do trabalho bem como 

ao nascimento do Estado, da família e da propriedade privada.  

 

Se na comunidade primitiva a educação era confiada a toda a comunidade, 

em função da vida e para a vida, para aprender a usar o arco, a criança caçava, 

para aprender a nadar, nadava. A escola era a aldeia. Com a divisão social do 

trabalho, pouco a pouco começam a surgir as especialidades entre funcionários, 

médicos, sacerdotes e a escola deixa de ser a aldeia e a vida. Passa a funcionar 

num lugar especializado onde uns aprendem e outros ensinam. Surge para ocupar o 

lugar em que a educação primitiva ia perdendo de seu caráter unitário e integral de 

formação para a vida, para o ensino e para a comunidade. O que passa a haver é 

uma expropriação do saber da comunidade em detrimento de dogmas, interdições e 

ordens. 

 

 

A escola que temos hoje nasceu com a hierarquização e a 
desigualdade econômica gerada por aqueles que se apoderaram do 
excedente produzido pela comunidade primitiva. A história da 
educação, desde então, constitui-se num prolongamento da história 
das desigualdades econômicas. A educação primitiva era única, igual 
para todos; com a divisão social do trabalho aparece também a 
desigualdade das educações: uma para os exploradores e outra para 
os explorados, uma para os ricos e outra para os pobres (GADOTTI, 
2010 [1999], p. 23). 

 

 

 

Na Grécia ainda se identifica aspectos da educação do antigo Egito, porém 

com características diferentes. Encontraremos a existência da educação separada 
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pelas classes sociais, porém menos rígida e um evidente desenvolvimento para 

formas de democracia educativa. 

 

Os ideais mais avançados de educação na Antiguidade encontraram na 

Grécia, a Paideia, uma educação que integrava a cultura da sociedade e a criação 

individual com uma pedagogia eficiente entre a liberdade, a convivência social e a 

política, porém esses ideais eram reservados aos homens livres. De acordo com 

Manacorda (1989, p. 41): 

 

 

Para as classes governantes uma escola, isto é, um processo de 
educação separado, visando preparar para as tarefas do poder, que 
são o “pensar” ou o “falar” (isto é, a política) e o “fazer” a esta 
inerente; para os produtores governados nenhuma escola 
inicialmente, mas só um treinamento no trabalho (...).  
Para as classes excluídas e oprimidas, sem arte nem parte, 
nenhuma escola e nenhum treinamento, mas, em modo e em graus 
diferentes, a mesma aculturação que descende do alto para as 
classes subalternas.  

 

 

 

Nesse período, as meninas não recebiam qualquer educação formal, apenas 

aprendiam os ofícios domésticos e os trabalhos manuais com as mães. Os meninos 

recebiam a prática da ginástica, da música e mais tarde surgiram os gramáticos para 

ensinar a ler e escrever. O principal objetivo da educação grega era preparar o 

menino para ser um bom cidadão. Teoricamente surge o ideal de formação, não do 

herói submetido ao destino, mas do cidadão. 

 

Os professores eram contratados pela família, assim a educação dependia da 

sua capacidade financeira. Eram os pedagogos (em grego=paidagogos= aquele que 

conduz a criança) em geral escravos e estrangeiros, que se ocupavam de 

acompanhá-las e exercia a função de mestre, “ou pelo menos a de repetidor para 

elas (MANACORDA, 1989, p. 48)”. 
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Mas é somente com a chegada da democracia que o ideal de educação 

passa a ser a formação do cidadão, deixando de ficar restrita à família e passando a 

ser praticada em lugares especiais. 

 

O mundo grego foi rico em tendências pedagógicas com Pitágoras, que 

pretendia realizar na vida humana a ordem que se via no universo; com Isócrates 

que centrava o ato educativo na reflexão, na linguagem e na retórica e com 

Xenofontes o primeiro a pensar na educação da mulher, restrita aos conhecimentos 

caseiros e interesses do esposo. Embora tenha sido com Sócrates, Platão e 

Aristóteles as maiores influências desse mundo. 

 

Manacorda (1989) ilustra com Platão, por intermédio de Protágoras, o 

percurso educativo da criança grega a partir da família até entrar numa escola para 

ver seus ensinamentos. Destaca que na mais tenra infância, mãe, pai, nutriz, 

pedagogo, enfim todos fazem de tudo para torná-la ótima, ensinando-lhe, 

mostrando-lhe o que é justo/injusto, bonito/feio, santo/ímpio, autorizado/proibido 

acompanhado de ameaças e punições para que obedecessem. O bom 

comportamento era mais importante do que o ensino das letras, que ficava sob o 

cuidado dos mestres. E quando as crianças começavam a entender as letras 

faladas, eram submetidas às letras escritas através de obras dos melhores poetas 

da época, que continham muitos ensinamentos os quais deveriam decorar e imitar 

visando “em tudo se tornar como eles” (1989, p. 52), após deixavam os mestres e 

seguiam para aprender as leis. Muitos desses traços ainda encontram-se presentes 

na educação atual influenciados pela lógica capitalista, que comentaremos mais a 

frente. 

 

A educação romana segue-se, segundo Manacorda (1989) dividida entre a 

inculturação das tradições pátrias, ou seja, a educação moral, cívica e religiosa e a 

instrução escolar técnica, com o ensino das letras, de origem grega. Uma educação 

essencialmente desenvolvida no seio familiar, inicialmente sob os cuidados da mãe, 

entre os brinquedos e as primeiras aprendizagens até o parar de brincar como sinal 

do fim da infância. E após os sete anos sob a tutela do pai para aprender os 

rudimentos do saber e as tradições familiares e pátrias. Como entende Manacorda 
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(1989) difícil afirmar que se trata de uma “educação romana”, já que esse modelo 

assemelha-se ao modelo grego.  

 

De fato a filosofia de educação grega foi transmitida aos romanos quando 

estes conquistaram a Grécia e a Paideia traduz-se nos estudos humanistas-  

entendido como humanitas19 que se universaliza pelo cristianismo e pela imposição 

do latim nas províncias conquistadas. Conserva em suas escolas a didática grega, 

baseada fundamentalmente na memorização e desenvolve um sistema de educação 

dividido em graus, o elementar, o gramático que corresponderia ao atual ensino 

médio e o superior, uma espécie de universidade já que estas só surgiriam na Idade 

Média.   

 

A educação romana sofreu profundas mudanças em consequência da 

modificação do estado cidade para o estado imperial, passando a exigir um novo 

sistema educativo. E pela primeira vez na história, o Estado passa a se ocupar 

diretamente da educação, uma vez que necessitaria de administradores para seus 

estados. Para vigiar essas escolas, são treinados os professores-supervisores nos 

moldes militares. Surge o modelo de educação utilitária e militarista, baseada na 

disciplina e na justiça. 

 

Portanto, falar em educação implica também falar em religião. Tanto as 

cidades como a educação, de uma maneira geral, tiveram origens institucionalizadas 

em códigos religiosos que influenciaram o “como governar” e o “como educar”. “O 

Império adotou o cristianismo como religião oficial e fez, pela primeira vez, a escola 

tornar-se o aparelho ideológico do Estado”, nas palavras de Gadotti (1999, p. 51) 

(grifos do autor). 

 

Com a decadência do Império Romano e as invasões bárbaras, no limite da 

influência da cultura Greco-romana sobre a educação sucedeu-se a influência da 

igreja Cristã, surgindo a centralização do ensino por parte do Estado cristão.  

 

                                                 
19 Humanitas – cultura geral que transcende os interesses locais e nacionais. 
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As culturas que se precederam fundadas no heroísmo, no aristocratismo, na 

existência terrena passaram a ser substituídas pelas ideias do cristianismo pautadas 

num corpo de doutrinas e dogmas para implantar a nova religião. Desenvolve-se 

uma educação catequética e dogmática, que seria a educação para o povo e uma 

educação humanista e filosófico-teológica para o clérigo. 

 

Duas importantes correntes educacionais influenciaram a educação do 

período medieval, a Patrística conciliando a fé cristã com as doutrinas Greco-

romanas e a Escolástica que tinha como premissa justificar a fé a partir da razão. 

Dessa forma, a Igreja afirma o seu poder dentro da sociedade influenciando 

sobremaneira a educação uma vez que visava interligar a fé a razão. 

 

O ensino escolástico configurou-se com o que se convencionou chamar de 

ensino tradicional, ou seja, controle absoluto dos conteúdos com imposição de 

“verdades”, disciplina, controle dos corpos, condenando a liberdade, a 

espontaneidade, a participação, o desejo, o prazer. Uma escola claramente 

tradicional e conservadora, respaldada pela visão metafísica essencialista do ser 

humano. O que se constata nessa visão de escola, são modos de subjetivação com 

ações disciplinares, destinadas a construir indivíduos dóceis e úteis ao sistema. 

 

Ao contrário do pensamento teocrático característico do período medieval, 

sucede-se uma nova mentalidade que passa por uma revalorização da cultura 

Greco-romana e influencia a educação, que se torna mais prática com a substituição 

de processos mecânicos por métodos mais agradáveis.  

 

Assim, do Renascimento com a valorização dos conhecimentos ligados 

diretamente aos interesses humanos, com a Reforma Protestante que transfere a 

escola para o controle do Estado gerando como consequência a reação da Igreja 

Católica, vemos a ascensão de uma nova e poderosa classe que se opõe ao modo 

de produção feudal. Essa camada da sociedade impulsiona novos meios de 

produção, passando do isolamento para o esforço coletivo. São os “tempos 

modernos”. 

 



50 
 

 
 

Tempos em que predomina um regime absolutista concentrando o poder no 

clero e na nobreza, sendo somente com a Revolução Francesa o fim dessa 

situação. Dessa forma, desde o nascimento do pensamento pedagógico moderno, 

séc. XVI e XVII, com Bacon reordenando as ciências pelo método indutivo de 

investigação, com Locke combatendo o inatismo, ou seja, tudo se aprende, não há 

ideias inatas e com Descartes, através do seu Discurso do Método em que mostrava 

os passos para o estudo e a pesquisa, opondo-se criticamente ao ensino humanista 

e propondo a matemática como modelo de ciência perfeita, em que “De humanista a 

educação torna-se científica (GADOTTI, 2010 [1999] p. 78)”. 

 

 O progressivo interesse pelos estudos das ciências física, química e biológica 

provoca um abandono progressivo dos estudos de autores clássicos e da cultura 

greco-latina, sendo que até a moral e a política deveriam ser modeladas pela 

ciência, provoca um giro de discurso20, ou seja, a educação não era mais um 

caminho para aperfeiçoar o homem. Tanto a educação como a ciência passa a ser 

consideradas como um fim em si mesmo. 

 

Uma nova era na história da educação foi inaugurada por influência do 

Iluminismo. Entre os iluministas destaca-se Rousseau que além de resgatar a 

relação entre a educação e a política, centraliza, pela primeira vez, o tema da 

infância na educação. “A partir dele, a criança não seria mais considerada um adulto 

em miniatura: ela vive um mundo próprio que é preciso compreender (...) (GADOTTI, 

2010 [1999], p. 87)”. 

 

 

Quanto a esse ponto, é interessante notar a crítica precoce que 
Rousseau realiza, no século XVIII, à forma artificial, rígida e, por 
vezes, cruel com que as crianças de então vinham sendo educadas 
visando a adaptação aos costumes civilizados (...) (PRATES, 2006, 
p. 41). 

 

                                                 
20 Esse termo, giro de discurso, refere-se à teoria dos quatro discursos de Lacan (conforme abordado 
na nota de nº.10) De forma bastante simplista podemos dizer que o lugar que cada elemento ocupa 
no matema produz um determinado discurso e funda um modo discursivo. A rotação dos elementos 
em cada um dos lugares, por um quarto de giro, irá produzir um tipo de discurso. Todo discurso é 
movido por uma verdade, sua mola propulsora, sobre a qual se assenta um agente que se dirigindo a 
outro busca obter deste uma produção. Esse tema será aprofundado no capítulo 2. 
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Rousseau defende uma educação espontânea e mais natural criando o não 

diretivismo. Sua concepção de educação, como descrito por Prates (2006), opera 

uma verdadeira inversão, ou seja, não se trata de domar ou disciplinar a criança, 

mas de oferecer a ela tudo o que ela não tem e isto só pode ser dado pela 

educação. Cuidados, etapas, preparação comporiam a concepção de educação que 

triunfará no século XIX. 

 

Rousseau é o precursor da escola nova que obteve grande êxito na primeira 

metade do século XX.  

 

Com a Revolução Francesa a burguesia tinha clareza do que queria da 

educação: “trabalhadores com formação de cidadãos partícipes de uma nova 

sociedade liberal e democrática”, segundo Gadotti (2010 [1999], p. 89). 

 

Para atender as necessidades dessa nova sociedade liberal, a escola passa a 

responder à lógica do mercado, é necessário modernizar, racionalizar, uma 

educação voltada para a mão de obra e sua inserção no mercado de trabalho, ou 

seja uma escola voltada para satisfazer as necessidades do setor produtivo, voltada 

muito mais para o campo técnico do que para o humano. Na perspectiva de uma 

exploração capitalista, Santos e Andrioli (2005, p. 07) ilustram: 

 

 

A preocupação com que o trabalhador aprenda a ler, escrever e 
contar não tem nada de edificante ou humanitário, muito menos 
filantrópico. (...)  o aprendizado da leitura pode ser para poder 
manusear qualquer manual de instruções; escrever, para poder emitir 
um relatório de produção, e contar para não colocar uma unidade a 
mais do produto na embalagem. Esta mentalidade é o suprassumo 
da exploração capitalista. 

 

 

 

As palavras de ordem são: diversificação, produtividade, eficácia e 

competência. A escola se torna mais uma empresa a qual se paga pela obtenção de 

um serviço e a educação passa a ser oferecida como uma mercadoria. Assim, a 

escola passa a ser um negócio regido pela lógica de mercado, adotando 
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mecanismos de flexibilização e diversificação dentro dos sistemas de ensino, que 

visam a eficiência, a qualidade, o desempenho e as necessidades básicas de 

aprendizagem. A avaliação dessa aprendizagem se dá pelos resultados obtidos 

pelos alunos que comprovam a atuação eficaz e de qualidade do trabalho que foi 

realizado na escola. O mérito dos alunos serve para compor os conhecidos 

“rankings” utilizados para classificar ou desclassificar os sistemas de ensino das 

escolas públicas e privadas, favorecendo o aumento da competição entre as escolas 

e encorajando os pais a participarem da vida escolar para que possam escolher 

aquela que ocupa “a melhor” posição do ranking. 

 

Com isso, a ênfase recai na gestão e organização escolar à qual necessita 

adotar programas gerenciais de qualidade, valorizando currículos e disciplinas que 

favoreçam a competitividade tecnológica exigida pelo mercado, bem como formas 

“inovadoras” de treinamento de professores, como, por exemplo, educação à 

distância, conforme Libâneo e Oliveira (1998). 

 

Muitos dos valores que até então eram cultivados, passam a ser modificados 

para atender um ideal de sociedade com a pretensão de prever e controlar todos os 

acontecimentos, da natureza aos humanos.  

 

 Assim, nesse jogo do homem com o mundo, substituições foram efetivando-

se e da abertura ao ser, característica do mundo grego um longo e importante 

percurso histórico passando pela metafísica foi sendo substituído pelo fundamento 

seguro da ideia e da substância. De um conhecimento que tem a consistência 

ilusória para o que pode ser representado, controlado, dominado pela razão. Dá-se 

ênfase a razão, ao indivíduo que conhece. 

 

 Esse corpo de saber organizado que permitem definir o objeto, conhecer 

suas propriedades e leis de funcionamento na busca de leis gerais, universais 

regidos sob determinado paradigma, embora tendo se consolidado ao longo dos 

séculos XIX e XX, encontra-se, ainda, muito presente em nossa época sob a forma 

de um discurso absoluto e totalitário, de acordo com Chauí (1995) e Kuhn (1962). 
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Discurso que evita contradições, conflitos e equívocos e busca estabelecer 

laços em que não apareça a falta, a incompletude, a impotência. Quer a tudo 

dominar pela razão, sendo a realidade submetida à funcionalidade e a utilidade. O 

imprevisto, o espontâneo, o surpreendente está expulso, a realidade é representada 

por um imenso e complexo mecanismo fictício, supostamente controlável pela 

ciência e manipulável pela técnica: 

 

 

A ciência moderna trouxe uma possibilidade efetiva de transformação 
do mundo e das condições de vida dos seres humanos. Sofrimentos 
anteriormente insuperáveis (...) podem hoje ser manejados a partir 
do conhecimento científico e tecnológico disponível. Contudo, esse 
progresso no controle do mundo e na eliminação de certas mazelas 
da existência humana é sempre parcial, incompleto e bastante 
insatisfatório (PACHECO, 2005, p.164). 

 

 

Que espaço sobra para o sujeito?  

 

 

1.9 Delimitando a pesquisa e sua metodologia 

 

 

Entendemos que a educação desde os antigos gregos apresentou sua 

preocupação em como educar suas crianças. E que a educação escolar da forma 

como hoje é concebida, representa apenas uma das formas de se realizá-la. Não 

podemos desconsiderar o jeito como institucionalmente ela está formalizada, com 

padrões e objetivos comuns para todos, com certa organização para que seu 

processo possa funcionar, afinal ela tem um lugar e tem um sentido. Desde as 

concepções tradicionais com Platão, a pedagogia cristã, a pedagogia dos 

humanistas, o humanismo racionalista difundido em consequência da Revolução 

Francesa, segundo Saviani (2005) a escola foi pensada como uma agência centrada 

no professor, cuja tarefa é transmitir os conhecimentos acumulados pela 

humanidade numa gradação lógica, cabendo aos alunos a assimilação dos 

conteúdos que lhe são transmitidos. Ou seja, a transmissão de um saber pautado 

em determinadas verdades. 
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E é nesse encontro com o saber, que entendemos poder haver algo que 

afetaria o sujeito, retornando sob a forma de sintoma, num para além das 

determinações orgânicas ou cognitivas como tem sido difundidas pela ciência 

entendendo tratar-se de déficit do indivíduo. Para tanto, entendemos que o que é da 

ordem do singular possa encontrar espaço para manifestar-se e se fazer ouvir no 

social, já que as histórias dos sujeitos não ficam do lado de fora dos muros 

escolares. Consideramos ainda, que esses sujeitos, ao se recusarem a serem 

formatados em série, não admitindo serem colocados na posição de objeto, 

rebelam-se por não aceitar que esse saber criado a partir de um discurso que 

pretensamente se autoriza a responder sobre o porquê ele aprende ou não aprende, 

no cenário educativo ou no contexto clínico, que formulamos a seguir a questão 

desta pesquisa. 

 

 

1.9.1 Questão da Pesquisa 

 

 

Situamos assim a questão da pesquisa.  A questão que “não cessa de não se 

escrever”, ou seja, quem é esse sujeito que não aprende? 

 

 Quem é esse sujeito que na busca do atendimento clínico apresenta-se 

ausente de sua história e com suas produções sintomáticas tenta encontrar pela 

ciência uma produção de sentido e certa nomeação21 para que se retorne à “bela 

ordem?”. 

 

 Nesta pesquisa trata-se de estudar por meio da Psicanálise (seus conceitos e 

proposições), esse sujeito da contemporaneidade cujo sintoma se manifesta nessa 

forma específica: não aprender. Sujeito, este, pertencente a uma sociedade que 

prioriza o desenvolvimento da ciência e das práticas médicas-psicológicas que 

                                                 
21 Nomeação aqui tomada no sentido de categorização diagnóstica a partir de uma taxonomia 
psiquiátrica. 
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tratam de caracterizar os indivíduos, classificando-os e diagnosticando-os de acordo 

com parâmetros da “norma”22.  

 

 Delineia-se a questão norteadora desta pesquisa, assim dividida:  

 

1. Como entender o surgimento de formas específicas de sintomas 

característicos de uma época histórica, em particular os sintomas que se 

presentificam no espaço escolar denominado de dificuldade para aprender? 

2. Como esse vem sendo tratado, a partir do saber pautado na ciência e nas 

práticas médicas-psicológicas, e quais suas consequências? 

3. Existe um modo outro de se pensar a partir da psicanálise que levasse em 

conta o não aprender, frente à questão da singularidade do sintoma de cada 

sujeito, como uma produção subjetiva? E que propusesse outro modo de 

tratar o seu sintoma? 

 

 

1.9.2 Tese a ser defendida 

 

 

 Trazemos como tese a ser defendida duas ordens de contribuição, uma crítica 

e uma propositiva, apresentadas a seguir.  

  

 

1.9.2.1 Contribuição Crítica 

 

 

 Em termos críticos, defenderemos a ideia de que a Psicanálise fornece, por 

meio de sua clínica e de seus conceitos, uma importante crítica da prática 

diagnóstica exercida pela medicina e psicologia quanto aos problemas de 

aprendizagem. 

 

                                                 
22 Referência à norma como social que o DSM-IV avaliza a partir da psiquiatria oficial estabelecida. 
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 A prática diagnóstica, da forma como vem sendo concebida pela ciência 

médica e psicológica, apoiando-se em sistemas classificatórios conforme os 

propostos pelo Manual DSM-IV e em provas que avaliam determinadas funções e 

habilidades restringem-se a uma visão reduzida. Visão essa, apoiada na mera 

descrição dos fenômenos tais como aparecem no sentido estritamente observável, 

ou seja, sem recursos a comparações estruturais. Ao lançar mão de nomeações, ou 

diagnósticos, que se situam a partir de mapas classificatórios simplifica-se a tarefa 

terapêutica, acreditando-se ser possível deduzir com muita precisão o tratamento a 

seguir, seja psicoterapêutico (a mais recente abordagem que está sendo indicada é 

conhecida com TCC – terapia comportamental cognitiva), farmacológico ou a 

conjunção dos dois, buscando, sobretudo, a “cura”, a redução, a eliminação de 

sintomas. 

 

 O discurso contemporâneo, apoiado no saber médico, nos remete a uma 

nosografia com descrição de alterações, identificação de distúrbios e transtornos 

que inevitavelmente conduz a uma postura terapêutica reeducativa. No caso do 

DSM-IV essa nosografia se empobrece ao se limitar a um convencionalismo que 

procura responder aos ideais de uniformização de linguagem  no campo da 

psicopatologia, como apontado por Pereira (2000) e que inevitavelmente reforça a 

implantação de um discurso hegemônico, que de forma empírica reduz tudo ao que 

é físico e de forma pragmática reduz tudo a uma pragmaticidade, que delibera sobre 

a legitimidade das metodologias e proposições teóricas no campo psicopatológico. 

 

 A hegemonia desse discurso que dirigida ao organismo e sua funcionalidade, 

reduz o que se considera como a dimensão simbólica da subjetividade, produzindo 

efeitos na possibilidade (ou não) de atuação dos sujeitos sobre aquilo que lhes 

acontece, uma vez que os problemas de aprendizagem estariam condicionados ao 

funcionamento cerebral e não pelas relações que se estabelecem com o Outro. O 

que implica a exclusão do que a Psicanálise entende por sujeito. Pela via 

diagnóstica, o que se consuma é a exclusão do sujeito que manifesta algo de 

particular em relação ao saber. Esse tipo de exclusão é feita a partir do sintoma pela 

via do DSM, que é abordado de maneira diversa pela ciência e pela Psicanálise. 
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 O panorama atual das abordagens sobre as dificuldades no aprender 

utilizando determinadas nomenclaturas para se referir a patologias, causas, 

diagnóstico e terapia, encontra-se mergulhado num contexto médico-pedagógico 

muito particular  em que parece não haver espaço para dúvidas a respeito do que 

acontece com o que, a partir da Psicanálise, poderia ser propriamente chamado de 

sujeito. As vicissitudes da escolarização das crianças e adolescentes parece ter 

encontrado nesse panorama um conjunto de saberes que se supõe ser capaz de 

orientar a educação, as trocas afetivas familiares, a moralidade, o processo de 

escolarização e dessa forma justificando os comportamentos e atitudes, bem como 

as causas de seus supostos fracassos, apontando para sua “cura”. 

