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"Um saber que não se agüenta, o saber da impotência,  
eis o que o psicanalista, numa certa perspectiva, 

 uma perspectiva que não qualificarei de progressista, 
 eis o que a psicanálise poderia veicular" 

Jacques Lacan  
Seminário O saber do Psicanalista. 

 
 
I - Territórios 
 

 Numa entrevista em 1975, Michel Foucault afirmou: "eu sou um 

cartógrafo". Cartógrafo é indivíduo que trabalha na confecção de cartas 

geográficas. Cartografia é o conjunto de estudos e operações científicas, 

técnicas e artísticas que orienta os trabalhos de elaboração de cartas 

geográficas; é também a descrição ou tratado sobre mapas. Lembrei-me dessa 

definição quando li o título dessa V Jornada de Psicanálise com Crianças - 

"Crianças na Psicanálise: Territórios".  

 A escolha do significante território para designar, em seu plural, a 

constituição do campo da psicanálise por aquilo que as crianças convocam e 

instigam a produção de saber foi muito feliz. A palavra território é utilizada no 

discurso jurídico para designar a extensão ou base geográfica do Estado, sobre 

a qual ele exerce a sua soberania e que compreende todo o solo ocupado pela 

nação, inclusive ilhas que lhe pertencem, rios, lagos, mares interiores, águas 

adjacentes, golfos, baías, portos e também a faixa do mar exterior que lhe 

banha as costas e que constitui suas águas territoriais, além do espaço aéreo 

correspondente ao próprio território. No discurso ecológico, território designa a 

área que um animal ou grupo de animais ocupa, e que é defendida contra a 

invasão de outros indivíduos da mesma espécie. Uma bela metáfora para 

designar o território da psicanálise. 

 



 

 

 

II - A psicanálise é um campo de saber 

 

 O objetivo desse texto é cartografar o território da psicanálise para 

aqueles que não pertencem a ele e que possam decidir fazer sua entrada; 

também é dirijo àqueles que nele já circulam para que possam reconhecer as 

fronteiras desse território e assim renovar seu compromisso com a causa 

[Coisa] freudiana. O conjunto da argumentação parte de uma premissa: a 

psicanálise é um campo de saber que possui estatuto próprio, e como tal, faz 

fronteiras com outros campos de saber, como por exemplo, a filosofia, a 

psicologia, a psiquiatria, a literatura, a pedagogia, criminologia, etc.  

 No Dicionário Enciclopédico de Psicanálise: o legado de Freud e Lacan, 

editado por Pierre Kaufmann (1996), encontramos um capítulo sobre os 

campos de investigação dos saberes e ciências que fazem fronteira com a 

psicanálise: por exemplo, arquitetura, ciências das religiões, dança, cinema. 

Como vemos, as fronteiras entre a psicanálise e demais campos de saberes 

vai marcando um território onde os discursos se movem.  

 Ciências e Saberes. Há saberes que não são reconhecidos como 

ciência: saberes locais - menores, dizia Gilles Deleuze. Embora toda a 

formação positivista de Freud paire sobre seu esforço em fazer ciência de sua 

prática clínica, a psicanálise inventada por Freud instaurou uma 

descontinuidade no sujeito da ciência e, por conseguinte na própria questão 

sobre a metodologia da ciência.  Aqui podemos acompanhar os argumentos de 

Foucault sobre Freud, para justificar minha premissa inicial: Foucault 

reconheceu Freud como o autor que realmente rompeu com os modos de 

apagamento impostos à loucura pelo discurso psiquiátrico. Com Freud, a 

loucura deixou de ser falta de linguagem, blasfêmia proferida ou significação 

intolerável e por isso, a psicanálise é o grande levantamento dos interditos: 

“Freud não descobriu a identidade perdida de um sentido: ele cingiu a figura 

irruptiva de um significante que não é absolutamente como os outros” 

(FOUCAULT, 1999, p.195 – itálico do autor)1.  A obra de Freud foi interpretada 

                                                             
1 Na lição de 26/02/69 do Seminário De um Outro ao outro, Lacan definiu a função do 
significante como diferença absoluta: “Essa estrutura lógica mínima, tal como é definida pelos 
mecanismos do inconsciente, a resumi há muito tempo, sob os termos de diferença e 



 

 

por Foucault como tendo inaugurado uma nova hermenêutica que interroga 

sem cessar a constituição da psiquiatria e demais ciências humanas no 

conjunto das ciências positivas. 

 As referências de Foucault a Freud foram objeto de atenção e interesse 

de Jaques Lacan. Na Aula de 11/05/1966 do Seminário O objeto da psicanálise 

Lacan afirmou: "Foucault é um pesquisador cujo tipo de busca não está 

certamente distante [afastado] daquela na qual, em nome da experiência 

analítica, é minha ocupação aqui" (apud VILTARD, 1999, p.120). Este 

reconhecimento de Lacan ao trabalho de pesquisa realizado por Foucault é um 

indicativo para resgatar a genealogia da psicanálise elaborada por Foucault no 