 

 A partir das considerações tecidas anteriormente, em termos críticos 

defenderemos a ideia de que a prática diagnóstica como vem sendo tratada advoga 

em favor dos seguintes dispositivos:  

 

a. Uma mera descrição dos fenômenos sem uma visão estrutural; 

b. A implicação de uma postura terapêutica reeducativa, empírica e 

pragmática orientada para os ideais de uniformização de linguagem 

ditadas pelo discurso social hegemônico; 

c. A eliminação da dimensão simbólica e real da subjetividade e redução dos 

problemas do sujeito ao disfuncionamento orgânico e cerebral; 

d. A patologização dos sujeitos que não aprendem e dessa forma são 

reduzidos a simples objetos do conhecimento de um saber médico-

psicológico que não se interessam pela dimensão simbólica e real do 

sintoma e pelo que ele possa revelar a respeito do sujeito. 

  

 

1.9.2.2 Contribuição Propositiva 

 

 

 Dada às críticas feitas, nos parece importante considerar essa forma de 

nomeação adotada pela ciência médica como diagnóstico, recorrendo a um Manual 
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que aparentemente não se arvora em nenhuma teoria, mas que se submete a um 

empirismo radical que se encontra a serviço da estatística. 

 

 Dificuldades, distúrbios, transtornos são as nomeações designadas pela 

ciência médica como diagnósticos dos sintomas que se apresentam. Nesse sentido 

cabe nos perguntarmos: a psicanálise tem alguma contribuição a oferecer para além 

dessa orientação de simples eliminação de um sintoma? 

 

 Trata-se de uma leitura do sintoma que tome em conta a maneira singular de 

como o sujeito se posiciona em relação ao Outro, trata-se de abordar o sintoma 

como tentativa de resolver o conflito, uma contribuição para que se possa ir além do 

fenômeno. Como observa Dunker (2003, p. 148): “o sintoma individual representa 

mais diretamente uma solução para a contradição entre as exigências universais e 

as contingências particulares da subjetivação”.  

 

 Para a psicanálise, diferentemente da medicina, o sintoma é tomado como 

solução inerente à constituição do sujeito, é uma forma singular encontrada por cada 

sujeito frente ao que escapa à ordenação do gozo23 estabelecida pelos discursos 

através do laço social. 

 

 Nesse sentido, são modalidades de sofrimento inerentes à experiência 

humana. Essas formas de sofrimento demandam somente um entendimento 

conceitual biologicista ou poderíamos pensar a partir de outra dimensão que incluiria 

o desejo como elemento fundamental na construção dos sintomas? Que sentido há 

no sintoma particular “dificuldade para aprender”? E o que, nele, ultrapassa o próprio 

sentido?   E ainda, é possível falar em “cura” do sintoma? Cabe buscar o sintoma 

como sentido e como o que ultrapassa o sentido. Como mostra Lacan, o sintoma 

não se esgota pela via do sentido.  

 

 De acordo com essa ótica, a Psicanálise nos parece indicar que há a 

possibilidade de construção de um “outro saber” em que não se subestime nem o 

sentido do sintoma e nem o que ele possa trazer em relação ao sujeito e a verdade. 

                                                 
23 O conceito de gozo será aprofundado no Capítulo 2, item 2.5.2  
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Nessa direção o sintoma das dificuldades para aprender é uma forma encontrada 

pelo sujeito de tratar o mal-estar inerente à entrada na linguagem e na relação com 

Outro. 

 

 Em termos propositivos, será defendida a importância e a relevância de se 

tomar o sujeito que não aprende para além do fenômeno estritamente observável e 

para além de uma prática terapêutica reeducativa, considerando o papel da 

Psicanálise na sua dimensão política e ética. 

 

 Na sua dimensão política precisaremos apostar naquilo que se pode 

considerar como o caráter subversivo a que a Psicanálise se propõe, quando não se 

submete a desempenhar um papel normativo e ideológico em relação às condições 

sociais vigentes cuja função parece ser a de manter certa disciplinarização e 

regulação dos indivíduos, por meio de determinados dispositivos, conforme descritos 

por Checchia (2010). A noção de dispositivo passou a ter um importante valor a 

partir da década de 1970 na filosofia política tendo o termo sido utilizado por Focault 

para demarcar um conjunto heterogêneo que engloba discursos, instituições, leis, 

entre outros. 

 

 E na sua dimensão ética, quando considera que ao possibilitar uma escuta ao 

sujeito, sujeito do inconsciente, angaria elementos para que o processo de 

subjetivação se autorize a produzir um saber no lugar da verdade, em que possa se 

operar “uma queda do valor da fantasia na economia do desejo do sujeito  

(CHECCHIA, 2010, p. 98)”. 

  

 

1.9.3 Percurso metodológico da pesquisa 

 

 

 De acordo com os objetivos aos quais nos propusemos, nosso percurso terá 

que passar necessariamente pelo confronto com questões fundamentais como, 

quem é o sujeito para a Psicanálise? O que é sintoma para a Psicanálise e como 

esse conceito foi teorizado na obra de Freud e Lacan? Como entender a 
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singularidade do sintoma e sua especificidade? Qual a diferença entre a noção de 

sintoma para a Psicanálise e as demais conceituações que excluem o sujeito e sua 

verdade? Como a Psicanálise lida com a ideia de cura e se tem poder de cura? De 

que se trata afinal: a solução do sintoma ou o sintoma como solução? 

 

 Trata-se de uma pesquisa teórica que caminhara na contramão das 

premissas científicas das correntes psicológicas que se pautam na anatomo-

fisiologia com suas taxionomias comportamentais e seus efeitos contábeis de 

parâmetros, quer sob a forma de testes padronizados, quer sob a descrição de 

comportamentos desadaptados segundo determinado Manual.24 

 

 Tampouco se trata de seguir parâmetros metodológicos de ordem hipotético-

dedutivos, interpretados segundo princípios cartesianos da contingência e da 

universalidade ou de ordem empírico-indutivo, que partem da observação da 

realidade e de um recorte da ordem do particular para estabelecer correlações 

precisas para se chegar ao estabelecimento de determinações causais de caráter 

geral.  

 

 Trata-se sim, de uma discussão metodológica pautada numa concepção de 

Ciência que se articula aos princípios da Psicanálise, já que ela nos possibilita lançar 

mão de argumentos capazes de sustentar uma Outra cena, a do inconsciente. 

Aquela que o discurso da Ciência excludente do sujeito do inconsciente, por ser a-

semântico, universal e contingente, introduziu e paradoxalmente, no mesmo golpe, 

expeliu de seu campo operacional: o sujeito (não se trata nem do homem, nem do 

indivíduo). Nas palavras de Alberti (2008, p. 784): “A psicanálise opera com o 

sujeito, o mesmo da ciência, que, no entanto sobre ele nada opera”. 

 

 Ao que pese fundamentar com a Psicanálise as proposições às quais este 

trabalho se propõe a defender, uma de ordem crítica e outra na forma propositiva, 

torna-se necessário elucidar as contribuições que ela tem a oferecer para a 

compreensão dos fenômenos sociais pela maneira como articula a construção da 

                                                 
24 Referindo-me especificamente ao DSM-IV conforme já descrito anteriormente. 
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subjetividade e do laço social, justamente porque as transformações em qualquer 

um desses polos apresentam implicações e interferências sofridas mutuamente.  

 

 Para Pacheco Filho (1997, p. 130), a psicanálise: 

 

 

Recusa antigas dicotomias: opõe-se à distinção radical entre soma e 
psique, lembrando que o corpo do ser humano é um corpo erógeno, 
que carrega as marcas do desejo; e rejeita a oposição simplificada 
entre indivíduo e sociedade, ao pleitear que sujeito e desejo só 
existem em função do laço social.  

 

 

 

 Ao rejeitar separações artificiais, entre indivíduo e sociedade, corpo e mente a 

psicanálise coloca à mostra as deficiências de uma ciência dos fatos humanos que 

destrói “pela hipermolecularização o seu objeto, em sua estratégia inadequada de 

superespecialização dos cientistas (PACHECO, 1997, p. 130)”. 

 

 A Modernidade tendo gestado o Homem da Ciência possibilitou que esse 

olhasse inquisitivamente para os fenômenos sociais e pelo persistente desafio 

dedicou-se a investigar os limites que separam os fatos relativos ao indivíduo 

daqueles acontecimentos que dizem respeito ao social. 

 

 Diversas correntes dentro da sociologia, dentre elas a defendida por 

Durkheim, que considerava o fato social independentemente de quaisquer 

manifestações que pudessem ser encontradas em cada indivíduo particularmente, 

almejavam um lugar dentro da investigação sociológica que lhe conferisse um objeto 

de estudo próprio e separado da psicologia. Sem dúvida houve sucesso nesse novo 

domínio científico para se abordar os acontecimentos sociais, porém muitos 

questionamentos permaneceram nessa fronteira entre os fatos psíquicos individuais 

e os fatos sociais. 

 

 Entretanto, uma visão completa do ser humano, que considere seu lado 

passivo e suscetível de influencias, bem como seu aspecto ativo e transformador 

frente ao social, requer tanto o estudo do fenômeno macrossocial como também o 
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estudo da subjetividade e sua relação com a cultura e a sociedade. E é neste 

sentido que buscamos a relevância do conhecimento psicanalítico para marcar o 

percurso metodológico desta pesquisa. 

 

 A psicanálise pode contribuir para que se evite uma visão racionalizadora dos 

motivos dos indivíduos e um reducionismo dos fenômenos sociais a um exclusivo 

individualismo. Tendo para isso o próprio conhecimento psicanalítico, de que os 

verdadeiros motivos das pessoas nem sempre estão nos ditos dos discursos das 

suas consciências.  

 

 Sua concepção aponta na direção de um sujeito dividido em um eu racional, 

consciente e dono de suas decisões e um inconsciente desconhecido, passional e 

irracional, em permanente ameaça à precária unidade do eu. Capturado pelo próprio 

desejo recalcado, desconhecido e à procura das imagens idealizadas na tentativa de 

compor sua totalidade subjetiva e na busca incessante da verdade do seu ser. 

 

 

[...] a psicanálise não avaliza a conceptualização de um sujeito 
completamente ciente do significado dos seus atos, que planeja e 
executa racionalmente a totalidade das suas ações e que emprega 
com completo domínio consciente as palavras de que se utiliza para 
veicular o seu pensamento para o outro da interlocução (PACHECO, 
1997, p. 128). 

 

 

 

 Ao rejeitar uma visão determinista do indivíduo abre a esperança de um 

progresso que possibilite ao sujeito resgatar o verdadeiro sentido das suas ações e 

da palavra plena do seu discurso. Ainda que seja marcado por um processo longo, 

árduo e sempre incompleto. 

 

 Suas formulações a respeito da construção dos laços sociais entre os 

indivíduos não apontam soluções fáceis e simples para os dramas e aflições sociais. 

Não são apenas solidariedade e afeto fraternal que constituem esses elos de ligação 

que unem os indivíduos em sociedade, agressão e conflito são inevitáveis. 
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 A psicanálise se propõe a denunciar as bases sobre a qual a sociedade se 

edificou, sejam elas mentirosas ou não, em relação à importância fundamental da 

sexualidade, do conflito e da violência na constituição do ser humano. Componentes 

cuja inibição, controle e organização o laço social foi construído. 

 

 Filiada a uma ética que não se harmoniza com totalitarismos, muito menos 

com imobilismos, seja no desenvolvimento do indivíduo ou das transformações 

históricas, seja no plano epistemológico e da construção do conhecimento. Trata-se, 

segundo Pacheco Filho (1997, p. 134): 

 

 

De uma ética que se coloca contra a instrumentalização da condição 
humana, que uma ciência que conceptualize o ser humano como 
mero objeto, e que uma sociedade que só ponha em relevo o seu 
aspecto econômico e útil à acumulação de capital, possam produzir.  

 

 

 

 A psicanálise não promete verdades e valores absolutos, não oferece 

programa pré-definido de renúncia aos desejos individuais, não apresenta tapa-

buracos da existência e apaziguamento das angústias inerentes ao existir humano. 

Reacionariamente, defende a busca de transformações sociais que alcancem 

conquistas consistentes e estáveis. 

 

 Parafraseando Pacheco Filho (1997, p. 134): “nem onipotência, nem 

impotência: esta é a promessa da psicanálise, que encerra a sua fonte de energia 

transformadora para o conhecimento do indivíduo e da sociedade”. 

 

 Entendemos que também pelo recorte metodológico encontra-se a relevância 

deste trabalho, que pretensiosamente pretende provocar tanto o saber médico como 

o saber do mestre em seus dogmas inquestionáveis e absolutos.  

 

Inicialmente nos debruçaremos sobre quem é o sujeito para a psicanálise. 

Esse é um conceito muito utilizado nas diferentes ciências e em escolas filosóficas, 

surgindo as mais diferentes concepções dentre as quais necessitaremos nos 
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diferenciar. O sujeito da psicanálise é atravessado pela pulsão, sempre parcial, não 

se trata nem do sujeito biológico e nem do sujeito psicológico. Em “relação ao sujeito 

cartesiano “Penso, logo existo” que pressupõe um sujeito racional, centrado temos o 

“penso onde não sou e sou onde não penso”, inaugurando o sujeito do inconsciente, 

descentrado e dividido. Sujeito do desejo, barrado, constituído com base nos efeitos 

do discurso.  

 

 Portanto, neste trabalho trataremos de estudar o sujeito e sua constituição na 

psicanálise de Freud e Lacan. 

 

A descoberta da Psicanálise começa com a descoberta do sentido do sintoma 

e é por ele que chega uma demanda de cura ao psicanalista. Abordaremos a noção 

de sintoma para a psicanálise, sua especificidade, seus desdobramentos e seu 

possível leque de articulações, como já explicitado na apresentação. 

 

Seguiremos na direção de nossos questionamentos. Para tanto, nos 

propomos a pensar nas implicações das noções de sujeito e sintoma para a clínica 

dos sintomas no aprender. 
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2 TEMPO PARA COMPREENDER 

 

 

[...]os casos mais bem sucedidos são aqueles 
em que se avança, por assim dizer, sem qualquer 
intuito em vista, em que se permite ser tomado de 

surpresa por qualquer nova reviravolta neles, e 
sempre se os enfrenta com liberalidade, sem 

quaisquer pressuposições. 
 

Freud 

 

Tomá-lo na sua singularidade, o que quer dizer isto? 
Quer dizer essencialmente que, para ele, o interesse, 

a  essência, o fundamento, a dimensão própria da 
análise, é a reintegração, pelo sujeito, da sua história, 

até os seus últimos limites sensíveis, isto é, até uma 
dimensão que ultrapassa de muito os limites 

individuais. 
 

Jacques Lacan 

 

 

 

2.1 Percurso histórico para se chegar ao conceito d e sujeito 

 

 

Este subcapítulo comporá um quadro teórico, que permite compreender as 

raízes que possibilitaram a construção do conceito de sujeito em Lacan, a partir de 

Freud. Dessa forma, inicio inspirada nas ideias de Clavreul, de que “evocar as 

origens é sempre constituir um mito e esse mito vem estear a ideologia” (p.64). 

Sendo assim, os dados coletados apresentam uma escolha na direção do que se 

pretende constituir. 

 

Segundo Bariéty (1963, apud CLAVREUL, 1983, p. 64), a história da medicina 

se faz remontar aos tempos que ele chama “o instinto de cuidar”: 
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A preocupação inata de aliviar e de curar, isto é, de cuidar, traduz um 
dos aspectos do instinto de conservação: o da preservação funcional: 
ele é tão velho quanto a doença... Todos os seres vivos obedecem a 
uma impulsão natural que os leva a tentar aliviar seu mal e o de seus 
semelhantes... Instintiva no  reino animal, a medicina original torna-
se naturalmente intuitiva na raça humana... Ela permaneceu intuitiva 
durante milênios; a maioria das descobertas médicas foi, pelo menos 
em parte, fruto de um conhecimento imediato e não racional da 
verdade. Ela ainda é e provavelmente será sempre: a intuição não é 
uma das primeiras qualidades do médico, a que  distingue o mau do 
bom clínico, a que inspira sua arte singular e que nenhuma ciência 
pode substituir inteiramente? 

 

 

 

O que se pode localizar nessa citação é um “desejo de saber” atribuído ao 

cientista, acrescido de um “desejo de cura” e de uma “intuição” como qualidades 

inatas de todo homem suficientes para explicar os “dons” do “bom médico”. 

 

Parece-nos uma teoria fundada na ideologia de uma época que indicava que 

o obscuro sendo próprio dos tempos antigos seria substituído aos poucos pelas 

luzes da razão. A ciência em contínuo progresso. 

 

Ao pensar no processo histórico que a medicina passou ao elevar-se a 

categoria de ciência, localizamos como consequência a redução do paciente à 

condição de objeto, desconsiderando tudo que se relacione à sua subjetividade. 

 

Através da dimensão clínica, entendida sempre como aquela que aponta para 

uma prática e para uma intervenção possível, que se estabelece a aproximação 

entre medicina e ciências humanas, as análises de Foucault (1994) nos permite 

estadiar nosso trabalho.    

 

A medicina teria tomado como modelo a História natural, período que passou 

do séc. XVII para o sec.XVIII empreendendo um levantamento e uma classificação 

da profusão de espécies botânicas e animais tornadas conhecidas pela exploração 

de novos continentes e que se revelava muito mais complexa e multiforme aos olhos 

habituados apenas à Europa. 
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Nascia uma medicina das classificações que concebia seus objetos, as 

doenças, como espécies naturais passíveis de serem ordenadas ao modo dos seres 

vivos. Essa orientação constituiria a ideia de que a doença habitaria o organismo de 

maneira misteriosa, mas sem confundir-se com ele, e teve o mérito segundo 

Foucault de fazer da observação o método das disciplinas médicas opondo-se aos 

procedimentos especulativos da medicina dos sistemas. A classificação devia 

buscar seus critérios nos sinais visíveis  na superfície dos órgãos afetados. 

 

Supera-se o paradigma da medicina dos sistemas, até então os médicos 

perguntavam ao doente o que estava errado com ele e agora passam a perguntar 

aonde dói, ou seja, tratava-se de um processo em que se partia da história concreta 

do paciente, único objeto acessível à observação passando-se para um  diagnóstico  

feito com base em um sistema classificatório de doenças, como na botânica, a 

medicina vai distribuir as entidades nosologicas em grupos, a doença tem sua sede 

em um órgão, tem seu lugar em uma classe. A intervenção médica passa a ter 

normas, antes quando o doente recuperava seu vigor, sua disposição, estava 

curado; agora padrões de normalidade, numericamente expressos, definirão o 

tratamento. 

 

Conforme exposto por Simanke (2002) o surgimento da anatomia patológica, 

com Bichat (1802) como método anátomo clínico passa a identificar a doença como 

processo real de alteração dos tecidos: “... a dissecação de cadáveres revela as 

alterações tissulares que explicam os sintomas observados in vivo.” A medicina se 

dá um objeto adequado ao seu instrumento, à custa da subjetividade do paciente, 

considerado a partir daí como um cadáver em potencial, inerte em sua objetividade 

ideal. 

 

Com Bichat (1802), as alterações observadas nos órgãos decompostos em 

diferentes tipos e camadas de tecidos são a doença. Órgão torna-se um conceito 

abstrato, quase um constructo, o que existe de real são os tecidos que se 

espessam, desdobram, enrolam-se, superpõem-se formando o que a análise 

anatômica dos primeiros dissecadores denominava como órgãos. 
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São eles que se tornam verdadeiros objetos e que tem a vantagem de não 

oferecer impedimento a verdade do fato patológico, ou seja, a lesão totalmente 

permeável ao olhar. Embora algumas alterações transcorressem sem deixar lesões 

visíveis, como a febre, uma perturbação alérgica, endócrina. 

 

É possível perceber o paradoxo desse desenvolvimento, a prática médica ao 

levar a psicanálise para longe dela, possibilita sua emergência.  

 

De qualquer forma, impôs-se a partir da revolução anatomopatológica, um 

modelo explicativo para todas as especialidades médicas pautado nas ideias 

estritamente organicistas. Cria-se uma ideia de identidade, mais do que causa e 

efeito, a lesão é a doença, é o que há de verdadeiramente objetivo. Os sinais, os 

sintomas traduzem a essência da doença que a análise anatômica tem por função 

corrigir. Senão como padrão efetivo para a explicação médica, ao menos como ideal 

a ser alcançado. Podemos considerar que este organicismo vai colocar as maiores 

dificuldades à psiquiatria, ora negando a realidade de seu próprio objeto com a 

doença mental, ora assimilando-se às patologias de origem orgânica. 

 

  Entretanto, ainda há outros aspectos a se considerar, decorrentes dessas 

inovações trazidas por Bichat (1802)  e que dizem respeito às disciplinas médica.  A 

concepção de doença como processo, ou seja, a perspectiva do método clínico 

“tomar notas à cabeceira dos doentes” em nada se compara à identificação da 

doença como um processo orgânico real, portanto se a doença não se destaca mais 

de como esse corpo é percebido na realidade, cabe pensar-se naquilo que distingue 

um processo orgânico qualquer de um processo patológico, cabe-se perguntar sobre 

as fronteiras entre os fenômenos fisiológicos e patológicos. Ainda sob influência de 

Bichat (1802) com seu Tratado das Membranas, essa fronteira é da ordem da 

intensidade, ou seja, trata-se de uma concepção quantitativa das relações entre o 

normal e o patológico, segundo Simanke (2002). 

 

A análise de Canguilhem (1966/2011) nos permite ampliar esses aspectos. 
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O conhecimento na medicina se subordina a uma prática que condiciona a 

investigação a uma crença na possibilidade de uma intervenção eficaz (raízes do 

poder/saber médico?) atribuída ao médico. Podem-se identificar duas 

representações da doença, a ontológica e a dinâmica. A primeira considera que o 

que pode ser localizado, em princípio pode ser objeto de uma ação eficiente. Ou 

seja, quer seja numa representação de caráter positivo, de alguma forma o corpo é 

afetado pelo mal, uma infecção, uma parasitose ou numa representação de caráter 

negativo, algo falta para permitir o pleno funcionamento das funções orgânicas, 

como nas doenças carenciais, anemia, avitaminoses, entre outras. Aqui o que se 

verifica é que o que entrou pode ser expulso e o que saiu pode ser reposto. Isto 

posto, a ação do médico é determinante para a eficiência dessa correção. Para 

Canguilhem (1966), esta concepção não espera nada de bom que provenha da 

natureza. 

 

Quanto à segunda, o melhor exemplo é a medicina hipocrática, que considera 

a doença como resultado de um desequilíbrio interno e a cura coincide com seu 

restabelecimento. Neste caso, considera-se a natureza como tendendo para a 

ordem e a homeostase. Nesta concepção o organismo estaria integrado ao meio em 

que existe sendo uma tendência natural deste meio seguir em direção ao equilíbrio, 

portanto refletindo sobre o corpo, a doença seria uma manifestação, uma reação 

que se esforça em busca de seu restabelecimento. Poderíamos considerar que os 

fenômenos patológicos observáveis já seriam em si mesmos tentativas de cura 

(germe do sentido de cura para a psicanálise?).   

 

Um ponto em comum entre essas representações é a de que concebem a 

doença como um conflito, por um lado entre o organismo e o agente invasor ou 

faltante, e por outro do organismo com ele mesmo. Ambas entendem as relações 

entre sadio e doente, normal e patológico, como comportando diferenças qualitativas 

já que estariam sempre em posição antagônica, ou seja, de um lado organismo 

equilibrado (sadio) e do outro organismo desequilibrado (agente invasor, agente 

faltante, equilíbrio perdido / doente). 
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Mas como conciliar essa concepção qualitativa aos princípios fundamentais 

da ciência? Ciência que se pauta num positivismo originado nas fontes empiristas 

em que toda mudança de estado só pode variar se considerar um fator quantitativo. 

Se na concepção dinâmica da doença se pode até tolerar essa visão, já que se 

depositam na natureza as esperanças de cura, na concepção ontológica instala-se o 

impasse, já que se depositaria no médico a mudança de um estado ao outro, estado 

este que se difere em sua natureza. Portanto, “o médico encontra-se numa posição 

que contraria os princípios fundamentais da ciência, situação complicada para uma 

medicina que aspira a ser reconhecida como tal (SIMANKE, 2002, p. 28)”. 

 

Como solução a esse impasse encontra-se a alternativa quantitativa já que 

poderia permitir uma conciliação entre a exigência clínica de intervenção e a 

ambição científica da medicina. Assim esvazia-se a diferença de qualidade entre o 

estado de saúde e de doença e com o conhecimento de variação em intensidade 

dos processos fisiológicos como meio para reduzir ou aumentar essa intensidade, 

atingiríamos clinicamente o que se denomina cura. 

 

Comte fundamentado conceitualmente nas ideias de Broussais elevando-as à 

categoria de princípio filosófico vai ratificar essas discussões, “o fato vital básico é a 

excitabilidade da matéria viva (SIMANKE, 2002, p. 28)”. Para ele um crescimento 

acima de certo patamar causaria a irritação, esse conceito funda a patologia, que até 

então se subordinava à biologia. A relação entre normal e patológico se dá através 

de uma variação quantitativa, da semântica do hipo/hiper. Desta forma, obtêm-se um 

conceito de doença que escapa às representações qualitativas ontológica e 

dinâmica da enfermidade e introduz uma curva contínua que vai do patológico 

inferior (todas as formas de astenias (ausência ou perda) de doenças designáveis 

pelo prefixo hipo, (exemplo: falta de dopamina no cérebro resulta em depressão) ao 

patológico superior (os males começados em hiper, hipertensão, hipertireoidismo, 

etc.) passando pelo estado intermediário que se configuraria como estado de saúde. 

Dentro dessa perspectiva é possível identificar o conceito matemático e estatístico 

de norma. 
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Canguilhem (1966) critica essa posição defendida pela medicina tendo por 

base científica os trabalhos de Bernard, que ao contrário de Comte e Broussais, 

questiona o conceito de média como sendo parâmetro do normal na fisiologia 

tradicional. É assim que a medicina “atividade que tem raízes no esforço espontâneo 

do ser vivo para dominar o meio e organizá-lo (1966, p.188)”, busca seu conceito de 

normal e patológico, os processos são endógenos e exógenos e de preferência os 

mais prescritivos possíveis, pois o que interessa aos médicos é “[...] diagnosticar e 

curar (1966, p. 94)”. 

 

O autor define por normal aquilo que só pode ser entendido a partir do plano 

individual da normatividade biológica que aceita a lei natural em estado patológico 

dentro do funcionamento do próprio organismo e que está obrigatoriamente 

relacionada com o meio, “[...] um ser vivo é normal num determinado meio na 

medida em que ele é a solução morfológica e funcional encontrada pela vida para 

responder às exigências do meio [...] (1966, p. 113)”. Portanto, a relação que se dá é 

entre a vida e o meio, uma relação natural do próprio organismo, sendo a patologia 

uma variação normativa da vida, assim deve relacionar-se à vida e não à saúde. 

 

As sutilezas dessa análise nos conduzem a pensar sobre a impossibilidade de 

excluir os fatores referentes à singularidade do paciente, contingências que 

proporcionaram a Freud e Lacan reintroduzirem o sujeito numa perspectiva mais 

ampla.  

 

Mas, ainda considerando tais análises a partir da concepção quantitativa, 

aponta Simanke (2002) que garantida a sobrevivência do organicismo como modelo 

explicativo médico alinhado a especificidade das ciências da vida, ao mesmo tempo 

põe em risco a autonomia da medicina quando assimila o conceito de doença a uma 

contingência dos processos fisiológicos, ou seja, subordinar o patológico ao 

biológico. 

 

A investigação médica, considerando os fenômenos biológicos que 

interessam à patologia se garante do ponto de vista quantitativo assumindo certa 

cientificidade. Dessa forma, consolida-se uma dissociação epistemológica entre a 
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clínica e a pesquisa, já que a clínica beneficia-se mais com uma concepção 

dinâmica da doença como processo. 

 

 

Isso que chamamos “a medicina” reparte-se, assim, em uma clínica 
(que não é uma ciência, mas uma técnica, uma arte de curar) e um 
grupo de autodenominadas “ciências médicas”, tributárias das 
ciências biológicas e produtoras de um conhecimento autônomo, 
aplicável, mas não voltado essencialmente à prática (SIMANKE, 
2002, p. 30). 

 

 

 

Freud e Lacan trabalharam contra esta dissociação, inicialmente como 

médicos e depois como psicanalistas dando especial ênfase ao conceito de clínica, 

estabelecendo uma associação entre técnica e teoria como corpus de identidade no 

conhecimento psicanalítico. 

 

Ao deixarmos de operar teoricamente com o conceito de doença como lesão 

orgânica em que os sinais de desconforto seriam descritos como os sintomas do 

indivíduo, conceito localizado dentro do corpus da medicina, podemos pensar na 

reintrodução da noção de sujeito. 

 

O que é excluído do discurso médico encontra no discurso psicanalítico um 

espaço privilegiado, já que se propõe colocar foco no sujeito. Com Freud inaugura-

se uma clínica que nasce no seio da Medicina, mais especificamente dos furos do 

saber médico, quando percebe que os instrumentos por ele utilizados não dão conta 

das manifestações de suas pacientes, “é porque as histéricas escaparam ao saber 

da Medicina é que algum enigma se constituiu das manifestações que apresentavam 

(ERLICH e ALBERTI, 2008, p. 48)”. 

 

Freud, no Projeto para uma Psicologia Científica, procurou estruturar uma 

psicologia no campo das ciências naturais buscando atribuir certo estatuto aos 

processos psíquicos.  Nesse trabalho encontramos a marca de sua formação 

médica alinhando esse novo saber. Para ele, a ciência era tida como ideal. 
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A Medicina ao ganhar status científico em função do aparecimento da 

anatomia patológica, como já descrito anteriormente, e tendo a Psicanálise surgida a 

partir da Medicina, que podemos pensar na relação entre Psicanálise e Ciência. 

Para Lacan (1966) a psicanálise deve à ciência seu aparecimento, portanto ela 

ocupa o lugar de essencial. Em “A ciência e a verdade” quando aponta que o sujeito 

com o qual a psicanálise opera é o sujeito da ciência, nos instiga a aprofundar sobre 

quem é esse sujeito. 

 

 Para Koyré (1991, apud GUEDES, 2008) o advento da ciência moderna se 

caracteriza pela passagem do cosmo fechado e hierarquicamente ordenado a um 

universo infinito e homogêneo. Abandona-se uma concepção cosmológica de mundo 

por uma concepção de universo, ou seja, um corte epistemológico que sustenta um 

ponto de ruptura entre o antigo e o novo. A operação que sustenta esse corte foi a 

dúvida metódica cartesiana. “Tomar a dúvida como método de obtenção de 

conhecimento rompeu com a episteme antiga, e simultaneamente, fundou a ciência 

no sentido moderno (GUEDES, 2008, p. 251)”. 

 

 A hipótese lacaniana da existência de um sujeito da ciência e a construção de 

uma equação entre este sujeito e o sujeito sobre o qual a psicanálise trabalha, parte 

da tese de Koyré. Com a expressão sujeito da ciência Lacan funda uma determinada 

constituição subjetiva diferente de toda individualidade empírica. 

 

Descartes soube extrair do desmoronamento do saber medieval os 

fundamentos da ciência moderna:  

 

 

Se eu penso, se eu examino os saberes acumulado, na realidade 
sou obrigado a constatar que não tenho certeza de nada, duvido de 
tudo. Se ao me introduzir no saber como um sujeito questionante 
(cogito), segue-se uma desordem no dito saber, é a prova... de que 
existe um sujeito(ergo sum).25  
 

                                                 
25 Fragmentos extraídos do artigo: A Psicanálise com a Ciência, de Lapeyre e Sauret (2008, p. 279).  
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A esse apontamento na desordem no saber nos possibilita 
subordinar a existência do sujeito a atividade de pensamento pela 
causa formal.26 
 
 
 
 

O cogito inaugura a possibilidade de tratar os objetos pelo simbólico, ou seja 

pela linguagem. A equação – penso, sou – é conteúdo do pensamento, é uma fala. 

 

 

Com isso se demonstra que o que funda o ser é o dizer, o ser só é 
fundado pelo pensamento porque ali se vincula à fala. Não há ser 
fora da possibilidade de dizer “logo sou”, afirmando a existência por 
meio da linguagem, a ponto de o pensamento depender da fala para 
se fazer valer no dito. Donde o aforisma lacaniano: “ o inconsciente é 
estruturado como uma linguagem”. Fazer existir no simbólico é a 
única forma pela qual o ser humano pode apreender, presentificar 
qualquer objeto, fazendo-o existir [...] (ERLICH e ALBERTI, 2008, p. 
52). 
 
 

 
 

Assim, o cogito inaugura o sujeito reduzido ao significante, privilegiando o 

simbólico faz existir o sujeito como objeto do pensamento. Dessa forma, a ciência 

exclui o que a psicanálise reintroduz, o sujeito do inconsciente. Recoloca-o em cena, 

por uma operação de subversão, atesta um ponto limite da ciência já que esta exclui 

o que atrapalha (sintoma?), as variáveis vindas do sujeito, colocando-o no lugar 

próprio do endereçamento do discurso psicanalítico. 

 

Portanto, trata-se de abordar as referencias teóricas que constituem o 

conceito de sujeito que é reintroduzido pela psicanálise, com Freud e Lacan. 

 

 

 

 

                                                 
26 Causa possui quatro sentidos para Aristóteles, no sentido da palavra grega aitia que significa 
literalmente, aquilo ou aquele que é responsável pela existência de alguma coisa. Os quatro sentidos 
são: a) causa que responde pela forma que uma coisa possui (causa formal); a causa que responde 
pela matéria de que a coisa é feita (causa material); a causa que responde pela presença de uma 
forma numa matéria (causa eficiente ou motriz); d) causa que responde pela coisa ser tal como é 
(causa final). 
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2.2 O sujeito em Freud 

 

Na tentativa didática de ordenação de um conceito numa obra tão extensa 

como a de Freud algum grau de esquematismo e simplificação se fará presente. 

Correndo esse risco pretendo neste momento do trabalho mapear como a noção de 

sujeito encontra-se presente na obra freudiana. 

 

Embora não formalizada a noção de sujeito é uma questão que atravessa 

toda obra de Freud. Muito raramente empregou a palavra sujeito, não se referiu à 

dimensão da subjetividade com essas palavras e nem com esses termos, entretanto 

esse foi o essencial de sua descoberta. Nas palavras de Cabas (2009, p. 21): 

 

 

Apesar do grande número de escritos que compõe a obra freudiana, 
o termo sujeito é uma expressão que não integra o seu vocabulário. 
E isso apesar de a dimensão da subjetividade se inscrever, 
justamente, como o essencial da sua descoberta.  

 
 
 
 

O sujeito para a psicanálise não é o sujeito transcendental, racional e 

consciente. Para a psicanálise é o sujeito do inconsciente, descentrado. Assim, 

Freud  desconstruindo a ideia do eu como uma instância unívoca, controlável pela 

razão e cognoscível, subverte a proposição de Descartes do “eu penso”, 

inaugurando o sujeito do inconsciente, como um sujeito dividido, que não é uma 

unidade e não é um indivíduo. 

 

Antes de Freud o sujeito era pensado e identificado com a consciência, 

entretanto ele rompe com essa instância de indivíduo quando o divide entre 

consciente e inconsciente, e subverte a clínica médica, quando se propõe a escutar 

o que suas pacientes tinham a dizer sobre seus sintomas. Dessa forma, admite a 

existência dessa instância dividida e concebe uma teoria em que o aparelho 

psíquico funcionaria como um conjunto articulado de lugares, inconsciente/ pré-

consciente/consciente, sendo constituído por conteúdos recalcados aos quais foi 
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recusado o acesso, cabendo-lhe selecionar aquilo que poderia ou não passar para o 

consciente. “Tornar consciente o inconsciente”, uma frase que encontrada sobre a 

rubrica de diversos autores, pertence a Freud, uma consigna que retorna 

insistentemente, porém, como observa Cabas “[...] era a sentença que lhe servia 

para definir a meta do trabalho analítico (2009, p.31)”. 

 

Esses conteúdos são representantes pulsionais que obedecem aos 

mecanismos dos processos primário (princípio do prazer) e secundário (princípio da 

realidade), quer seja procurando a descarga de maneira mais rápida e direta, quer 

seja de forma mais controlada e estável.  Utilizando-se do processo de 

deslocamento27 e condensação28 sofrem ação dos mecanismos de defesa e ao 

serem submetidos pela censura promovendo o ato de recalque, fazem o seu retorno 

sob a forma de sintomas, sonhos, atos falhos, chistes. Esse movimento entre os 

sistemas inconsciente e pré-consciente/consciente caracteriza o sentido 

progressivo-regressivo do aparelho psíquico que é marcado pelas concepções 

tópica (sistema dotado de funções diferentes representando uma figuração espacial 

do modo como eles se relacionam), dinâmica (estruturação do aparelho psíquico a 

partir do conflito de forças que se opõem) e econômica (processo que consiste na 

circulação e repartição de energia quantificável a energia pulsional).  Sendo pelas 

irrupções do inconsciente que o sujeito aparece. 

 

Vale dizer ainda que todo o trabalho de Freud sobre o funcionamento do 

aparato mental adquiriu seu valor (atributo não exclusivo a esse tema) ao 

demonstrar que toda ideia, pode-se dizer, toda percepção, intenção, desejo está 

permanentemente relacionada a outras. A natureza dessa relação é por demais 

abrangente,  quer pela contigüidade temporal ou espacial, pela similaridade ou pela 

homofonia, entretanto uma vez que essa “ideia” tenha sido censurada, não será 

mais reconhecida no consciente, mas as ideias com as quais se associa, sem 

obviedade evidente, podem ser utilizadas para representá-las. Nas palavras de 

Freud, os desejos buscam sua realização.  

                                                 
27 Uma ideia ou representação pode passar toda a soma de carga de investimento para outra ideia. 
Uma parte pode significar o todo. 
28  A ideia ou representação pode apropriar-se da carga de investimento de várias ideias. Num 
mesmo objeto pode estar centrado inúmeras significações. 
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 A noção de divisão (spaltung), tal qual descrita anteriormente, aparece em 

vários momentos em toda obra freudiana e pode-se dizer que sempre se manteve 

como pano de fundo por toda sua construção teórica.  Entretanto, em dois 

importantes trabalhos, Fetichismo (1927) e em Divisão do ego no processo de 

defesa (1938), ele retoma essa divisão falando sobre a renegação como processo 

de defesa, por meio do qual o sujeito em conexão com a castração, encontra 

inconscientemente  uma solução bastante engenhosa para ao mesmo tempo rejeitar 

a realidade recusando-se a aceitar a castração e reconhecendo o perigo da 

realidade assume o medo e tenta desfazer-se dele. É essa clivagem psíquica que 

possibilitará essa convivência paralela, reconhecer a realidade e negá-la, 

designando uma instância psíquica que pode ser ela mesma dividida. Noção que foi 

tratada de forma polivalente, por um lado da divisão do aparelho psíquico em 

instâncias e de outro, que a própria instância pode ser ela própria dividida. 

 

 

Ambas as partes na disputa obtêm sua cota: permite-se que a pulsão 
conserve sua satisfação e mostra-se um respeito apropriado pela 
realidade. Mas tudo tem de ser pago de uma maneira ou de outra, e 
esse sucesso é alcançado ao preço de uma fenda no ego, a qual 
nunca se cura, mas aumenta à medida que o tempo passa. As duas 
reações contrárias ao conflito persistem como ponto central de uma 
divisão (spaltung) do ego. (FREUD, [1938] 1989, p. 307). 

 
 
 
 

  Outra forma que nos permite pensar o conceito de sujeito na obra freudiana 

situa-se no campo da cena edípica. Ocorre que desde o início da vida pelas 

postulações de Freud, a constituição subjetiva se dá por um processo de sucessivas 

identificações, sendo estas preparatórias do caminho para o complexo de Édipo, 

pedra angular para que se possa compreender esse conceito. 

 

 Como complexo nuclear e universal em relação às neuroses é também o 

ponto decisivo da sexualidade humana, ou seja, a partir do Édipo o sujeito organiza 

e estrutura o seu vir a ser em relação à diferenciação entre os sexos e em relação à 

sua posição frente à angústia de castração. Além de, anunciar a presença irredutível 

do outro nessa constituição. 
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 A cena edípica apresenta uma situação triangular, que exige a presença do 

outro, num primeiro momento, como uma cena interna do aparelho psíquico ou do 

eu, já que a experiência edípica é tomada pelo eu dentro da lógica identitária. Para 

num outro momento o outro comparecer em sua irredutibilidade. Referenda esta 

ideia Moreira (2004, p. 221): 

 

 

No que se refere ao problema da alteridade, percebemos que do 
ponto de vista lógico, a cena edípica introduz necessariamente a 
questão do outro. Todavia esse outro é reduzido ao mesmo, pois é 
apresentado através da fantasia, dos sonhos e dos desejos do eu. É 
um outro passivo, digerido pelo eu e mencionado apenas através da 
lógica do mesmo eu. O ponto de partida é o eu já constituído, que 
recupera o outro ao nível do seu aparelho psíquico, através dos 
sonhos e fantasias.  

 
 
 
 

Mas é pela vivência, que comporta uma complexidade em variadas formas de 

combinações identificatórias ou libidinais com os sujeitos da trama edípica, que se 

produzem efeitos culminando na dissolução do complexo de Édipo. Considerando 

que em tempos de constituição subjetiva o processo de identificação em seus 

movimentos apresenta momentos constituintes tanto da estrutura subjetiva como da 

formação do eu, pode-se dizer que é um conceito chave para se compreender quem 

é esse sujeito. 

 

O processo de identificação foi demasiado trabalhado em vários momentos da 

obra, em Três Ensaios (1905), Narcisismo (1914), Luto e Melancolia (1915), 

Psicologia das Massas (1923), O eu e o isso (1923) e por si só implicaria uma 

pesquisa à parte. Entretanto, é possível considerar para o presente estudo como foi 

destacado no artigo A Dissolução do Complexo de Édipo (1924), ou seja há uma 

identificação da criança com os pais na medida em que os abandona como objetos 

sexuais, assim, a saída do Édipo se dá quando ele se desloca desse lugar de ter 

(desejar a mãe) para o lugar de ser (identificar-se com o pai),  processos claramente 

distintos derivando daí dois importantes conceitos, o supereu e o ideal de eu. 

Conceitos esses que não serão trabalhados já que ultrapassam os limites dessa 

discussão. Nas palavras de Freud (1924, p. 221): 
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As catexias de objeto são abandonadas e substituídas por 
identificações. A autoridade do pai ou dos pais é introjetada no ego e 
aí forma o núcleo do superego, que assume a severidade do pai e 
perpetua a proibição deste contra o incesto, defendendo assim o ego 
do retorno da catexia libidinal. As tendências libidinais pertencentes 
ao complexo de Édipo são em parte dessexualizadas e sublimadas 
(coisa que provavelmente acontece com toda transformação em uma 
identificação) e em parte são inibidas em seu objetivo e 
transformadas em impulsos de afeição. Todo processo, por um lado, 
preservou o órgão genital – afastou o perigo de sua perda – e, por 
outro, paralisou-o – removeu sua função.  

 
 
 
 

Retornando à frase “tornar consciente o inconsciente” e na busca de uma 

significação para essa expressão, diríamos que sua tradução poderia ser “tornar 

consciente o desejo inconsciente” o que colocaria em relevo uma instituição do ser  

assumindo esse querer como desejo inconsciente. E assim Cabas (2009, p. 39) 

destaca: “O fato de assumir o desejo inconsciente equivale a  subjetivá-lo. Operação 

que tem efeitos. Efeitos que, por sua vez, se traduzem na assunção de uma posição 

subjetiva”. 

 

 O desejo em Freud se funda na vivência de satisfação remetendo-se à 

catexia da imagem objetal associada a essa vivência. O que se almeja é a presença 

do objeto ligada a esta satisfação experimentada, mais do que o prazer (lust) ligado 

a esta experiência. O desejo implica a presença da mãe, uma presença que 

conserva um fundo de ausência, pois através desta a criança pode entrever um 

outro visado pela mãe, para além dela mesma. Portanto, o desejo surge no sujeito 

humano como desejo de desejo, marcando-o indelevelmente por essa relação. 

 

 O campo do desejo humano está enredado com o campo da estruturação do 

sujeito, em outras palavras, o campo da castração e do complexo de Édipo dentro 

da perspectiva estrutural encontram-se obscuramente emaranhados. 

 

 E aqui começamos a tangenciar a constituição do sujeito a partir de Lacan, 

tema que abordaremos a seguir. 
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2.3 Lacan e as operações de causação do sujeito 

 

O sujeito inaugurado pela ciência moderna, o “Penso, logo sou” do cogito 

cartesiano foi o esteio de apoio para as reflexões lacanianas. Fundado e ignorado 

pela ciência, é com Lacan que se processa sua subversão, é no tropeço que ele “ex-

siste”. O sujeito proposto por Lacan é o sujeito do inconsciente, aquele que se 

constitui, de forma lógica e dinâmica, sujeito barrado, aquele que é faltante e, por 

isso, desejante, o qual arriscaremos apresentar neste momento. 

 

O projeto lacaniano desde o início estabeleceu sua clínica considerando esse 

sujeito falante, não aquele da consciência apontado pelos filósofos, mas o sujeito 

que diz  “jê”, “moi”, ativo, que reivindica e se manifesta pela insistência enigmática 

de suas exigências, ora sensatas, ora loucas, através de seus comportamentos 

“repetitivos ou desviantes”, muitas vezes incompreensíveis para aquele olhar 

organicista, de acordo com Ogilvie (1991). 

 

 É assim que se desenha o percurso de Lacan saindo da determinação do 

patológico para a constituição do humano. Entendemos que ao raciocinar de uma 

maneira contrária aos psiquiatras organicistas de sua época nega o princípio do 

determinismo considerando que o indivíduo se crê livre justamente porque é 

inconsciente das causas que o determinam. 

 

 Na busca por compreender o fenômeno psíquico como próprio do humano, 

Lacan estabelece relações entre o homem e seu meio e o que o define como um ser 

social. Como nos lembra Ogilvie (1991) os fenômenos da personalidade são 

especialmente humanos e justamente por isso não se desenvolvem numa única 

dimensão que parte de um automatismo instintual, mas se desenvolvem numa 

dimensão plural considerando o sentido e o funcionamento de um sistema social que 

é regido e submetido a determinadas leis específicas. 

 

 Para tornar mais preciso o fenômeno da personalidade, Lacan toma o 

conceito de “tendência concreta” significando que: 
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Um fato mental ou psíquico pode ser apreendido no comportamento 
que é a sua expressão, contanto que se veja neste comportamento 
um ciclo completo correspondente a uma significação, portador de 
uma intencionalidade (consciente ou inconsciente) (OGILVIE, 1991, 
p.59). 
 
 

 
 

 Dessa forma, o fenômeno mental não pode ser isolado como um objeto em si, 

nem como manifestação de um corpo, mas sim remetido a um conjunto social 

articulado pelo comportamento indicando sua ampla significação. O próprio 

comportamento é a manifestação de algo mais complexo que corresponde à própria 

situação da existência que considera como fundamental e primordial a 

temporalidade como princípio fundamental, a causa prima, associada a outra 

característica ontológica do ser que é o seu desenvolvimento no espaço que “seriam 

impensáveis se se considerasse o corpo isoladamente”,  separado das inúmeras 

relações sociais que, antes de lhe conferir uma configuração particular, 

simplesmente lhe permite “estar presente” (OGILVIE, 1991). 

 

 

 Com Torres (2004) pudemos entender que o paralelismo entre fato psíquico-

comportamento-sociedade, oposto a qualquer hierarquia causal, será utilizado por 

Lacan para contrapor-se ao substancialismo. Com isso oferece outra alternativa, ou 

seja, “trata-se de um paralelismo que, ao apontar para uma só substância – o lugar 

irredutivelmente social do homem – desfaz o próprio paralelo – ideia e corpo - , 

dando fim ao romance causal de domínio hierárquico (2004, p. 313)”. 

 

 Assim, o propósito maior de Lacan, foi não atribuir nenhuma primazia causal 

na determinação do sujeito, mas sim de destacar sua atividade. E isso se torna 

importante afirmar conforme destaca Olgivie (1991, p. 87): “(...) o papel 

preponderante da atividade do sujeito e sua dependência com relação a uma 

situação externa, à qual ele está articulado sob a forma negativa de uma reação”. 
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 A ideia principal que resta desse trabalho de Lacan (A Tese)29, e que o levará 

a buscar outras respostas, é a de que o sujeito reage a algo que embora lhe pareça 

estranho e não o faça perceber, é que essa coisa à qual ele reage é a própria “outra 

coisa” que não ele mesmo, o seu ser social, segundo Torres (2004). 

 

Na obra de Lacan localizamos a concepção hegeliana do desejo. Seguidor 

dos cursos de Kojève, ele repensou a teoria freudiana tomando como referencial a 

noção de desejo. 

 

Para Hegel esse sujeito se dá a partir da relação com o objeto, como outro, 

seu não-ser. Essa relação considera a importância dada por Lacan inicialmente ao 

sujeito ativo e depois, porque permite entender outro conceito fundamental que é a 

dependência irredutível do sujeito ao social, apoiada na ideia hegeliana de negação. 

Ou seja, na apreensão de seu não-eu e em sua transformação a consciência se 

constitui, portanto não existe sujeito fora desta relação. Como desenvolvido por 

Torres (2004) o “ser humano é um ser social na medida em que não é outra coisa”. 

 

 Dessa afirmação, podemos dizer que o sujeito ao ultrapassar essa relação de 

apreensão do objeto, justamente sendo humano é consciente dessa oposição ao 

objeto e por isso torna-se consciente de si (autoconsciência) como sendo-outro, um 

outro que também já não o é, sendo esse movimento de caráter negativo em relação 

ao outro, que para Hegel, denomina-se desejo. 

 

 

Hegel marca a particularidade do desejo humano que, sendo 
consciência-de-si, nessa alteridade com o objeto, tem também 
consciência do outro (humano) como consciência de si, e buscará 
sua satisfação nesse encontro com esse outro que, de certa forma, é 
si mesmo. Kojève cunhará a expressão “o desejo é o desejo do 
outro”. Nesse sentido, toda relação humana é com o desejo do outro, 
na medida em que, negativamente, nos constituímos nessa dialética 
(TORRES, 2004, p. 317). 

 
 

                                                 
29 Trabalho realizado por Lacan em sua Tese de doutorado em medicina de 1932: Da psicose 
paranoica em suas relações com a personalidade. 
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 Lacan, ao tomar contato com esta lógica, aborda a questão do sujeito e sua 

constituição. Só se diz “eu” porque há um “não-eu” no próprio sujeito, sendo portanto 

desde seu surgimento dividido em si mesmo.  

 

 Sob influência do pensamento hegeliano Lacan, a partir de 1933, começa a 

interrogar-se sobre a gênese do eu, dessa interrogação constrói a noção do estádio 

do espelho, marcando sua entrada na psicanálise. 

 

 Do período citado, ou seja, 1933 até 1949, época em que publica o artigo O 

estádio do espelho como formador da função do eu foram alvo de suas 

preocupações a determinação da dimensão social sobre a experiência psíquica e as 

funções do complexo e da imago no processo de constituição do sujeito. Nesse 

período, as publicações Os complexos familiares (1938), A agressividade em 

psicanálise (1948) e Formulações sobre a causalidade psíquica (1946) traziam 

críticas ao desenvolvimento biologicista dominante na psicanálise da época. 

 

Entretanto, Lacan deu atenção especial a fatores estritamente psíquicos que 

seriam resultantes da insuficiência fisiológica do ser humano quando de seu 

nascimento.  E passa a colocar o estádio do espelho como um paradigma no qual o 

sujeito é constantemente capturado por sua própria imagem. 

 

 

Com o “estádio do espelho” Lacan inventa um conceito que 
condensa e cristaliza o conjunto de deslocamentos até então 
efetuados, e os unifica numa teoria do sujeito que não cessará mais 
de aprofundar (OGILVIE, 1991, p.104). 

 
 
 
 

 A atividade da criança diante do espelho revela não apenas certo “dinamismo 

libidinal” como também uma “estrutura ontológica do mundo humano”, uma “matriz 

simbólica” constitutiva do “eu”, e define o “eu” ideal como uma “forma”, espécie de 

estrutura a servir de crivo para a vida psíquica posterior do sujeito (SALES, 2005). 
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 O que podemos considerar nesse momento da obra lacaniana é que o estádio 

do espelho não é um simples estágio ou apenas a experiência do espelho, mas sim 

que ele aponta seu valor estrutural na constituição subjetiva.  

 

 Ao adotar um ponto de vista estrutural Lacan dá ênfase ao registro imaginário, 

ou seja, como a imagem do corpo próprio marca a constituição do sujeito a partir do 

outro. Um corpo que se apresenta como um caos interoceptivo, transbordado por 

sensações incoordenadas, um corpo fragmentado em que a imagem vem para 

colocar uma ordem nesse caos sensorial. Uma imagem tranqüilizadora de 

integração que produz júbilo.   

 

É a partir do olhar do Outro que o sujeito se constitui. É porque algo prévio 

existe que se possibilita a precipitação dessa imagem. É poder olhar num espelho 

em que a imagem produzida está sustentada pela “mirada” do Outro, primeiro Outro 

simbólico (mãe). A matriz simbólica que se configura pelo desejo do Outro.  

 

Um olhar que comporta uma imensa complexidade, poderíamos dizer uma 

miragem especular que antecipa o que a criança desejaria ter (unidade, integração, 

domínio de si), que comporta o que ela desejaria ser (falo imaginário que 

completaria a falta do Outro), que inaugura um lugar (ideal) em que se projetam 

aspirações e esperanças.  

 

Ocorreria, então, uma identificação, ou seja, uma transformação produzida no 

sujeito quando ele assume uma imagem. Pode-se enxergar nesse momento a 

antecipação do drama do sujeito, de sua identidade alienante. De um sujeito 

governado pelo inconsciente e pela alteridade. Essa seria uma experiência que 

ocorreria antes da identificação com o outro e antes da aquisição lingüística. A fase 

do espelho anteciparia a configuração de uma permanência e uma ausência do ser, 

de sua debilidade frente aos seus fantasmas e sua servidão ao outro.  

 

Assim escreve Lacan (1949, p. 100):  

 

 



85 
 

 
 

A função do estádio do espelho revela-se para nós, por conseguinte, 
como um caso particular da função da imago, que é estabelecer uma 
relação do organismo com sua realidade – ou como se costuma 
dizer, do Innenwelt com o Umwelt. 

 
 
 
 

Essa passagem mostra a relação necessária do corpo com as imagens, os 

fantasmas, o simbólico. Sendo  nessa relação que se forma o sujeito, assertiva essa 

que se opõe à concepção de um sujeito absoluto, livre e senhor de suas escolhas. 

 

Mas para pensar essa estrutura, Lacan a deduz da fórmula do desejo pautado 

nos pressupostos teóricos de Hegel, como já apontado, mas não só. Toma 

emprestado da teoria da forma, dos biólogos e etólogos, a importância das imagens 

e do conceito de Forma (Gestalt) principalmente da fenomenologia de Merleau-

Ponty, a pregnância da imagem, sua dimensão primordial de totalidade significante. 

 

 Na concepção lacaniana, o estádio do espelho se opõe a qualquer filosofia 

que corrobore essa absolutização do sujeito que o exporia a recriminações. 

Ressalta, ainda, que no momento inaugurado pela captação da imago da forma 

humana constitui-se como importante papel formador através do fenômeno descrito 

por Bühler conhecido como transitivismo infantil, significando a aptidão da criança 

encontrar no outro o que pertence a ela mesma. 

 

Ao interessar-se pelo outro semelhante funde-se numa confusa situação 

afetiva em que aparece o “drama do ciúme primordial” instalando-se uma dialética a 

partir da qual se dá a passagem do eu especular para o eu social, numa relação 

imaginária, dual de ambivalência e agressividade estrutural do ser humano. 

 

Com essa posição, Lacan (1949) se opõe a todas as teorias tradicionais que 

concebem o eu como centrado no sistema percepção-consciência e deixa ao eu o 

lugar da alienação e do desconhecimento. 

 

 O processo abordado no Estádio do Espelho aponta para a dimensão da 

alienação na e pela linguagem, que antecede o nascimento da criança já que ela 

chega num mundo permeado por um discurso dentro de um universo linguístico 
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povoado por palavras que a nomeiam, são elas que constituem o Outro da 

linguagem, Outro como linguagem. Responsável por moldar os desejos e fantasias 

do sujeito. 

 

Sem a linguagem não haveria o desejo da forma como o 
conhecemos – estimulante e, ao mesmo tempo, contorcido, 
contraditório e insaciável – nem haveria qualquer sujeito como tal 
(FINK, 1998, p. 71). 

 
 
 
 

 Lacan parte do princípio da pré-existência da linguagem, o campo do Outro, 

em que significantes se articulam antes que haja aí um sujeito para decifrá-los. Em 

Posição do Inconsciente, Lacan (1960/64, p. 849) considera que: 

 

 

O efeito de linguagem é a causa introduzida no sujeito. Por esse 
efeito, ele não é causa dele mesmo, mas traz em si o germe da 
causa que o cinde. Pois sua causa é o significante sem o qual não 
haveria nenhum sujeito no real. 

 
 
 
 

 A operação de alienação reside na inscrição do sujeito no lugar do Outro, em 

que a escolha se dá pela via do sentido, comportando sempre um sem-sentido, ou 

seja uma articulação com o inconsciente. Este efeito de divisão coloca o sujeito 

numa vacilação entre o sentido e o sem-sentido, entre o ser e o sentido. O sujeito 

pode escolher, ou se petrifica num significante ou desliza num sentido. 

 

 Uma segunda operação, a separação, acontece para que se opere o 

processo de causação do sujeito, processo esse que envolve o confronto do sujeito 

alienado com o Outro. E não é um destino como a alienação, pois pode ou não estar 

presente e passa a ser uma ação do sujeito. 

 

 O sujeito encontra uma falta pelo discurso do Outro, nos intervalos desse 

discurso aparece o que é destacável: “Ele me diz isso, mas o que é que ele quer? 

(LACAN, 1964, p. 203)”. Outro se apresenta como faltoso, entre o sujeito e Outro se 
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apresenta a falta que aparece no espaço de intersecção entre ele e o que Lacan 

chama de desejo. 

 

 É uma forma de responder ao desejo do Outro, com o qual se relaciona nas 

suas faltas para se constituir também como sujeito do desejo. Por essa operação o 

sujeito encontrará o ponto de enigma do desejo. Assim, requer um querer, requer 

que o sujeito queira se separar da cadeia significante, o que significa a assunção por 

parte do sujeito do seu desejo. 

 

 Se na alienação temos uma causação do sujeito a partir do Outro, pelo desejo 

do Outro, na operação separação o que se tem é um sujeito implicado com o seu 

desejo. 

 

 A dimensão do desejo aparece intrinsecamente ligada a uma falta e só pode 

surgir numa relação com Outro garantindo a passagem da posição de objeto à de 

sujeito. 

 

 Entretanto, sabemos que essa passagem se dá num processo de constituição 

que abriga inúmeras maneiras, nuances e intensidades variadas produzindo 

diferentes formas de subjetivação e estilos singulares de existência. Não seria os 

sintomas uma forma de subjetivação para que o desejo do sujeito pudesse advir? 

 

 Torna-se agora necessário compreendermos esse fenômeno chamado 

sintoma.  

  

 

2.4 O sintoma e suas vertentes 

 

 

 Neste momento do trabalho nos debruçaremos ao estudo do sintoma, iniciado 

pela caracterização de sua origem, o lugar que lhe foi e é outorgado na medicina e 

na psicanálise e suas articulações na constituição do sujeito.  
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2.4.1 Vertente médica 

 

 

 Se as palavras trazem esclarecimentos, trazem igualmente confusões. 

Alguém pronuncia uma palavra, um observador poderá ver nela um objeto, um outro 

mais atento poderá sair em busca de outras palavras antes de identificá-la. Portanto, 

esclarecimento ou confusão podem advir da maneira pela qual consideramos as 

palavras: como som, como expressão de uma ideia, como correspondente a um 

objeto, como produto social, entre tantas outras possibilidades. Dessa forma, será 

pela vertente da língua, entendida como algo adquirido e convencional, que 

buscaremos compreender o sentido da palavra sintoma, objeto princeps de nosso 

estudo. 

 

 Pode-se dizer que a palavra sintoma provoca uma mudança em seu conceito 

dependendo do contexto em que for utilizada, ou seja, a presença da história 

interfere em sua compreensão. Recorrendo a Focault(1994), sabemos que os 

conceitos tem história e trazem em si mesmos a história que deles advém. Permite 

situá-lo a uma realidade, não somente ao mundo da teoria, mas ao mundo das 

pessoas, dos objetos, dos sons, retirando-o de uma ordem transcendente, estática 

munindo-o de uma realidade. Dessa forma, entendemos que o conceito de sintoma 

traz em si sua própria história, produz história, modifica-a e ocupa um lugar no 

contexto histórico.  

 

 No cotidiano podemos ver que o conceito de sintoma em largo uso, não se 

restringe apenas dentro do campo acadêmico ou à discussões entre os especialistas 

do saber médico. Muito comum numa simples conversa cotidiana, presenciarmos 

por exemplo que uma agitação pode ser sinal de uma hiperatividade, uma coceira 

sinal de alergia que pode ter características emocionais. Enfim, isso nos permite 

identificar traços de um saber que traz história e conduz seu sentido como articulado 

por Palombini (2009, p. 11), quando afirma que: “o conceito de sintoma se faz 

presente no dia a dia marcando a construção de outros saberes”. A significação de 

sintoma que citamos  apresenta um conceito fruto do saber médico.  
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  Muito utilizado no ambiente médico e articulado ao conceito de doença, não é 

exclusivo a ele, embora venha se configurando certo domínio (ou talvez certo 

poder?) na forma contemporânea de seu uso. A palavra semiologia e signo, assim 

como a palavra sintoma, também têm sentido diverso e são termos usados tanto 

pela medicina como pela linguística.  

 

 O estudo dos signos sempre interessou ao homem, mas o uso da semiologia 

como ciência é mais recente. O termo Semiologia descrito por Saussure30 refere-se 

à ciência dos signos e se constituiria como parte da Psicologia Social e se definiria 

como o campo de estudos sobre a linguagem. 

 

 

Pode-se, então, conceber uma ciência que estude a vida dos signos 
no seio da vida social (...); chamá-la-emos de Semiologia (do grego 
semeîon, “signo”). Ela nos ensinará em que consistem os signos, que 
leis os regem (SAUSSURE [1916], 2006, p. 2). 
 

 
 
 

 Para esse estudioso da língua, a Linguística seria uma parte dessa ciência 

geral, mas que a essa época ainda não existia e que caberia ao Psicólogo 

“determinar o lugar exato da Semiologia; a tarefa do linguista é definir o que faz da 

língua um sistema especial no conjunto dos fatos semiológicos (SAUSSURE, [1916], 

2006, p. 24)”. 

 

 De acordo com Ferreira (2003) a Semiologia médica é a disciplina que 

fundamenta o método clínico, um instrumento com o qual se atesta ou se afasta uma 

doença e se constrói um diagnóstico. Entretanto, para a medicina o significado de 

semiologia vai além de sua definição e praticamente confunde-se com o próprio 

método clínico. Se pensarmos no ideal da semiologia, o método clínico se 

constituiria essencialmente na habilidade do médico de escutar, de se apropriar das 

                                                 
30 A obra Curso de Linguística Geral, de Ferdinand de Saussure, foi publicada em 1916, três anos 
após sua morte. Essa publicação só foi possível em função dos cadernos recolhidos dos alunos que 
frequentaram seus cursos de Linguística Geral, especialmente o 3º.Curso realizado entre 1910/1911, 
incluindo anotações pessoais dele. Portanto, esta obra é um trabalho de assimilação e reconstituição 
de todo seu pensamento. ([1916]2006) 
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manifestações da doença no paciente, ou seja, poderíamos dizer “seus sintomas”, e 

se necessário utilizar-se de outros instrumentos para se chegar a um diagnóstico. 

 

 Ainda, segundo esse mesmo autor, um importante tratado de semiologia 

médica31 define a semiologia como a disciplina que estuda os sinais como 

manifestações objetivas da doença podendo ser detectados por diversos meios e os 

sintomas como distúrbios subjetivos que são relatados pelo paciente, como a dor, o 

incômodo e que são informados ao médico, sobretudo através do processo 

conhecido como anamnese. 

 

 Segundo Dunker (2011) o nascimento da clínica moderna estabeleceu-se 

entre o final do século XVIII e início do século XIX, composto de práticas, discursos 

e dispositivos bem heterogêneos. Não se formou em torno do corpo e suas 

afecções, mas se pretendeu responder as demandas derivadas dos sistemas 

jurídico, moral e religioso, além dos saberes empíricos, institucionais e teóricos da 

medicina e das práticas de cura, tratamento e terapia. 

 

 

(...) na raiz do projeto clínico moderno reside o estabelecimento de 
uma semiologia, isto é, uma classificação e organização de signos, 
índices, sintomas e traços que devem se apresentar como diferenças 
significativas ao olhar clínico (2011, p. 403). 
 

 
 
 

 O autor compara o funcionamento articulado dessas operações de 

classificação e organização com a construção e o domínio de uma espécie de 

linguagem. Há uma semântica em que se determina o significado clínico de signos, 

traços, sintomas e síndromes. E há uma gramática, com regras de formação e 

transformação das figuras patológicas que permite antecipação e previsibilidade. 

 

 

 

                                                 
31 Semiologia médica e técnica exploratória dos autores Rós Forns J., Surós Batllo J., Surós Batllo, 
1981 
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(...) a doença é o terreno de uma verdadeira linguagem, visto 
que há substância, o sintoma, e uma forma, o signo (uma 
ordem biface significante-significado); uma combinatória 
multiplicadora; um significado nominal como nos dicionários; e 
uma leitura, o diagnóstico, que é, aliás, como para as línguas, 
submetida a um aprendizado. (BARTHES, 2001, apud 
DUNKER, 2011, p. 403). 
 
 
 
 

 Portanto, podemos considerar a partir desses pressupostos históricos, que 

sintoma e sinal são signos que guardam relação entre significado e significante, aqui 

tomados como na linguística, ou seja, “o signo linguístico une não uma coisa e uma 

palavra, mas um conceito e uma imagem acústica. Esta não é o som material, coisa 

puramente física, mas a impressão (empreinte) psíquica desse som [...] 

(SAUSSURE, p. 80) (grifos do autor)”. 

 

   Neste sentido, esclarece Dunker (2011) que quando se estabelece a 

semiologia como fundamento para a clínica médica e se adota, ainda que 

tacitamente, uma concepção sobre a linguagem pautada nos signos que lhe 

correspondem, corremos o risco de operarmos uma redução nominalista. Em outras 

palavras, a “essência de uma enfermidade” se equivaleria à “essência de uma 

palavra”, considerando suas oposições, seu emprego, declinações e regularidades. 

 

 Verifica-se assim uma relação entre enfermidade e palavra, presumindo um 

sistema fechado que inclui a sensibilidade do olhar clínico operando sobre a doença 

de forma reducionista. Para compreender melhor essa relação faz-se necessário 

diferenciar sintoma e signo para a clínica. 

 

 Em sua acepção antiga, sintoma indicava a necessidade de decifração do 

estado mórbido e não necessariamente a morbidez do corpo, o que implicaria uma 

espécie de separação entre o que é da ordem do natural e do sobrenatural, entre o 

sofrimento necessário e o contingente, entre o mal-estar social e o individual. 

Distinguir entre o mal estar da alma e do corpo não era nem a única e nem a mais 

importante divisão. O advento da clínica moderna, segundo Dunker, altera esse 

modo de partilha. O sintoma se aproxima da matéria de linguagem, ou seja, no 

sentido lato que inclui e se mistura com o mal-estar e o sofrimento expressando-se 
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na forma narrativa e transformando-se, no sentido estrito, pela operação clínica do 

olhar. O signo admitido como sintoma ocupa lugar numa descrição complementada 

pela consciência do médico, implicando sua captura no discurso e sua “sanção na 

ordem médica (2011, p. 405)”. 

 

Portanto, o signo para a semiologia médica seria o sintoma acrescido da 

consciência organizadora do médico. Para Barthes (2001, apud FERREIRA, 2003, p. 

222): 

 

 

O signo é o sintoma enquanto toma lugar numa descrição; é um 
produto explícito da linguagem enquanto participa na elaboração do 
quadro clínico do discurso do médico; o médico seria então aquele 
que transforma, pela mediação da linguagem (...) o sintoma em 
signo.  

 
 

 
 

 Considerando as observações descritas anteriormente, podemos afirmar que 

a medicina e a linguística não compartilham de uma mesma acepção, embora 

utilizem as mesmas palavras, no caso em referência, signo e sintoma. Para Clavreul 

(1983), os signos (sinais) médicos não se submetem às leis da linguística. Quando 

se agrupam, é para nomear as síndromes e não sintagmas ou paradigmas, não se 

constituem em metáforas, “não há poética dos signos médicos”. 

 

 A semiologia médica tende a identificar cada vez mais o signo recolhido com 

a realidade da doença. O sintoma fica redutível a algo que não vai bem, algo 

anormal, uma alteração de função ou alerta de doença, sendo tomado como signo, 

como sinal. Para o médico, cabe decifrar e ligar o sintoma, ou sinal mais apropriado 

dizer, a algo objetivável estabelecendo relações fixas entre os signos e as coisas 

que representam. 

 

 

Está claro que para o médico o sintoma se tornou sinônimo de signo 
(...)  e não numa relação significante-significado, como o definem os 
linguistas. Por isso, diante de um sintoma, o trabalho dos médicos é 
redutor. Um sintoma remete de direito, senão de fato, a alguma 
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coisa. Não há nenhum Sujeito atrás do sintoma médico (CLAVREUL, 
1983, p. 205). 
 

 
 
 

 Resta considerar que se para a medicina, sintoma é lido como representante 

de alguma coisa (infecção, intoxicação, distúrbio hormonal, etc.), pode ser agrupado 

em categorias nosológicas32, é dotado de sentido, cabendo ao médico dar sua 

significação. Porém, há a possibilidade de tomá-lo em outra dimensão, de tomá-lo 

em outro sentido. 

 

  O conceito de sintoma na psicanálise, surgiu de um deslocamento provindo 

da medicina na medida em que a psicanálise nasce do saber médico como já 

apontado anteriormente.33 Entretanto, ela rompe com muitos de seus princípios, 

especificamente no que se refere ao sintoma. Se para a medicina ele é um efeito ou 

um sofrimento causado por determinada patologia, o sintoma psicanalítico ocupa 

outra significação quando o distancia, por exemplo, do sofrimento. Sintoma e 

sofrimento não representam uma única e mesma significação para a psicanálise. 

Uma agitação nem sempre pode ser considerada como sintoma para ela. Nesse 

sentido, o conceito de sintoma na psicanálise distingui-se do conceito na esfera 

médica justamente por fazer incidir a singularidade de cada caso. 

 

 Posto esse contexto, passamos a desdobrá-lo na vertente psicanalítica. 

 

 

2.4.2 Vertente psicanalítica 

 

 

 Conforme tratado no item anterior, o sintoma na medicina tem um sentido, 

mas cabe ao médico dar a sua significação, considerá-lo ou não como sinal de uma 

doença. Também na psicanálise o sintoma é dotado de um sentido, porém é tomado 

em outra dimensão. Não se refere a algo que possa ser detectável no organismo e 

nem indica a elaboração de um diagnóstico.  

                                                 
32 Conforme descrição detalhada no Capítulo 1, item 1.5, em que nos referimos ao DSM-IV. 
33 Desenvolvido no Capítulo 2, item 2.1. 
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 A psicanálise através de sua clínica rompe com a visão adotada pela 

medicina no que se refere ao sintoma. Para Quinet (2008), o significado do sintoma 

como significante na clínica médica é sempre patológico. Vincula-se sempre a outros 

sintomas formando um conjunto para definir a doença. Nessa relação entre sintoma 

e doença, se estabelece a relação entre significante e significado, porém ela se 

efetiva a partir de um ato que será realizado pelo olhar médico. Ele transforma o 

sintoma em um significante que significa “a doença como sua verdade”, fazendo 

dele um sinal. “Fazer do sintoma um sinal de verdade tornou-se um ideal da 

medicina (2008, p. 119)”. 

 

 Assim como para a medicina, também para a psicanálise o sintoma é um 

significante, porém não relacionado a uma patologia. Também é um sinal, mas não o 

sinal de uma doença. O sintoma como um significante para a psicanálise tem um 

significado, bem como é um sinal, sinal de que há um sujeito. 

 

 O trabalho da psicanálise começa pelo estudo da neurose e seus sintomas. 

Com o caminho que leva o sintoma ao inconsciente, às pulsões e a sexualidade34, 

aprendemos que as neuroses são expressão de conflitos entre o eu e as pulsões. 

Essas apresentando sua incompatibilidade com os padrões éticos do eu são 

recalcadas, impedidas de virem à consciência e, de início, afastadas da 

possibilidade de satisfação. Com o fracasso do recalque, a libido represada, 

insatisfeita em função da realidade, procura outras saídas, outra via de satisfação 

seguindo caminhos indiretos. Pela via da regressão e fixação infantis, irrompe 

obtendo satisfação. O que resulta é o sintoma, que em sua essência representa uma 

satisfação sexual substitutiva para desejos sexuais que não se realizaram. Um 

sintoma que vem a substituir o que foi afastado pelo recalcamento, uma satisfação 

substituta deformada. 

 

                                                 
34 A teoria de Freud sobre a sexualidade foi uma revolução numa época em que a sexualidade se 
reduzia ao ato sexual e tinha como único objetivo a reprodução. Época em que as necessidades 
sexuais eram explicadas pela biologia como um instinto natural e tudo que fugisse a essa norma era 
considerado uma atitude perversa, um desvio natural das coisas. A revolução provocada por ele é da 
extensão da sexualidade até então aonde ela não existia, ou seja, a infância e o inconsciente 
(ALENCAR, 2010). 
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 A ideia de que o recalcado é um desejo, entendido como um anseio faz do 

sintoma uma das formações do inconsciente juntamente com os sonhos, os lapsos, 

os chistes demonstrando sua mesma estrutura. Nesta primeira teoria freudiana, as 

representações são recalcadas, tornam-se inconscientes, porém produzem efeitos. 

Pode-se dizer que o sintoma é um deles, ou seja, uma formação do inconsciente, 

um produto do recalque, um retorno do recalcado. 

 

 Freud diz que o sintoma é uma satisfação de desejo, pois o realiza de uma 

maneira deformada por meio do mecanismo de substituição de uma representação 

por outra, uma forma substitutiva de satisfação do desejo sexual infantil recalcado.  

Frente à impossibilidade de conciliar o eu e a sexualidade, o sintoma “é uma 

formação de compromisso que amalgama na sua rede a defesa (o agente do 

recalque, o recalcador) e o recalcado (1917, 1989)”. 

 

 Dessa forma, podemos considerar o sintoma como uma solução de 

compromisso entre as forças em luta, de um lado expressando o desejo 

inconsciente e de outro, as defesas contra ele. Constituído pelas repressões, pode 

ser capturado a partir de seus efeitos e interpretado.  Pontuado por Ocariz (2003, p. 

58), o sintoma: 

 

 

É uma mensagem cifrada; é um hieróglifo interpretável (...) um 
retorno do recalcado, mais ou menos travestido e disfarçado, que 
tem que ser decifrado, a partir da descoberta de que os fenômenos 
que se descartavam como sem sentido podiam ser interpretados. 

 

 

 

 Em “Os caminhos da formação dos sintomas” Freud (1917/1989) trata das 

vias pelas quais os sintomas neuróticos se constituem, qual sejam que para romper 

o recalcamento, encontra a libido as fixações necessárias nas experiências do início 

da vida sexual, exatamente porque ocorrem numa época de desenvolvimento 

incompleto, época marcada pelo desamparo e pela dependência absoluta, mostra-

se capazes de efeitos traumáticos. 
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 Desta maneira, de início o sintoma é concebido como a expressão do 

recalcado e o trauma a base para ele. Entretanto, o conceito freudiano de trauma é 

reconsiderado em seu rigor metapsicológico, de suposto ou inferido não deve ser 

abandonado, mas sim incorporado, a partir de outros pontos de vista, à 

complexidade da vida psíquica humana. 

 

 Um momento de virada na produção teórica de Freud é marcado quando 

substitui o trauma como evento realmente ocorrido pela fantasia. Nas palavras de 

Ocariz (2003, p. 61): “O sintoma é a realização, a expressão, a figuração de uma 

fantasia inconsciente”. Essas fantasias ocultariam os efeitos de uma sexualidade 

precoce intolerável provinda das fontes das pulsões parciais, autônomas, carentes 

de objeto cuja insistência daria lugar à formação de sintomas. Portanto, o sintoma é 

ao mesmo tempo, indício e substituto de uma satisfação pulsional. “São fantasias de 

desejo que encontram expressão desfigurada no sintoma (2003, p. 62)”. 

 

 A partir da escuta do discurso do neurótico Freud demonstra que o sintoma 

tem um sentido, um sentido inconsciente, que diz alguma coisa, ainda que o sujeito 

nada saiba disso. Além de algo dizer, serve a uma satisfação reconhecida como 

sofrimento. O lugar paradoxal do sintoma há uma satisfação sexual e um sofrimento. 

 

 Com a introdução da segunda tópica do aparelho psíquico e da noção de 

pulsão de morte (1920), Freud avança demonstrando o caráter problemático da 

realidade psíquica expressado no sintoma, pois para além do princípio do prazer, há 

um real de gozo impossível de ser representado.  

 

 Em Inibição, Sintoma e Angústia, Freud (1926, 1989, p. 112) apresenta o 

sintoma como: “Um sinal e um substituto de uma satisfação pulsional que 

permaneceu em estado jacente; [o sintoma] é uma consequência do processo de 

recalcamento”. 

 
 

A força e a impotência do eu, parte organizada do isso, é revelada num 

mesmo ato, como consequência do processo de recalcamento, surge um sintoma 

através do qual a libido insatisfeita encontra uma satisfação substituta. Segundo 
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Freud (1926/1989, p. 119): O processo mental que se transformou em um sintoma 

devido ao recalcamento mantém agora sua existência fora da organização do eu e 

independentemente dele.  

 
 

O sintoma, como derivado do recalcado, é “território estrangeiro” para o eu e 

seu representante perante ele. É uma satisfação substituta, deformada e 

irreconhecível, a via indireta da satisfação pulsional, sentida como sofrimento e 

geradora de desprazer e angústia. Angústia na origem colocando o recalcamento 

em movimento e consequentemente movimentando a formação de sintomas. 

 

Assim, os sintomas são criados para que se evite a situação de perigo 

assinalada pelo desenvolvimento da angústia. Angústia frente à castração. 

 

O sintoma à luz da teoria freudiana foi relido e aprofundado por Lacan. Assim 

como em Freud, o conceito de sintoma na obra de Lacan também sofre mudanças. 

A seguir, discutiremos essas mudanças acompanhando sua formalização conceitual, 

seu deslocamento dentro do recorte que optamos realizar em seu percurso teórico. 

 

2.5 A evolução do sintoma no ensino de Lacan 

 

 Para abordar este tema, o sintoma, o enfoque se refere inicialmente à sua 

conceituação e seu possível leque de articulações na psicanálise lacaniana. 

Entretanto, não escaparemos em abordá-lo desde um ponto de vista estritamente 

clínico, exatamente pela questão que permeia todo este trabalho, ou seja, sua 

solução afinal de que se trata? 

 

 Em diversos momentos da obra de Lacan, o conceito de sintoma aparece 

passando por reformulações, novas nuances e isso até o final de seu ensino, 

guiando a noção de tratamento e cura.  

 

 Encontramos em seu ensino a divisão entre dois campos definidos: o da 

linguagem e o do gozo. O primeiro subdividido entre a primazia do significante, que 
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corresponde aos anos 50 e o percurso da Coisa ao objeto, nos anos 60. O segundo 

período, Lacan desenvolve a teoria dos discursos como laço social, anos 70 e o 

Sinthome no final dos anos 70.  

 

 O tema do sintoma em Lacan que pretendemos abordar transitará nos 

seguintes recortes: como mensagem endereçada ao Outro – sintoma metáfora; 

como o que atrapalha a ordem do mestre e como produção e invenção do sujeito, 

aos quais passamos a considerar. 

 

 

2.5.1 Sintoma como metáfora 

 

  

 O sintoma, assim como o ato falho, o chiste e o sonho são formações do 

inconsciente, e está estruturado como uma linguagem. Para Freud, o sintoma não é 

simples e exige um mínimo de sobredeterminação35, fenômeno esse que Lacan só o 

concebe na estrutura da linguagem. 

 

 Lacan (1953, p. 270) acreditava que: “o sintoma se resolve por inteiro numa 

análise linguajeira, por ser ele mesmo estruturado como uma linguagem, por ser a 

linguagem cuja fala deve ser libertada”. A convicção freudiana, de que o sentido dos 

sintomas pode ser decifrado como as demais formações do inconsciente, Lacan 

considera a partir da linguística estrutural. Portanto, se o sintoma é uma mensagem 

que pode ser decifrada significa que há uma latência significante que sustenta seu 

sentido e sua significação. Sendo assim, ele toma sintoma como significante de um 

significado recalcado, em suas palavras: 

 

 
                                                 
35 Laplanche e Pontalis atribuem dois sentidos ao conceito de sobredeterminação na obra de Freud. 
Primeiro: a explicação de uma determinada formação do inconsciente (sonho, sintoma, etc.) a partir 
de uma diversidade de causas. Segundo: a explicação de uma determinada formação do 
inconsciente a partir de elementos inconscientes múltiplos, que podem se organizar no aparelho 
psíquico de acordo com sequencias significativas diferentes, cada qual com uma coerência que lhe é 
própria. (1967). Assim, a sobredeterminação aparece como uma das características do sintoma, 
revelando que cada sintoma apresenta mais de um significado, e que representa simultânea e 
sucessivamente diversos cursos inconscientes de pensamento ou de realizações de desejos. 
(BARBOSA, 2003) 
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O sintoma, aqui, é o significante de um significado recalcado da 
consciência do sujeito. Símbolo escrito na areia da carne e no véu de 
Maia, ele participa da linguagem pela ambiguidade semântica que já 
sublinhamos em sua constituição (LACAN, 1953, p. 282). 
 
 

 
 

 Por representar uma irrupção de verdade, sintoma é tomado nesse momento 

do ensino de Lacan, como um significante, que tem um sentido cifrado. 

 

 No texto “Função e campo da fala e da linguagem em psicanálise”, a partir 

das categorias de Simbólico, Real e Imaginário, posiciona o Simbólico como 

ordenador da cultura que é fundada pela linguagem. Evidencia a prevalência do 

Simbólico afirmando que: “é o mundo das palavras que cria o mundo das coisas 

(1953, p. 277)”. Se os animais são regidos pelo instinto e pelas informações 

filogenéticas, no ser humano é pela construção e ordenação dadas pela cultura. 

Para dar conta da sua relação com a alimentação, com o sexo e para encontrar seu 

lugar no grupo social ao qual está inserido, o ser humano vai ao encontro das 

referências culturais. 

 

 Ao longo de sua obra, Lacan (1953) dará ênfase a cada uma dessas 

categorias, sendo o Imaginário considerado como a relação do indivíduo com o outro 

especular, o Real como o que resiste a qualquer significação e o Simbólico, aquele 

que está no plano principal de suas elaborações teóricas neste momento do seu 

primeiro ensino (1953-1963) e da sua concepção de psicanálise, que é a fala do 

paciente.  “Quer se pretenda agente de cura, de formação ou de sondagem, a 

psicanálise dispõe de apenas um meio: a fala do paciente (1953, p. 248)”. 

 
 
 

 Essa fala que é direcionada ao analista, em particular ou a todos os outros 

com os quais ao longo da vida o sujeito se dirige, caracteriza a sua verdade, e que 

poderá emergir se escutada de um modo particular. E a arte do analista consiste em 

suspender as certezas de suas verdades e pelo discurso buscar sua escansão “até 

que se consumem suas últimas miragens (LACAN, 1953, p. 253)”. 
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 Esse discurso, ainda que não comunique nada, ou seja, a fala vazia que é 

endereçada ao outro semelhante, poderá se transformar em fala plena e possibilitar 

ao sujeito encontrar outro modo de lidar com seu sintoma. 

 

 Nesse sentido, o sintoma inclui-se no jogo de significantes sendo assim 

ordenado por suas leis, estruturado como linguagem. Trata-se de pela palavra 

desvelar o sentido que essa mensagem expressada em sintoma esconde. Sendo na 

articulação de um significante com outro significante que a verdade do sintoma pode 

aparecer, ou seja, na articulação das cadeias significantes a partir do deslizamento e 

do desdobramento dos significantes que o sintoma pode ser decifrado. A associação 

se faz pela via do significante e não do significado. O que importa é o lugar do 

significante em relação a um outro significante para se chegar ao significado. 

 

 Nesse período, Lacan (1953, p. 250) considera o sintoma como metáfora, por 

entender que este: “opera no domínio próprio da metáfora que não é senão o 

sinônimo do deslocamento simbólico, posto em jogo no sintoma”. 

 

 As leis da linguagem são a metáfora e a metonímia, que ele introduz em sua 

teorização a partir do estudo de Jakobson publicado em 1957 sobre afasia. A 

metáfora supõe similitude, similaridade e funciona por substituição de posição, ou 

seja, é a substituição de uma palavra por outra. A metonímia se inscreve na ordem 

das relações de contiguidade, de alinhamento, de articulação significante, de 

coordenação sintática sendo a conexão de uma palavra com outra. Tanto a metáfora 

como a metonímia implica a impossibilidade da existência de um significante isolado 

e remetem à cadeia significante num eixo horizontal (sintagmático) e num eixo 

vertical (paradigmático). Lacan diferencia-se de Jakobson, exatamente por equiparar 

respectivamente a metáfora e a metonímia aos mecanismos freudianos de 

condensação e deslocamento. 

 

 Em “Instância da letra no inconsciente ou a razão desde Freud” (1958) a 

cadeia significante é o que ordena o humano. Nesse texto, Lacan trabalha a 

mudança que faz no signo linguístico de Saussure passando a relacionar a 
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condensação e o deslocamento freudianos a modos de mensagem que o sintoma 

comporta. 

 

 

A Verdichtung, condensação, é a estrutura de superposição dos 
significantes em que ganha campo a metáfora (...) 
A Verschiebung ou deslocamento é, mais próxima do termo alemão, 
o transporte da significação que a metonímia demonstra (...) (1953, 
p. 515). 

 
 
 
 

 Ao retomar a noção de signo de Saussure, a define como negativa e 

relacional. Para ele cada signo obtém seu valor de acordo com a posição que ocupa 

no conjunto e por sua característica de ser diferencial, definindo-se de modo 

negativo, ou seja, por ser o que os outros não são. Tem como elemento mínimo o 

fonema, que faz parte de um conjunto sincrônico, quando todos os elementos 

pertencem a um só momento de uma mesma língua e diacrônico, que reúne 

elementos a estados de desenvolvimento da mesma língua. O substrato do 

significante é considerado como um colar de anéis denominado “cadeia significante”. 

 

 Portanto, o sintoma como mensagem a ser decifrada e também como 

metáfora está estruturado como linguagem, ou seja, o sintoma mesmo é linguagem, 

e é possível alcança-lo evocando suas ressonâncias semânticas. Sendo assim, pela 

via significante é possível libertar a insistência repetitiva que há no sintoma e a 

verdade que ele oculta.  

 

 O sintoma tem algo a dizer, ou seja, a verdade do sujeito. O significado é um 

significante que junto a outro significante opera retroativamente produzindo um efeito 

de sentido.  

 

 Portanto, é nos sonhos, nos lapsos do discurso, nas lacunas, nas distorções e 

repetições do sujeito, assim como em seus sintomas, que temos que ler o traço 

apagado do significante recalcado que emerge na linguagem particular evidenciando 

o desejo inconsciente que abriga um sentido e determina a forma pela qual o 

discurso do sujeito se organiza. 
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 E é na demanda endereçada ao Outro que esse desejo circula, escondido, 

escamoteado, disfarçado na enunciação e nos intervalos do enunciado, nas pausas, 

nas exclamações e reticências. Dias (2006, p. 403) destaca que é na modulação da 

fala do sujeito que se presentifica o desejo e sua verdade: “Em suma, é na 

modulação da fala do sujeito que cabe avalizar a presença do desejo e a verdade 

que ele oculta. Portanto, é nas entrelinhas que se situa a verdade do inconsciente”. 

 
 

 Verdade que grita sem poder dizer-se toda e deixa, nas entrelinhas, deslizar o 

objeto de desejo. O sintoma como metáfora se torna a envoltura formal onde se 

aloja o gozo, que será aprofundado posteriormente para falar da insistência do 

sintoma e seu caráter de satisfação paradoxal. Da metáfora do sintoma resulta a 

metonímia do desejo, que é a metonímia da falta a ser. 

 

 Entretanto, ainda nesse período (1957) Lacan percebe que não é possível 

resgatar o significado recalcado do significante sintomático, justamente pela ciência 

linguística considerar significante e significado como ordens distintas e resistentes à 

significação. Porém, ainda que diante da impossibilidade de decifrá-lo por inteiro, ele 

permanece sendo uma mensagem. Por ser um significante, o sentido implícito nessa 

mensagem só pode se dar por remissão a outros significantes, assim: 

 

 

Uma palavra por outra, eis a fórmula da metáfora (...) A centelha 
criadora da metáfora não brota da presentificação de duas imagens, 
isto é, de dois significantes igualmente atualizados. Ela brota entre 
dois significantes dos quais um substitui o outro, assumindo seu 
lugar na cadeia significante, enquanto o significante oculto 
permanece presente em sua conexão (metonímia) com o resto da 
cadeia. (1953, p. 510). 

 
 
 
 

 Uma vez que na metáfora, a significação é infinita, na metonímia ela é 

ausente, por implicar no envio de um significante a outro o que resulta em uma 

carência de significação. Sendo assim, a metonímia abriga o desejo, carente de uma 

significação última e por isso sempre indefinido, insatisfeito e errante entre os 

objetos que poderiam satisfazê-los. (LACAN, op.cit.) 
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 Dessa forma, o sintoma expressa o desejo do sujeito para além da sua fala, 

estruturado como linguagem ele fala além da consciência e do controle e aparece na 

fala, justamente porque nessa fala há uma impossibilidade de se dizer tudo que se 

quer. Por essa razão, o sintoma mostra-se como uma via possível para a realização 

do desejo. 

 

 

2.5.2 Sintoma como o que atrapalha a ordem do mestr e (amo) 

 

 

 Considerações feitas por Askofaré (2011) apontam o não trabalhar, não 

estudar, não se levantar pela manhã e a que incluímos o não aprender, como uma 

forma de se posicionar contra a demanda superegóica de que é preciso produzir, 

fazer, acontecer, aprender, se possível e de preferência, o tempo todo. Gritos de 

recusa contra um determinado discurso que acaba tomando o particular em sua 

relação com o social. 

 

 Trata-se nesse momento do trabalho de considerarmos as análises realizadas 

por Askofaré, especialmente as que articulam sujeito e laço social bem como sua 

inserção nos âmbitos da cena social em que poderíamos incluir a categoria de 

sintoma social no ensino de Lacan. Portanto, abordaremos a acepção do sintoma, 

parafraseando Drummond, como a pedra no meio do caminho de um discurso que 

exige sempre mais. 

 

 Lacan por diversas vezes atribui a Marx a invenção do sintoma, sendo 

inúmeras as citações que podemos encontrar em seus textos. De acordo com Alberti 

(2008), Lacan coloca em série Sócrates, Descartes, Marx e Freud como aqueles que 

conduziram suas investigações em busca de desvelar a verdade como um objeto. 

Sendo Marx e Freud os que puderam perceber o quanto a verdade é sempre meio 

dizer e o quanto insiste ali onde sempre se vela. “O sintoma tem o sentido do valor 

da verdade” significando que há uma “equivalência do sintoma com o valor de 

verdade (2008, p. 779)”, essencial no pensamento de Marx. Nesse momento, a 

referência a Marx se manifesta pelo viés da questão da verdade. Inicialmente, trata-
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se do sintoma como metáfora da verdade, uma fala amordaçada, uma verdade 

escondida, uma formação metafórica, ou seja, o sintoma está à espera de ser 

decifrado, de ser lido, como desenvolvido anteriormente. 

 

 Em uma relação com a dimensão edipiana, o sintoma estaria à espera de 

uma interpretação capaz de esclarecê-lo e de fazer emergir a verdade nele 

escondida tendo como condição a figura da castração, fundamento da metáfora que 

é o próprio sintoma. 

 

 Askofaré (1997) comenta que Lacan introduz e demonstra pela primeira vez a 

origem marxiana da noção de sintoma: 

 

 

É difícil não ver introduzida desde antes da psicanálise uma 
dimensão que se poderia dizer do sintoma, que se articula pelo fato 
de que representa o retorno da verdade como tal na falha de um 
saber. (...) Não se trata do problema clássico do erro, mas de uma 
manifestação concreta a ser apreciada clinicamente, onde se revela 
não uma falha de representação, mas uma verdade de uma outra 
referência diferente daquela (...) da qual vem perturbar a bela 
ordem... (LACAN, 1966, apud ASKOFARÉ, 1997, p.166). 

 
 
 
 

 Essa “verdade como tal na falha de um saber” nos remete a inadequação 

entre saber (para a ciência o saber prático) e verdade (para a religião a revelação), 

que foi o abalo produzido pela ciência em todo sistema teológico. Já que o 

monoteísmo e parte da filosofia, como a hegeliana, pressupunham a verdade no 

saber absoluto, sem falhas, quando o que a ciência inaugura é a descoberta da 

verdade naquilo que se produz na falha do saber, isto é, no sintoma.36 

 

 Portanto, o sintoma é a falha que na condição de S1 que cifra um real, 

quando o sujeito dá significação ao sintoma, remete a S2, produzindo uma nova 

cadeia de significantes em um processo de decifração do real, constituindo um novo 

saber. E que seria senão aquilo que a psicanálise chamou de sujeito e que se 

                                                 
36 Anotações realizadas em grupo de estudo coordenado por Conrado Ramos, sobre o texto O 
sintoma social de Sidi Askofaré, 2008/2009. 
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encontra entre S1 e S2. Nesse sentido, o que é proposto por Lacan é que somente o 

saber inconsciente pode ser colocado no lugar da verdade. Na falha surge o que é 

da ordem da verdade, onde há falha no saber virá algo da verdade. Askofaré (1997, 

p. 167) afirma:    

 

 

Desde então o sintoma, podemos dizer muito simplesmente, “é o que 
faz desordem”, isto é, o que rompe uma articulação, uma 
regularidade e uma homogeneidade, o que constitui uma irrupção de 
não sentido na ordem da significação, resumindo, o que é imixão da 
verdade na cadeia do saber. 

 
 
 
 
 

 Considerações de Vanier (2002) apontam que a crítica de Marx ao ardil da 

Razão37 é o retorno da verdade. Longe de pensar a história como realização da 

razão, o que deve ser criticado para ele, Marx, é a ideologia. Ou seja, quando Marx 

revela na astúcia da razão a ideologia burguesa como totalitarismo da razão 

identitária, é por desvelar a verdade em oposição à representação da verdade. 

Portanto, o sintoma não é um desvio em relação à realidade, como pensava Freud, 

mas a própria marca do que há de imaginário em toda e qualquer realidade. Ao 

sustentar a crítica marxiana à ideologia, de modo materialista, aponta como sistema, 

em última instância, o efeito do recobrimento do real pelo simbólico em oposição ao 

imaginário. Portanto, podemos concluir que a materialidade do sintoma é o 

significante. 

 

 Assim, Lacan pode efetivamente separar o sintoma no sentido da medicina, 

quando afirmou que o sintoma é significante e só tem sentido na relação a outro 

significante, dizendo é aí “que reside a verdade do sintoma”. Portanto, o sintoma não 

é representação de uma irrupção da verdade, ele é verdade. 

 

 A partir desse momento, Lacan opera um remanejamento na noção de 

sintoma com consequências para a clínica e para a direção do tratamento. Essa 

                                                 
37 Para Askofaré pode-se chamar ardil da Razão o fato de que ela deixa agir em seu lugar as paixões. 
(1997, p. 169). 
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reviravolta o conduz a outra leitura de Marx, em que se inclui não apenas a crítica da 

ideologia, mas também a dimensão do sintoma como modo de gozo, ou seja, a 

satisfação no sintoma, como será desenvolvida mais adiante. 

 

 Ainda esse desvio por Marx introduz uma questão que aponta para a 

distinção entre sintoma social e sintoma individual. O sintoma neurótico aparece 

como protesto, certa recusa diante do que as forças sociais exigem como renúncia 

ao gozo. E, de acordo com Askofaré38 Lacan desloca o foco até agora sobre o 

sintoma como “ser da verdade”, para enfatizar sua dimensão real. Avança em 

direção à dimensão real do sintoma, é o laço social e, em particular, o discurso que 

se torna o conceito e a referência em que se apoia e defini o sintoma. 

 

 Temos que os laços sociais que os discursos tentam articular são frágeis, 

provisórios e incapazes de amarrar todo o real. Essas modalidades de laço 

carregam em si algo do real, do impossível de ser todo representado, já que sempre 

haverá uma perda, um “mal-estar”, um mal entendido. 

 

 O conceito de discurso aparece em momentos distintos do ensino de Lacan, 

inicialmente considerado como equivalente à fala, mais tarde apresenta o discurso 

como produtor do laço social. Discurso como liame capaz de articular o campo do 

Sujeito com o campo do Outro, não somente pela fala, pela palavra, afinal como dirá 

Lacan “uma estrutura que ultrapassa em muito a palavra”, proclamando “é um 

discurso sem palavras.” Um discurso fundado no dizer, que se expressa mesmo 

quando não há palavras. 

 

 De acordo com Quinet (2009) pode-se considerar os anos 60 como um 

período intermediário que marca os dois campos definidos: o da linguagem e do 

gozo. Nesse período Lacan desenvolve o conceito de objeto a, fundamental tanto 

para a constituição do campo do gozo como para a teoria dos discursos como laços 

sociais. Se no primeiro tempo a formulação se refere ao $ que emerge entre dois 

significantes, ou seja, no intervalo entre S1 e S2 surge o sujeito do inconsciente,  

 
                                                 
38 Palestra realizada por Sidi Askofaré na PUC-SP em maio/2009 sob o título: Figures du symptôme: 
Du social à “l’individual” (Figuras do sintoma: do social ao individual). 
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$ 

 

 O que Lacan vai nos apresentar neste momento, é um quarto elemento, já 

que toda operação não ocorre sem resto, em todo trajeto há alguma coisa definida 

como uma perda. O que ele nos ensina, contudo, que embora o sujeito seja efeito do 

significante não pode ser integralmente representado por ele e por isso surge 

dividido, barrado, sem unidade possível. Nessa operação de representação 

significante na qual emerge o sujeito, surge algo que ele define como perda.  “É isto 

o que designa a letra que se lê como sendo o objeto a (1969/70, p. 13)”. 

 

 Lacan buscou um aprofundamento da dimensão da falta e a construção de 

uma concepção de objeto que a incluísse. Para melhor compreendermos a teoria 

dos discursos, faremos antes uma breve incursão nessa construção que provocou 

uma reviravolta na articulação e no manejo dos princípios fundamentais da 

psicanálise. 

 

 O autor formaliza o objeto a - o que considerou como sua invenção – em seus 

seminários “A ética da psicanálise” e “Os quatro conceitos fundamentais da 

psicanálise”, em que mostra todo trajeto freudiano desde seu projeto até chegar à 

sua formalização.  Para Freud em seu “Projeto para uma psicologia científica” 

(1895), a “primeira” experiência de satisfação produz marcas no psiquismo, ao 

passar por uma experiência de desconforto, manifesta-se um apelo ao outro (um 

grito, por exemplo) e a isso o outro dá um sentido (fome, dor, frio, etc.). Assim, ao 

longo da vida, há uma tentativa de reencontro dessa primeira experiência. Mas, 

sabemos que nessa primeira experiência mítica, algo foi perdido, um resto que não 

pode ser representado e que se constitui como ponto de furo no psiquismo, 

causando no sujeito a busca de um reencontro, um reencontro ao objeto perdido. É 

nesta busca que o desejo pode advir. Essa parte que se perde na primeira 

experiência de satisfação, Freud a chamou de das Ding, que comporta um vazio por 

excelência, não podendo ser preenchido por nenhum outro objeto. 
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 Lacan, ao percorrer os textos freudianos, enfatiza a dimensão da falta do 

objeto, considerando que o objeto em jogo para o sujeito não é harmonioso, não é o 

objeto genital, mas um objeto apreendido na busca pelo objeto perdido. Enfatiza, 

referindo-se ao objeto da pulsão como sendo variável e que por isso está fadado a 

não satisfazê-la, apontando sempre em direção à falta. Indicando ser das Ding a 

falta na sua origem, ou seja, a falta não é relativa a um objeto primordial, ela está na 

origem da experiência do desejo, é causa, é condição de possibilidade, terreno em 

que a trama do objeto se desenrola. 

 

 Para compor seu aprofundamento, Lacan trabalha o termo agalma39 como 

algo que está no interior e que se trata sempre de outra coisa. Situa a relação do 

sujeito com o objeto de seu desejo, não como um objeto total, mas sim como chave 

do desejo humano. Lacan pontua que se o objeto nos apaixona, é porque ali, 

escondido nele, está o objeto do desejo, o agalma. 

 

 Dessa forma, ao sustentar em seu percurso a falta do objeto, acaba por 

conceber um objeto da falta, nomeia o objeto a, que se constitui como vazio, 

encarnando o lugar de resto e função de causa de desejo.   

 

 Ao denominar o objeto a causa do desejo Lacan vai salientar a anterioridade 

do objeto em relação ao desejo. O objeto não está no mundo, na natureza, à espera 

de um desejo do sujeito. Ao contrário, é o fato dele ser perdido na própria 

constituição do sujeito que vai lhe conferir o valor de causa do desejo para este. 

 

 Nessa cadeia de construção teórica, interessa-nos ainda evidenciar a 

condição de desejante que se inaugura com o objeto a como causa do desejo. 

Considerando que é a partir do objeto que alguém foi para Outro, que se dá a 

constituição do sujeito e que Lacan trabalha a construção da fantasia como sendo a 

interpretação construída pelo sujeito frente ao enigma do desejo do Outro. “Que sou 

eu, que lugar ocupo para o Outro?” Se trata de explicar a sujeição originária do 

sujeito ao Outro, pela pergunta eternamente sem resposta: “Che vuoi?” ou seja, “o 

                                                 
39 Termo grego que significa ornamento, tesouro, objeto de oferenda aos deuses ou, de modo mais 
abstrato, valor e designa todo tipo de objeto precioso, representa o núcleo da conceituação lacaniana 
de objeto a. (JORGE, M.A. 2000, p.139). 
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que Outro quer de mim?”. A resposta a essa pergunta é a fantasia, que implica 

assumir a identidade de um objeto ao qual se atribui um valor na relação com Outro. 

Do encontro com o contingente, em referencia ao Outro e o necessário que se 

produz a partir dele, monta-se uma estrutura que permita constituir o modo de 

satisfação singular daquele sujeito, conferindo o sentido da fantasia como resposta 

ao enigma do desejo do Outro. A fantasia se constrói como uma resposta do sujeito 

ao enigma insustentável do desejo do Outro, da falta existente no Outro. Entretanto, 

é ela que, ao mesmo tempo, fornece as coordenadas do nosso desejo, ou seja, cria 

o contexto que nos permite desejar. Encontramos em Zizek (1990, apud TOLEDO 

(2003, p. 64), o paradoxo que a fantasia traz em si, já que: “Ela é o contexto que 

coordena nosso desejo, mas é ao mesmo tempo, uma defesa [...], um anteparo que 

esconde o vazio, o abismo do desejo do Outro”. 

 

 Desta forma, trata-se da grande tarefa de se situar em relação ao Outro e ao 

seu desejo, subjetivando-se os significantes que provém do Outro, em um processo 

de junção e de também disjunção entre sujeito e Outro, entre sujeito e objeto a, 

numa montagem absolutamente singular em cada modo de organização.  

 

 Sendo assim, a conceitualização do objeto a permitiu a Lacan propor um novo 

campo estruturado por aparelhos de linguagem que conjugam as relações sociais. 

Segundo Quinet (2009, p. 27): “é o objeto a que “tetraedra” o campo do gozo em 

quatro discursos”. 

 

 Ainda no caminho para compreender a teoria dos discursos, abordaremos o 

conceito de gozo, não na dimensão do aprofundamento que requer esse conceito, 

mas sim, com a intenção de esclarecê-lo o suficiente para a finalidade que aqui nos 

propomos de considerar o sintoma como o que atrapalha a “bela” ordem do mestre. 

 

  O conceito de gozo ganha esse estatuto para Lacan a partir de 1960, embora 

possamos afirmar que ele atravessa toda sua obra. Relendo os fundamentos do 

conceito freudiano de pulsão de morte é que Lacan pode transformar o vocábulo da 

língua alemã genuss (gozo) em conceito de gozo (jouissance) circunscrevendo o 

paradoxo do prazer no desprazer. Aquilo que é intolerável ao organismo, por 
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estimulação exagerada ou reduzida, ou seja, o gozo, sentido como sofrimento 

intolerável, mas que, paradoxalmente produziria um dos modos de satisfação da 

pulsão. 

 

 Este tema, para Freud, diz respeito ao que ele nomeou como ponto de vista 

econômico, para explicar o funcionamento do aparelho psíquico através do quantum 

energético. Ou seja, as sensações de prazer e desprazer tem relação com a 

quantidade de excitação que atuam na psique, o aumento produzindo desprazer e a 

redução tomada de maneira prazerosa. Assim, além do princípio do prazer, existe o 

que se repete numa tendência a produzir um mínimo de excitação. A repetição em 

Freud tem a ver com o que tende a morte, por onde Lacan toma o conceito de gozo. 

Para Freud, a vida seria aquilo que resiste a morte, ou seja, tendemos à morte, ao 

gozo, assim a possibilidade de vida consistiria em conseguir frear o gozo. Nesse 

momento teórico, Lacan aponta o gozo operando nos circuitos da repetição, como 

tendência a algo que nunca se alcança, a completude, mas que se supõe obter, a 

satisfação absoluta. Movimento que não fecha nunca, movimento que implica a 

repetição, satisfação nunca alcançada, nunca renunciada, assim é o caminho que 

Lacan trata da repetição e da pulsão de morte, como compulsão à repetição tomada 

na vertente do gozo e do real que volta sempre ao mesmo lugar. 

 

 Como aponta Quinet (2006), o gozo está sempre extravazando, 

transbordando, escapando, não há limite para ele. O gozo ilimitado é mortífero, 

tende para a morte. Dessa forma, a linguagem se incluiria como tentativa de frear o 

gozo, ao entrarmos no discurso nos abriria à possibilidade de romper com a pulsão 

de morte. Ao fazer laço com o mundo, o que se exige do sujeito é uma renúncia 

pulsional no estabelecimento das relações, o que implica um enquadramento da 

pulsão que resulta em perda de gozo. Portanto, todo discurso é um aparelho de 

gozo. 

 

 Em 1969/1970 Lacan formula a teoria dos discursos como noção 

intermediária, situando-se a meio caminho entre a fala e a língua40, em que participe 

                                                 
40 De acordo com Godino Cabas, para Saussure há dois níveis passíveis de análise no fenômeno da 
linguagem, a língua como estrutura de signos independentes do sujeito, portanto universal, e a fala 
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ambos os fenômenos: ser social e ser individual. O discurso como liame social 

instaurado pelo instrumento da linguagem determinando certas relações que seriam 

as modalidades de relação social. 

 

  Retoma as considerações realizadas por Freud referente às três profissões 

consideradas por ele como impossíveis: governar, educar e psicanalisar para 

elaborar sua teoria dos discursos.  Ele propõe quatro discursos para dar conta das 

diversas modalidades do laço social, ou seja, quatro maneiras de fazer laço social, 

encobrindo assim as três impossibilidades evocadas por Freud e ainda 

acrescentando mais uma, o fazer desejar no sentido de que há limites no poder que 

um homem tem de exercer sobre o outro pela palavra, já que é impossível submeter 

o inconsciente. Portanto, quatro diferentes maneiras de nos relacionarmos com o 

outro, inaugurando dessa forma quatro modalidades de discurso: discurso do 

mestre, da histérica, universitário e do analista. Tendo posteriormente acrescentado 

um quinto, a que chamou discurso do capitalista. 

 

 O discurso, para Lacan, cumprirá a função de aparelhar o gozo revelando 

modalidades distintas dele. Assim, as modulações de gozo propostas por ele serão 

determinadas pela composição de quatro termos móveis, elementos41 que fazem 

rodízio em suas posições de acordo com o discurso em ação: S1- significante 

mestre;  S2 – o saber; $ - o sujeito e a – o objeto, a perda, distribuídos em quatro 

lugares: lugar do agente – de onde podemos falar ou interpelar o outro; lugar do 

outro - em que o outro fica posto a partir da fala do agente; lugar da produção - essa 

palavra endereçada ao outro tem um efeito que Lacan nomeia como produto do 

discurso; lugar da verdade - essa produção tem uma outra causa, mais verdadeira 

que o agente do discurso e que é a verdade, motor do discurso, em nome da qual 

fala o agente . 

 

                                                                                                                                                         
como exercício desta estrutura por parte do sujeito. Assim temos o social da língua e o individual da 
fala. (BASTOS, 2003) 
41 Elementos dos discursos: S1: significantes que constituem o sujeito em sua singularidade. O S1 
nos possibilita que se faça, simbolicamente, um, onde há vários. S2: bateria de significantes, ou seja, 
todos os outros significantes que não são primordiais para o sujeito. Também, o saber vindo do 
Outro. O $ é aquele que surge entre S1 e S2, é o sujeito dividido ou sujeito barrado. O a, objeto resto 
do funcionamento da linguagem. 
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 De outra forma, podemos dizer que os laços sociais se estabelecem a partir 

do discurso, assim sempre que falamos, ocupamos um determinado lugar e 

situamos o outro em determinada posição, disso decorrerá uma determinada 

produção que terá a ver com uma determinada verdade.  

 

 

Os lugares 

 

agente        outro 
               verdade                       produção  
 
 
 
 Importante esclarecer que a trama que se apresenta acima é composta por 

dois campos distintos: o campo do Sujeito, em que está o agente e a verdade, e o 

campo do Outro, em que se apresenta o outro e a produção. Sendo assim, o 

discurso do laço social se dá entre dois campos, do Sujeito e do Outro. Um agente 

movido por uma verdade, se dirige a um outro que responde com sua produção, de 

outra forma, diríamos que a dominante de cada laço é agente de uma verdade que 

tem a intenção de fazer o outro produzir algo. 

 

 A partir de um discurso, por um giro de seus elementos derivam-se os outros: 

 

 

Discurso do mestre     Discurso universitário 

     S1               S2          S2               a      
      $                 a          S1               $ 
 
Discurso do analista    Discurso da histérica 
 
     a                  $                                                      $               S1      
   S2                S1            a               S2 
 
 
 
 
 Quanto ao sujeito do inconsciente, Lacan o recupera pelas modalizações de 

gozo estabelecidas nos lugares que ocupa em cada um dos discursos, assim como 
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da passagem de Um (S1) discurso a Outro (S2), estabelecida pela ex-sistência do 

inconsciente. 

 O discurso do mestre Lacan o considera “discurso eterno, fundamental” 

porque existe a estrutura da linguagem. Se não existisse a linguagem, não existiria o 

mestre, aquele que comanda, que é o significante-mestre, S1. Justamente porque 

existe a linguagem a qual o ser falante está submetido, que a ele se obedece antes 

de tudo. Teixeira (2007, p. 61) esclarece essa ideia apoiada em Lacan: 

 

 

 

É por esta primariedade, este simples privilégio, esta simples 
existência inaugural dada pelo significante no campo da linguagem, 
que o discurso do mestre funciona. O termo funcionar é utilizado 
propositadamente nesta teoria para situar o que constitui o interesse 
maior do mestre: “ isso é tudo o que o mestre precisa, ou seja, que 
funcione. 
 

 
 
 

 Portanto, num discurso comandado pelo S1, só interessa do sujeito seu 

desaparecimento. Poderíamos dizer que no âmbito do laço social regido pelo 

discurso do mestre que encontramos todas as formas de desigualdades e 

segregações, numa tentativa desenfreada de anulação de todas as diferenças, 

especialmente as subjetivas. O mestre não se preocupa com o saber, contanto que 

tudo funcione, contanto que seu poder seja mantido. Ao mestre cabe apenas um 

pequeno esforço para que as coisas funcionem: dar uma ordem, não importa porque 

ou como funcionem. 

 

 No discurso universitário, a posição do S2 fica no lugar da dominante do 

discurso, ou seja, ter o saber no comando é considerar a possibilidade de haver um 

saber poderoso, universal. Trata-se de apresentar o saber no lugar de senhor 

tratando o outro como objeto, como resto, como coisa. Com o saber no comando, o 

outro será mero objeto. O saber nesse discurso se traduz num conhecimento, 

organizado e cumulativo convertido em uma burocracia que apaga o desejo de 

saber. O sujeito produto desse discurso apresenta-se como um mero repetidor de 

enunciados não se fazendo presente com seu desejo. Produto desse discurso: um 
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sujeito engessado. Assim, a ciência alicerçando-se nesse discurso, colocando o 

saber no comando, não estaria ditando teorias para tudo? O que esse discurso 

pretende buscar são as respostas prontas e acabadas, visando a universalidade, 

anulando as singularidades, já que o que se pretende é promover enunciados que 

respondam a todos. Lacan (1969/1970) dirá que o discurso universitário quer “tudo-

saber”. 

 

 De maneira oposta ao discurso universitário, que considera o outro como 

objeto a ser dominado pelo saber sistemático, encontramos no discurso do analista 

uma característica fundamental a qual durante todo nosso trabalho procuramos 

evidenciar, a de considerar o outro como sujeito. Ao convidar o outro a falar, numa 

posição oposta a vontade de dominar, ocupa uma posição de objeto (a), objeto 

causa do desejo, acionando-o a dizer o que ele próprio sabe, mas sem saber que 

sabe, já que o saber que interessa ao analista é o saber articulado à verdade do 

desejo inconsciente. Nesse sentido, o que Lacan (1969/1970) dirá que o que há de 

mais subversivo nesse discurso é “não pretender solução nenhuma”.  

 

 Como última consideração sobre a teoria dos discursos, recortamos no 

discurso da histérica, o lugar do sujeito, que se apresenta como sujeito barrado no 

lugar de agente, que tem valor de sintoma a ser decifrado, já que se dirige ao outro 

no lugar de mestre, S1. Como nos lembra Lacan (1969/1970, p. 122): “que saiba 

muitas e muitas coisas, mas (...) não saiba demais. (...) um mestre sobre o qual ela 

reine (...) e ele não governa”. 

 

 Tomando a teoria dos discursos podemos compreender o sintoma, ou seja, o 

sintoma como o que atrapalha a ordem dos discursos de mestria, discursos que se 

apresentam como imperativos e sem negociação, impondo a ferro e a fogo as regras 

de um determinado jogo de linguagem, de códigos, de língua, instaurados no campo 

do Outro. Discursos de mestria que instauram o mal-estar na cultura, exigem 

renúncia pulsional e retornam em forma de imperativo de gozo. Nessa dimensão, 

poderíamos considerar o sintoma dificuldade para aprender como uma recusa a ser 

tratado como objeto, apresentando-se como mero repetidor de enunciados os quais 
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não se faz presente com seu desejo. E ao mesmo tempo em que se recusa a ocupar 

essa posição de objeto pode apontar a impossibilidade desses discursos de mestria. 

 Mas há o sujeito ($) no discurso do analista, um sujeito ativo, inventivo, 

criativo, mas como articulá-lo ao sintoma? Disso trataremos a seguir.  

 

 

2.5.3 Sintoma como criação e invenção do sujeito 

 

 

Aos discursos considerados aparelhos de linguagem reguladores da 

subjetividade e do gozo, Lacan chamou campo do gozo. São as práticas discursivas 

que regem os distintos modos dos seres falantes viveram suas realidades, como 

abordado anteriormente. 

 

Lacan analisa o mal estar próprio à sua época42 com as ferramentas dos 

discursos. O ato de governar, o ato de educar, o ato de psicanalisar, conforme 

estabelecidos por Freud, e o ato histérico de fazer desejar, acrescentado por ele e 

que representam as quatro modalidades deste impossível da castração. Sendo o 

mal estar aí presente regulado entre a perda e a recuperação de gozo nas formas 

dos laços sociais.  

 

Neste ensino de Lacan, podemos considerar o sintoma como o trabalho de 

todo sujeito para dar conta do real, do real que é impossível, impossível de 

subjetivar, impensável, inimaginável. O real é algo que “não cessa de não se 

inscrever” (LACAN, 1975). Ele propõe o termo sinthoma para representar o sintoma 

como o que não pode ser dissociado do sujeito. Assim Ocariz (2003, p. 137) 

descreve: “Não deve ser dissociado do sujeito, algo que deve ser modificado, mas 

não arrancado do sujeito, por ser fundamental em sua estrutura”.    

     

                                                 
42 Segundo Teixeira (2007) a interpretação dada por Lacan ao mal estar na civilização provocada pelo 
movimento estudantil de maio de 1968, na França, que se caracterizou pela contestação geral à 
autoridade constituída.  
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A grafia utilizada, sinthoma43, serve para apontar que o sintoma não é 

mórbido, assim ele se torna mais um numa série: simbólico, real e imaginário, sendo 

o sinthoma o que vai amarrar os três. 

De acordo com essa compreensão, os sintomas podem ser considerados 

como tentativas de tratar o real, de modular o gozo, sendo assim podem ser mais ou 

menos danosas para o sujeito. Não se trata de eliminar o sintoma, mas da 

possibilidade de encontrar uma forma de lidar com aquilo que o constitui, ou seja, de 

lidar com seu sintoma, de saber fazer com ele, de modo que o sujeito possa se valer 

dele e não mais submeter-se a ele. Para tanto, implica desprender-se da ideia de 

que o Outro goza de seu sintoma e encare a falta nesse Outro. Trata-se de passar 

pela queixa,  para se dar conta de sua implicação, enfrentando o que tem dele a ver 

com seu sintoma. 

 

Neste momento estamos no extremo do ensino de Lacan, em que ele situa o 

sintoma como uma maneira de gozar. O sintoma serve à satisfação pulsional, uma 

vez que requer um corpo, uma substância gozante, integrado ao campo do 

significante, para construir uma modalidade de gozar.  

 

Segundo Soler (2009) há uma mudança no status do sintoma que Lacan 

reformula, se antes apontava que a verdade é causa do sintoma nesse momento de 

seu ensino (1975) passa para o sintoma vem do real, ou mais precisamente, que o 

sintoma é um “acontecimento de corpo (p. 23)”, correspondendo ao saber falado 

fixado precocemente.  

 

No corpo como deserto de gozo por efeito da linguagem, o gozo volta ao 

corpo como sintoma, afetando esse corpo. 

 

Essas considerações que exigiriam desdobramentos aprofundados desse 

momento do ensino lacaniano tem a intenção de nos ajudar a compreender a 

complexidade do sintoma, tema de nosso trabalho. O recorte que fizemos é para 

                                                 
43 Forma antiga de escrever sintoma em francês adotada por Lacan. Sinthoma corresponde a uma 
nova forma de escrita na teoria lacaniana, a teoria dos nós: o nó borromeano de três elos, o nó 
borromeano em que real, simbólico e imaginário justapostos, quer dizer, separados, são ligados pelo 
quarto elo, o sinthoma, equivalente do pai.  
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destacar que o real, alheio ao sentido e a significação é central na formação de 

sintomas. O real do sujeito, que escapa à subjetivação pelo significante e sua 

aparelhagem simbólica; é um resto atemporal, que não passa com o tempo, não 

cessa (FINGERMANN, 2009). 

 

Por isso, se diz que o sintoma é o mais real que o sujeito tem, um 

componente essencial de sua identidade. Sendo assim, a melhor solução que se 

pode encontrar é viver em bons termos com ele. Uma questão de invenção, uma 

montagem particular que traz a marca do sujeito, de um falante que ata, articulando 

a pulsão ao significante e à imagem, amarrando os registros do real, do simbólico e 

do imaginário. Nas palavras de Bastos (2004, p. 06): “É uma bricolagem com 

assinatura que dá forma à fórmula da contingência: que isso cesse de não se 

escrever, ou seja, que dá um tratamento ao real do gozo”.  

 

Ao sujeito, que ele possa saber virar-se com o sintoma, em que renunciando 

à parte de gozo insuportável, num acordo em que possa usufruir de formas de gozo 

adequadas às que já possui ou numa invenção singular, criar outras que o 

satisfaçam. 

 

Dessa forma, entendemos que as construções teóricas até aqui realizadas 

nos permitem os enlaces almejados para o que será apresentado no capítulo final. 
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3 MOMENTO DE CONCLUIR 

 

 

Há um tempo em que é preciso  
abandonar as roupas usadas 

que já tem a forma do nosso corpo 
E esquecer os nossos caminhos 

Que nos levam sempre aos mesmos 
lugares. 

É o tempo da travessia 
E se não ousarmos fazê-la 

Teremos ficado... 
Para sempre... 

À margem de nós mesmos... 
 

Fernando Pessoa 

 

 

 

O momento de concluir é uma urgência que advém de um tempo de demora 

em torno do movimento de compreender. Entre o instante do início e o momento do 

fim, separado pelo longo tempo para compreender, conjuga-se o momento lógico 

das deduções, para selar ainda que momentaneamente, esta pesquisa: o instante é 

já! 

 

 

3.1 O sujeito-sintoma que não aprende 

 

 

Ao longo do trabalho procuramos fazer um percurso que nos auxiliasse a 

compreender quem é esse sujeito que não aprende. O desafio de escrever esse 

percurso, permeado de ideias refletidas, pensadas e repensadas, articuladas aos 

textos que nos possibilitaram realizar os recortes conceituais pesquisados, foi para 

que algo possa ser transmitido. 

 

O tempo necessário para essa compreensão nos permitiu passar pelo 

conceito de sujeito com Freud que subvertendo a clínica médica se propõe a escutar 

o que suas pacientes tinham a dizer sobre os seus sintomas. 
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O sintoma nos coloca no campo da clínica psicanalítica, é aquilo que 

incomoda, desacomoda, provoca dor. Sinal de que algo não está funcionando. Mas 

não só fonte de sofrimento, uma saída na saúde para que se garanta a ordem no 

sujeito. Inevitável e necessário para o funcionamento do psiquismo humano. E 

assim, no desenho do percurso de Lacan compreendemos a saída da determinação 

do patológico para a constituição do humano. Por romper com o raciocínio 

organicista de sua época negando o princípio do determinismo ao considerar aquele 

que reivindica e se manifesta pela insistência enigmática de suas exigências, 

insensatas, ilógicas, desviantes, incompreensíveis ao olhar que procura nomear, 

classificar, diagnosticar, vitimizar. 

 

A concepção freudiana de sintoma ao romper com a clínica médica marca o 

início da psicanálise. Se em sua propedêutica a medicina trabalha com sinais e 

sintomas, ou seja, com signos mensuráveis, com Freud vem o sintoma como 

portador de uma verdade, que o sujeito desconhece. O singular daquele sujeito pode 

se fazer ouvir. O eixo aqui é o próprio sujeito, o sintoma é aquele que o sujeito 

reconhece como tal. A doença é aquela que o sujeito relata e não a que o médico 

diz padecer. 

 

Para a psicanálise um fenômeno subjetivo que se constitui não como sinal de 

doença, mas como expressão de um conflito inconsciente, possui um motivo, tem 

um sentido na história do sujeito, busca uma direção e aponta o real. O sintoma é 

um indício não relacionado a uma patologia. É um indício de que há um sujeito. 

Sintoma, produto do recalque, retorno do recalcado, satisfação de um desejo, 

formação de compromisso, uma forma de subjetivação para que o desejo possa 

advir. 

 

Com Lacan, o sintoma inclui-se no jogo de significantes sendo ordenado por 

suas leis, estruturado como linguagem. Há uma mensagem expressada em sintoma,  

sendo na articulação de um significante a outro que a verdade pode aparecer. Na 

articulação das cadeias significantes, no deslizamento e no desdobramento dos 

significantes que o sintoma pode ser decifrado. Uma fala amordaçada, uma verdade 

escondida, uma formação metafórica. Sintoma metáfora. 
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Existe algo mais. Insiste e repete, produz sofrimento, mas também produz 

algo que se assemelha a uma satisfação. Lacan lhe deu o nome de gozo. Sentido 

como sofrimento intolerável, quer por falta ou por excesso de estimulação, 

paradoxalmente é uma das maneiras pela qual a pulsão se satisfaz. 

 

O gozo é real, está fora da simbolização e para Lacan, o real é “o que não 

cessa de não se inscrever”. O real, alheio ao sentido e à significação, ocupa um 

papel central na formação dos sintomas. Justamente porque o sintoma é uma 

maneira que o sujeito tem de interpretar, de responder ao encontro com o real, ao 

confronto com o sem sentido, onde as palavras não alcançam, aonde elas não 

chegam. Mas como veremos, algo vai além. 

 

O gozo extravaza, transborda, escapa, o ilimitado é mortífero. A linguagem se 

incluiria como tentativa para freá-lo, entramos no discurso, que é aparelho de gozo. 

 

 A formulação por Lacan da teoria dos discursos como liame social em que 

participe ambos os fenômenos: social e individual. Não há como abordar o sujeito 

fora do laço social, pois ele é efeito da fala, da produção discursiva. Todo discurso é 

um dispositivo de regulação do gozo, formas de tratá-lo pela linguagem e de 

localizar a posição do sujeito, uma vez que ele se constitui com base nos efeitos do 

discurso. 

 

 Identificamos uma articulação muito pontual entre os discursos do mestre e o 

discurso universitário como característica importante das práticas educativas 

contemporâneas. O professor bascular entre esses discursos, como agente do 

discurso do mestre quando se põe a dizer que seu aluno precisa aprender, custe o 

que custar, e quando esse aluno não consegue aprender, fala em nome de um 

saber que não é seu, age com o saber da ciência, diagnosticando-o, portanto agente 

do discurso universitário tomando o aluno na condição de objeto. O sintoma 

dificuldade para aprender vem para atrapalhar a bela ordem do mestre. 

 

 Discursos de mestria, tentativas desenfreadas de anulação de todas as 

diferenças, especialmente as subjetivas. O sintoma como o que atrapalha a ordem 



121 
 

 
 

dos discursos de mestria. Uma recusa do sujeito a ser tratado como objeto, recusa a 

ser tratado como mero repetidor de enunciados, seu desejo se presentifica na 

dificuldade na aprendizagem, legitimando a presença do sujeito desejante no ato de 

(não) aprender. 

 

 O não saber denuncia um “saber” de uma outra ordem e uma “verdade” que 

se expressa no sintoma. Buscam pelo sintoma uma maneira de se fazer ouvir. Mas 

não apenas o sujeito e seu desejo que se manifesta no sintoma: há um sujeito, ativo, 

produtivo, criativo. 

 

 O sujeito para dar conta do real impossível de subjetivar faz sintoma. Sendo 

este indissociável do sujeito, fundamental em sua estrutura. Inevitável e necessário 

para o funcionamento do psiquismo humano.  

 

 Essa retomada nesse tempo de compreensão se fez necessária para que 

possamos pensar no que ainda resta, como articular o sintoma particular “dificuldade 

para aprender” como sentido e como o que ultrapassa o próprio sentido? Seria pela 

cura do sintoma?  

 

 

3.2 Sentido e o além do sentido do sintoma 

 

 

 Nos dias atuais, distante da proposta da psicanálise, a psiquiatria orienta-se 

pelo DSM-IV, no qual o sintoma é apresentado como transtorno. Ainda, de acordo 

com o referido manual, para que algo se classifique como transtorno, requer-se a 

existência de prejuízo ou sofrimento clinicamente significativo. 

 

 Ao mesmo tempo, buscam-se circuitos neuronais envolvidos nesse 

transtorno, já que as causas desses seriam “falhas do sistema nervoso central” 

tendo um papel crítico nas vivências consideradas traumáticas. Assim, a falha e a 

responsabilidade não seriam do sujeito, mas de uma instância que lhe é exterior, o 

“sistema nervoso”.  
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 Essa descrição objetiva do “traumático” inclui fatos que marcam nosso 

contemporâneo e induz à crença na possibilidade de controle dos fatos, em nome do 

bem-estar humano. Em função desse tipo de generalização, o sujeito é colocado em 

posição de vítima de seu funcionamento cerebral ou de seus neurotransmissores, de 

certa forma irresponsabilizando-o por sua vida, tomando-o politicamente amorfo e 

desacreditando em sua capacidade de movimento. 

 

 Negar sua subjetividade, reduzir toda a complexidade de seu sofrimento a 

uma mera descrição de aspectos fenomênicos, na defesa de um referencial 

universal de diagnósticos, que permite a unificação da linguagem utilizada para 

referir-se às psicopatologias, como entende essa teorização. 

 

 Por meio de um discurso que associado à ciência, por um gesto de 

pulverização dos sintomas reduzindo-os a transtornos na recusa de um sentido, 

visando a sua supressão. 

 

 E aqui podemos marcar nossa posição crítica sustentada pelo discurso da 

psicanálise, uma vez que ela não considera os sintomas como transtornos. Para ela, 

os sintomas não são desordens. Não se pode entendê-los como uma manifestação 

fenomênica do corpo, simplesmente. O sintoma aponta para a verdade do sujeito 

que aí, tenta dizer-se. Nesse sentido, o sujeito do inconsciente invoca ser ouvido.  

 

 Os imperativos de um discurso de mestria que exigem a nomeação de uma 

verdade objetiva e segura, que por si só nada significa, tendo sentido em relação a 

convenção à qual está inserida, operando, portanto, fora do campo em que o sujeito 

se faz presente.  

 

 A psicanálise continua apoiando-se num modelo estrutural que ratifica a 

importância da construção do caso a caso, do singular. Tendo a nosografia presente 

no DSM substituído a noção de estrutura por transtorno, ao se escolher o termo 

transtorno, compartilha-se a ideia de que algo está em desacordo com uma 

determinada ordem e, portanto, um padrão a ser seguido. 
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 Dessa forma, acredita-se que inventariando sintomas pode-se chegar à 

doença que afetaria determinado indivíduo. A crítica da psicanálise a esse modelo 

que poderíamos denominar organicista, ou comportamental, ou uma mistura de 

ambos, uma vez que remete a sintomas como comportamentos observáveis, que 

por outro lado são indicativos de transtornos orgânicos, é ao reducionismo que leva 

à exclusão da subjetividade, deixa de ser visto como uma produção do inconsciente 

e passa a ser visto como fonte de sofrimento que deve ser eliminado. 

 

 De muito mais difícil entendimento é partir da premissa de que existem 

estruturas que não dependem de sintomas associados, mas sim de como cada 

sujeito lida com a falta inscrita na “subjetividade, que condiciona a modalidade de 

cada um se haver com o sexo, o desejo, a lei, a angústia e a morte, conforme a 

posição do sujeito no Édipo em relação ao gozo (QUINET, 2001, p. 35)”. 

 

 O imperativo do discurso pedagógico como semblante do cientificismo médico 

e psicológico, caracterizando uma premissa totalizante que abarca tanto aspectos 

preventivos quanto prognósticos, demite o professor da tarefa de educar. Numa 

postura acrítica e permeável a tudo que vem em nome desse cientificismo, desloca o 

eixo de preocupações com o coletivo para o particular. O que deveria ser objeto de 

reflexão e mudança – processo pedagógico – fica mascarado e ocultado pelo 

diagnosticar e tratar singularizados. O mal estar inerente ao campo da educação fica 

obturado e o aluno passa a ser objeto de investigação. 

 

 Nesse sentido desconsidera-se o para quê do sintoma, o seu sentido, um 

enigma a ser decifrado. Ou ainda, o sintoma como artifício que tenta apontar para o 

mal estar presente na educação de maneira muito particular, quase uma invenção 

para que a verdade do sujeito possa elucidar-se.  

 

 Mas o sintoma “não aprender” insiste em se fazer ouvir, para além de uma 

visão standart das classificações, que opera com a evidenciação de sinais que 

possibilita a extrapolação simbólica em que consiste o diagnóstico. O sintoma, por 

não estar inscrito apenas ao âmbito do simbólico, já que nele há algo do real, pode 
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ser inscrito não só no campo do sentido, mas, também, no campo do sem-sentido, 

do não interpretável. 

 

 E é na dimensão do real que surge o sintoma, mas como um efeito particular 

do simbólico no real, o impossível que o simbólico tenta tornar possível. O real, 

segundo a formulação lacaniana da modalidade do impossível; impossível de 

subjetivar, impensável, inimaginável do sujeito que condiciona o que Lacan nomeia 

objeto, que escapa à subjetivação pelo significante e sua aparelhagem simbólica. 

Um resto que na causação e no constrangimento do sujeito, mostra-se na repetição 

e na intemporalidade do que “não cessa de não se inscrever”, que não cessam de 

inscrever esse objeto que falta ao sujeito. (FINGERMANN, 2009). 

 

 Se no primeiro ensino de Lacan, considerava-se o inconsciente como 

linguagem e o que se visava era comunicar por uma palavra esclarecedora o sentido 

oculto do  sintoma, no último período do seu ensino, não se trata mais de tratar o 

sintoma como uma mensagem a ser decifrada, mas sim “como um ato que incidiria 

no gozo produzido pelo ciframento (PETER, 2009, p. 2)”. Não se trata mais de se 

orientar pelo sentido do sintoma, mas pela incidência do Real no significante, 

chamada por ele de Sinthoma. Ocariz (2003, p. 139) diz: 

 

 

O ser humano consegue seu equilíbrio estruturando defesas. 
Organiza-se por sintoma neurótico, por sublimação, por sintoma 
psicótico (...). O sintoma é um componente essencial da identidade, 
talvez o mais próprio. Por isso, diz-se: o sintoma é o mais real que o 
sujeito tem.  

 

 

 

 Assim o que Lacan demonstra é que todo ser humano como sujeito se 

caracteriza pelo sintoma, já que na história de cada um, o sintoma é a baliza de seu 

sofrimento e de seu caminhar tortuoso. Portanto, o sentido do sintoma é o Real, ou 

seja, naquilo que vem do Real, não pede decifração porque não tem como objetivo 

uma verdade, já que há uma impossibilidade de dizê-la toda. Porém, ao assumi-la 
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como não toda, não absoluta, aparece a possibilidade do que se revela do sujeito e 

do saber.  

  

 

3.3 Singularidade do sintoma “não aprender” 

 

 

 Não poderíamos deixar de articular as ideias que nos possibilitam pensar 

sobre a singularidade do sintoma “dificuldade para aprender” e isso nos endereça a 

pensar sobre qual é o lócus de sua manifestação: a escola. 

 

 Concordamos com Almeida (2009) ao citar Lefort, pois quando nos propomos 

a falar sobre as instituições, somos tomados pelo desejo de defendê-las ou destruí-

las. Porém, o que nos propomos a pensar, em termos propositivos, de que lugar ou 

lugares, essa instituição escola pode, valendo-se da dimensão política e ética da 

Psicanálise, construir um “outro saber”. 

 

 Não se trata de indicar receitas do que seria melhor fazer quando estamos 

diante de um aluno que não aprende, nenhum modelo, nenhum padrão de 

intervenção a ser seguido. Não se inclui em nossa ótica nenhuma promessa 

salvacionista, não se pretende apresentar a solução para o mal estar que há em não 

aprender, ao contrário, ao acreditar que não se esquivando desse “mal estar”, 

exatamente porque não se pretende simplesmente livrar-se dele, eliminando-o ou 

solucionando-o, podemos fazer dele movimento que possa proporcionar giros no 

processo educativo. 

 

 Giros nesse processo que podem considerar as singularidades, lidar com 

suas diferenças sem querer resolver todo mal entendido que elas provocam, sem 

pretender arrancar todo mal estar. 

 

 Partindo dessa proposição, ou seja, do desarranjo à possibilidade de 

invenção e criação, que tomaremos da psicanálise, especialmente a teoria dos 

discursos, nossa defesa e contribuição. 



126 
 

 
 

 

 Podemos considerar as instituições como produtoras de laços sociais, sendo 

a instituição escola, pelo processo educativo, formadora do laço entre professor e 

aluno, entre educador e educando, como pressupõe a psicanálise, um ingresso em 

uma forma de laço social que não se faz sem um e outro. Nesse sentido, a escola 

como qualquer outra instituição produz suas formações discursivas, podendo haver 

em algum momento prevalência de uma ou outra forma discursiva. Lacan 

(1969/1970) afirma que o movimento discursivo que se produz em nossas relações, 

quando não gira, range. Podemos pensar nos atuais discursos que permeiam 

algumas instituições em que as coisas não fluem, justamente por fixarem-se em 

determinada posição discursiva que impedem que o movimento aconteça, assim, ao 

invés de girar, range. 

 

 Escolas fixadas no discurso do mestre, tudo vai funcionar bem apenas porque 

o mestre assim o desejou, acreditaram que uma ordem ditada por ele seria o 

suficiente para que os servos obedeçam com subserviência e competência. Há 

apenas lugar para o mestre e os discípulos, sendo função dos discípulos atenderem 

ao desejo de seu mestre, não há lugar para seu próprio desejo. Nesse ambiente os 

alunos repetiriam especularmente o que o mestre propõe, alienando seu próprio 

desejo, assujeitando-se ao desejo do outro. O produto dessa forma de laço é um 

resto, um dejeto, que serve apenas para agradar seu mestre, para o aluno não tem 

nenhum valor. A verdade que esse discurso tenta encobrir, é que o mestre é 

castrado tanto quanto o escravo, e para que o discurso funcione ele precisa 

esconder essa condição mostrando que é senhor de si e controlando a situação. 

 

 Como já apontado anteriormente, o mestre quer que as coisas funcionem, 

organizadas e as mais silenciosamente possíveis, não permitindo que o inesperado 

apareça.  

 

 Por outro lado, encontramos escolas que destituíram seus mestres 

substituindo-os por saberes constituído cientificamente. Ao privilegiar determinados 

enunciados como dogmas a serem seguidos, sem questionar, sem buscar quem os 

enunciaram, por que, para quem ou quando. Fixando-se facilmente num discurso 
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repleto de enunciados sem sujeito. A força do discurso universitário, que privilegia o 

saber e trata o outro como mero objeto. Funcionando a partir de normas, regras, 

métodos ou protocolos criados para que todos sejam tratados de maneira 

universalizada, sem lugar para a singularidade. É o discurso dos manuais. O reduto 

dos especialistas que sabem o como e o porquê de tudo, com seus saberes debaixo 

dos braços saem à procura de sujeitos que se façam de objetos em quem possam 

aplicar-se suas teorias. Nesse discurso os saberes são tratados como dogmas 

absolutos e inquestionáveis que precisam recalcar uma verdade, a do sujeito que a 

enuncia. Sob o véu da imparcialidade, tratam as diferenças agrupando-as com 

rótulos (TDAH, TEA, TOC, entre outros). O produto disso são sujeitos formatados 

em série, mas há que não se subestimar o sujeito, ainda que sob a insígnia de 

fracasso escolar, não se submetem à posição de objeto. A educação fracassa e o 

sujeito emerge, se faz ouvir. 

 

 Poderíamos ainda pensar no discurso em que o sintoma estaria no comando, 

o discurso da histérica. Neste caso, apresentaria uma instituição fixada na queixa, 

na reclamação. Alunos com problemas, alunos desinteressados, com dificuldades de 

atenção, hiperativos, enfim na posição de apontar faltas, não conseguem fazer nada 

para mudar e assim, na posição de vítimas ficam a espera de um mestre que venha 

salvá-las. A verdade que move tal discurso é o gozo: queixam, mas não desejam 

sair. O sintoma no comando demanda do outro uma resposta que nunca lhe será 

suficiente, mantendo-se a queixa numa repetição indefinida. 

 

 Entretanto, esse mesmo discurso pode promover um giro na instituição de 

outra ordem, desde que não caia numa mera repetição de sintomas. Ele pode 

provocar o furo, a falha, pode desestabilizar o mestre e o fazer trabalhar, surgindo 

situações interessantíssimas para a instituição. Desde que o gozo não se alimente 

da própria queixa, esta pode ser muito positiva contribuindo para questionar 

verdades absolutas. 

 

 Nesse momento gostaríamos de trazer contribuições do discurso nomeado 

por Lacan, em uma conferência proferida em Milão em maio de 1972, de discurso 

capitalista. Um discurso presente em nossa sociedade e, consequentemente nas 
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instituições escolares. Tal discurso se caracterizaria por uma variante do discurso do 

mestre, no qual $ e S1 trocam de lugar, e a disposição das flechas indica que não há 

relação entre o agente e outro a quem esse discurso se dirige. No lugar da verdade 

encontra-se o capital (S1) como significante mestre, o sujeito é reduzido a um 

consumidor ($) de objetos, os gadgets (a) produzidos pela ciência e tecnologia (S2). 

Poderíamos afirmar que o discurso capitalista empobrece, enfraquece os laços, 

excluindo o outro, já que segundo Quinet (2009, p. 39): “o sujeito só se relaciona 

com os objetos-mercadoria comandado pelo significante mestre capital”. 

 

 No matema desse discurso temos no campo do sujeito o agente ($) - o 

consumidor - movido por uma verdade (S1), o capital. No campo do Outro 

encontramos o saber da ciência (S2), totalmente desvinculado do sujeito, e cuja 

produção (a) são os objetos de consumo ou gadgets. Nesse discurso a ciência se 

torna produtora de objetos de consumo que são produzidos com a intenção de 

tamponar o desejo. 

 

 

    $       S2 

                                                             

                                         S1                          a        

 

 

 Ao assumir o lugar da produção, o objeto a, a serviço do capital, assumiria 

uma condição ideal para ser consumido, dessa forma, este seria o único discurso 

em que o objeto se tornaria acessível, ou seja, poderia ser comprado. Se nos 

demais discursos o acesso ao real é barrado, no discurso capitalista, teríamos a 

impressão de que é possível alcançar o real, consumindo mais, adquirindo objetos, 

saberes que prometem a tão sonhada completude do sujeito. Nesse discurso, 

haveria certa recusa da castração, certa suspensão da divisão subjetiva, um 

apagamento da subjetividade, dessa forma fragilizando os laços sociais. 

 

 Uma escola imobilizada pelo discurso capitalista acredita na possibilidade de 

aplacar a divisão do sujeito, suas impossibilidades, adquirindo objetos e 
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transformando tudo em mercadorias. Comandada pelo consumo (saber, professor, 

aluno) tudo pode ser transformado em objeto-mercadoria. Sua preocupação está em 

produzir para o vestibular, para o mercado de trabalho, para ser apto e competente, 

cidadãos produtivos, consumidores em potencial para manter viva a dinâmica do 

capital. 

 

 Portanto, o discurso capitalista nada quer saber das singularidades, as 

diferenças não são do seu interesse, pois são vistas como um desvio à norma, uma 

perturbação a ser resolvida, um sintoma a ser solucionado. 

 

 Essa forma, diríamos caricaturada, de pensar na instituição escola “rangendo” 

pelas formas discursivas, apenas teve como intenção apresentar a existência de 

uma dinâmica que faz com que os discursos tenham lugar, função e importância, já 

que todos são modos de se fazer laço social. Se entendermos ser da ordem da 

impossibilidade a permanência num único discurso, entendemos ser possível a 

prevalência de um determinado discurso, ou discursos, em detrimento de outro(s), o 

que certamente trará consequências sobre o modo de existir dessa instituição e sua 

forma de produzir laços.  

 

 E para tomar o sujeito que não aprende para além do fenômeno observável, 

consideraremos a partir de agora a Psicanálise, na emergência do discurso do 

analista. 

 

 Partindo do entendimento que para tentar resolver o “mal entendido” o ser 

humano se utiliza das formações discursivas, ou seja, ali onde há o fracasso da 

linguagem para dar conta do real é que as tentativas de fazer laço vão se instalar. 

Cada vez que um discurso se instala na tentativa de produzir laço, há um resto não 

simbolizável que fracassa na tentativa de simbolização. Portanto, girando de um 

discurso a outro, o que tentamos é aplacar o real que se apresenta. 

 

 O que Freud descobriu com o inconsciente é que há uma descontinuidade no 

discurso do sujeito. Ou seja, os chistes, os lapsos, os atos falhos vão demonstrar 

que ele não está o tempo todo no controle da linguagem, e quando sua divisão 
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emerge é que sua impossibilidade se evidencia. Sinal da castração do sujeito, de 

sua impossibilidade de dar conta do real, a falha, a descontinuidade no discurso.  

 

 O mal entendido que os discursos tentam resolver, o discurso do analista 

evidencia e dá importância. O que a psicanálise subverte com seu discurso, é uma 

maneira de fazer uso disso, desse mal entendido, que seria um dejeto, um refugo da 

linguagem a ser descartado. 

 

 Se o discurso do analista consegue colocar na posição de comando o que é a 

própria fratura de tal discurso, ou seja, o real, temos então o que há de subversivo 

nesse discurso: assumir o impossível, o impossível que é o educar, governar, fazer 

desejar ou analisar, sem que algo fracasse. O que defendemos é que se possa 

valorizar o discurso da Psicanálise ao acolher o impossível como motor, não de 

ajustamento, mas sim como subversão de um saber, de uma práxis.  

 

 Assim, ao não se fixarem em normas, técnicas, manuais, os professores 

poderão tratar o mal estar pela dimensão ética, motor da práxis, com a possibilidade 

de promover outro posicionamento, não só em relação à mestria dos discursos como 

também em relação ao gozo. 

 

 Ainda entendemos que todas as modalidades discursivas são igualmente 

impossíveis para remediar o irremediável, para fazer com que seja possível 

apreender o real, para que a operação da linguagem possa se fazer sem resto. 

Entretanto, com o discurso da psicanálise é possível assumir esse impossível, 

acolhendo a limitação do sujeito para que o mundo gire estável.  

 

 Lacan afirma que se tentarmos tapar o impossível, caímos na impotência. 

Não se trata de defender o impossível, pois nos instalaríamos na impotência. Como 

dissemos, todo discurso são tentativas de dar conta desse impossível, de nomear o 

inominável. No discurso do mestre tentamos comandar o impossível ao tentar 

submetê-lo às nossas ordens. No universitário quando tentamos com novos saberes 

nomear o impossível. No discurso da histérica queixando-se desse impossível. No 

capitalista acreditando que o impossível pode ser aplacado com objetos de 
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consumo. Em todos os discursos, ao tentarmos encobrir de alguma forma o 

impossível, podemos cair na impotência. 

 

 Entretanto, ao se sustentar no impossível, assumindo não poder comandá-lo, 

tampá-lo ou silenciá-lo, tal qual nos propõe a Psicanálise, não nos paralisamos 

diante dele, do real. Não ficarmos impotente diante da impossibilidade, fazer do 

impossível motor, do real, improviso, inovação, criação, enfim invenção. 

 

 É possível agora avançar um pouco mais, na direção das indagações que 

dizem respeito à cura do sintoma.  

 

 

3.4 Cura do sintoma 

 

 

 Consideramos que para falar sobre o tema da cura, será imprescindível 

articulá-lo ao dispositivo analítico. Afinal, o analista acolhe, e no laço entre o sujeito 

e seu sintoma, a psicanálise vem interrogar o sujeito, questionar o sentido que ele 

dá ao seu sintoma. 

 

 Diferente da cura para a medicina, em que vise restabelecer um estado 

anterior em que havia saúde, a psicanálise visa um estado que nunca existiu. 

Entretanto, em ambas situações a procura acontece porque há queixa e sofrimento. 

Uma demanda é endereçada, uma demanda de cura. 

 

 A própria psicanálise começa com um tratamento visando erradicar os 

sintomas que suas pacientes apresentavam, ao procurar o Dr. Freud elas desejavam 

se curar. Marcada pela medicina, mas num afastamento progressivo dessa raiz, 

trabalhamos a noção de sintoma, especificamente o sintoma do não aprender, e 

agora nos cabe pensar sobre nossa questão, “é possível falar em cura do sintoma?” 

 

 Permeados pela visão racionalista da doença e da saúde veiculadas pela 

Medicina, mediada pela crença na possibilidade de remover o sofrimento pela via 
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dos medicamentos, pelos caminhos dos DSM, da propaganda dos laboratórios, que 

se serve de fatos cientificamente relevantes, como por exemplo, a descoberta dos 

neurotransmissores, alimentando uma ilusão de que o sujeito não é agente de seus 

atos, mas sim um consumidor, poderíamos responder: sim, é possível a cura do 

sintoma! Quanto menos perguntas, melhor.  Uma noção de verdade em que prima a 

correção de acordo com determinados padrões de respostas e comportamentos. O 

que vemos, a versão contemporânea do imperativo categórico: consome e goza! 

Sim toma! 

 

 Porém, nos propomos a pensar sobre a possibilidade de falar em cura do 

sintoma, sob a abordagem psicanalítica. Ao longo de nossa pesquisa, nos referimos 

ao conceito de sintoma não restrito apenas ao campo da medicina, evidenciamos as 

diferenças de acepções desse termo entre o campo médico e o campo analítico com 

consequências importantes para o tratamento e sua cura. 

 

 Passamos com Lacan do sintoma como palavra dirigida ao outro, enigma em 

busca de seu deciframento, hieróglifo à procura de um sujeito suposto saber que 

possa ouvi-lo e interpretá-lo. Disso pudemos entender que o sintoma fala, para 

aqueles que não sabem e para os que não querem ouvi-lo. Nesse primeiro tempo, o 

sintoma pertence ao campo do simbólico, é signo de um significante recalcado, mas 

ao mesmo tempo é significante (significado, trauma, sentido) que representa o 

sujeito para outro significante. 

 

 Tomado por essa perspectiva, o sintoma psicanalítico não pode ser 

generalizável, assim é sempre particular. Podemos considerá-lo como a decisão do 

ser em ser ouvido, causada por um mal estar, o sintoma no aprender.  

 

 Sintoma como referência a um problema, que aparece na clínica, 

especialmente quando se trata de crianças e adolescentes, pela queixa dos pais. 

Queixa que encobre a demanda de uma solução, especialmente quando essa 

queixa produz uma interrogação a seu respeito. Assim, o sintoma deixa de ser uma 

solução. 
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 Poderíamos realizar uma leitura mais clássica e questionar “como solucionar 

este sintoma?” ou de um ponto de vista mais instigante, questionar “o que esse 

sintoma soluciona?”. 

 

 Se considerarmos as primeiras abordagens como Freud e Lacan pensavam a 

solução dos sintomas enredaríamos por uma perspectiva francamente terapêutica 

da Psicanálise. O sintoma como produto do recalcado. Se levantado o recalque, se 

levanta o sintoma. Porém, Freud descobre que o sintoma proporciona uma 

satisfação própria, que na Psicanálise não se relaciona com o prazer, já que aquilo 

que satisfaz o sujeito é o que o fere, o faz sofrer.  

 

 Nessa medida, a solução do sintoma ao ser lido às avessas, “o sintoma como 

solução”, se constitui como uma solução em si mesmo. Ou seja, na medida em que 

o sintoma não é só um problema, há algo nele que resiste. E resiste na medida em 

que algo se resolve graças a ele. Assim caracterizado como uma “solução de 

compromisso”, o sintoma é uma solução. 

 

 Porém, quando o sintoma deixa de ser uma solução é que se dirige a um 

outro, na busca de que esse outro possa lhe oferecer uma saída. Algo que incomoda 

o sujeito, aquele ponto de real que é indecifrável. Diríamos “incurável”, já que implica 

um resto de gozo, mais forte que o desejo de livrar-se dele. A parte do sintoma que 

não se pode remover. Com Lacan, entendemos que o sujeito tem que aprender a 

fazer algo com ela. 

 

 Caímos na esfera da ética, esta que rege a operação analítica dentro do 

dispositivo analítico fundado na transferência, no suposto saber do analista, na 

associação livre, na interpretação, na repetição, no ato analítico. Esse lugar que o 

sujeito outorga ao Outro, lugar de senhor da verdade, do saber. Lugar outorgado ao 

analista para que muito além de diagnosticá-lo, possa curá-lo. 

 

 É, portanto, possível falar em cura do sintoma. Uma cura muito particular e sui 

generis (OCARIZ, 2003), já que será o analista que poderá conduzi-la, pelo caminho 

da desalienação, da separação, da construção de seu lugar de sujeito. Lembrando 
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que o analista trata da direção do tratamento, cabendo somente ao sujeito a 

construção do saber e o ato. Lacan em A direção do tratamento e os princípios de 

seu poder (1958, p. 592) esclarece: 

 

 

O psicanalista certamente dirige o tratamento. O primeiro princípio 
desse tratamento, o que lhe é soletrado logo de saída, que ele 
encontra por toda parte em sua formação, a ponto de ficar por ele 
impregnado, é o de que não deve de modo algum dirigir o paciente.  

 

 

 

 Isso pressupõe pensar na cura na perspectiva de uma ética que implica a não 

concordância ou simples adaptação à ideais, crenças, modismos. Ética que vai ao 

sentido de promover um desejo. Ética da responsabilidade do sujeito por seus atos. 

   

 

3.5 Considerações entre o “já foi!” e o “pode ser?”  

 

 

Freud ao descobrir e formalizar a Psicanálise constatou que a temporalidade 

do sujeito do inconsciente contestava a temporalidade linear cronológica, que para 

Fingermann (2009, p. 60): “atormentava a consciência dos humanos, apressada e 

pressionada, num presente fugidio, espremido entre um passado já remoto e um 

futuro incerto.” 

 

Ao iniciarmos nossa pesquisa tínhamos como desafio trabalhar sobre o 

sintoma apresentado sob a forma de dificuldade para aprender, o que implicou a 

questão que deu nome a esse trabalho: solucionar o sintoma ou o sintoma como 

solução? 

 

Percorremos um longo caminho que nos proporcionou uma experiência do 

tempo na contramão do momento presente, esse em que o tempo se transformou 

em mercadoria, “time is Money”, ciência, tecnologia, produção de saberes, é preciso 

produzir, já que os tempos correm. Não sem dificuldades, constatamos que a 
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experiência subjetiva se faz num tempo “sem pé nem cabeça” inaugurando a 

verdade do sujeito, anunciando maneiras outras de vivenciar o tempo. 

 

Nesses tempos que correm, implacavelmente com suas ciências tentando 

remediar essas modalidades existenciais, cruzamos com a psicanálise, abrindo a 

perspectiva de uma temporalidade, a de dar-se um tempo. 

 

Dar-se um tempo para interrogar, instante de olhar, a dúvida. O tempo se 

torna relativo e sensível à nossa experiência. Foi possível constatar, há um sujeito. 

Um sujeito que se faz na intemporalidade para quem quiser prestar ouvidos às suas 

mensagens. Mensagens das formações do inconsciente, mensagens cifradas do 

ser, notícias que marcam ao mesmo tempo, recalque e inscrição. Traços que 

representam esse algo da pulsão, do ser vivo, que não se inscreve, modelam o 

futuro com as marcas do passado, que para Lacan “não cessam de se inscrever”. 

 

E ao dar-se esse tempo, chegamos à concepção de dificuldades no aprender 

como sintomas. Uma das maneiras que o ser humano tem de se defender das 

vicissitudes da vida. Sintoma que empobrece, incomoda. 

 

No tempo de compreender, embasado pela sustentação teórica da 

psicanálise, foi possível reconhecer o sintoma, sua envoltura formal imaginária, a 

angústia que provoca ao seguir os labirintos do desejo, mas é possível sair do 

aprisionamento, das redes imaginárias do fantasma, e apostar na saída criativa, 

menos passiva, mais atuante. Novo trabalho a começar: o fazer inventivo com esse 

sintoma. 

 

Não se pode viver sem sintomas. É o componente essencial da identidade, 

poderíamos dizer, o mais próprio, o mais real que o sujeito tem. Portanto, trata-se de 

encontrar uma solução própria, muito particular de cada um, não há um sentido 

comum, mas o sentido que cabe a cada um inventar. 

 

A necessidade de concluir implica a exigência de encontrar um ponto final no 

discurso que desenvolvemos até aqui. Defrontarmo-nos com a tarefa, de certa 
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forma, forçada, de impor-se um limite. E para finalizar esse ponto de chegada, 

dialogamos com o texto de Lacan “O tempo lógico e a Asserção da Certeza 

Antecipada” para expressar nossa resposta, a solução é própria de cada sujeito e 

para isso será necessário uma questão de tempo. Tempo que a Psicanálise nos 

ajuda a compreender, pois não se trata de um tempo cronológico, feito kronos, que 

engole os instantes na corrida do passado ao futuro, mas um tempo lógico, kairós, 

que faz valer o instante como decisivo. 

 

Entre o “Já foi!” e o “Pode ser?”, ou seja, entre a busca do tempo perdido e o 

adiamento do momento oportuno, mal-estar para o qual não há remédio que cure, a 

psicanálise permite que o tempo seja encontrado, o desejo seja elucidado, e o ato 

criativo faça do instante evento. 

 

Resta-nos concluir sabendo que há falta, momento lógico da impossibilidade 

de uma resposta final, porém na forma de uma tese, o sintoma em forma de letra 

chega ao seu destino. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Saiba que ainda estão rolando os dados 
Porque o tempo, o tempo não pára. 

 
Cazuza 

 

 

 

Agora, ao término do nosso trabalho, voltamos à pergunta “O que é o tempo?” 

com a qual iniciamos a apresentação e sob a mesma queremos finalizá-lo. 

 

O tempo pode ser tomado como objeto de teorizações científicas: tempo 

histórico, tempo biológico, tempo psicológico, vivência do tempo, enfim referências 

que atestam a característica imanente do tempo. 

 

Poderíamos pensar nos saberes populares e míticos: “O tempo não pára de 

passar, e uma vez passado, não retorna mais”, ou ainda, “Era uma vez...”. Sem 

deixar de considerar “o tempo é parente próximo da morte (thánatos) e do sono 

(húpnus)”(CASTRO, 2008). Porém, ao se fazer constructo e conceitos, do popular 

ao catedrático, não há como não contar o sujeito sem incluir necessariamente a 

gênese, a existência de um marco inaugural (S1) a partir do qual o sujeito começa a 

se contar. Uma série temporal estabelecida por algum marco zero. 

 

Ao longo desse trabalho, toda a construção foi alinhavada para que 

pudéssemos agora afirmar, há sujeito. 

 

Contudo, se o tempo passa, com a psicanálise, especialmente a lacaniana, a 

do sujeito barrado pelo significante, $, aprendemos que o sujeito resiste a essa 

passagem, pelo simbólico, pelo real e também, pelo tempo. Negando a sua 

passagem, resistindo às identificações ao significante. 
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Pelas operações psíquicas, a complexidade do tempo inicial do trauma ao 

tempo do acontecimento atual que desperta o traço mnésico, criando-se assim o 

sintoma. Causalidade em dois tempos, encontrada no trabalho de análise, no seu 

efeito a posteriori da interpretação. Novo e antigo, trauma e traço mnésico, 

articulados no sintoma por uma temporalidade complexa, que afasta a causalidade 

linear segundo a concepção freudiana de que o sujeito modifica posteriormente os 

acontecimentos passados, atribuindo um novo sentido: 

 

 

Como você sabe, estou trabalhando com a hipótese, de que o nosso 
mecanismo psíquico formou-se por estratificação: o material presente 
sob a forma de traços de memória estaria sujeito, de tempos em 
tempos, a um rearranjo segundo novas circunstancias – a uma 
retranscrição (FREUD, [1896] 1986, p. 317). 

 

 

 

Localizado fora do tempo, o inconsciente mesmo desconhecendo o tempo, a 

sua existência não é sem consequências para o psiquismo. Tempo que não deixa de 

ecoar nos processos de repetição, de fixação, de retorno do recalcado, etc. 

 

 Lacan encontra na gramática o recurso de uma forma, que ao jogar com o 

tempo ocupa sua função dentro da língua, vai do futuro ao passado, e do passado 

ao futuro, é o futuro chamado de anterior. Este sujeito que se encontra suspenso 

entre “a antecipação” e o “a posteriore”, germes do futuro encontrados 

retroativamente. 

 

A modulação do tempo, em que prevalece a estrutura temporal no processo 

lógico, o sujeito se inclui em três escanções: O instante de olhar (de ver, de errar...); 

o tempo para compreender (de meditar, de verificar...) e o momento de concluir (de 

decidir, de fazer surgir uma nova ordem...). 

 

O tempo, em Freud e Lacan, faz existir o sujeito. 
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Assim, chegamos ao final, ao final de um tempo, que se em algum momento 

pareceu demasiadamente longo, foi necessário para que os pensamentos pudessem 

ser colocados em série e assim produzir uma conclusão. Apreendemo-nos em um 

tempo concluído, não a hora derradeira de quem nada mais espera, ao contrário, um 

novo tempo de espera, apenas um tempo “vazio”, à espera de um novo desejo. 
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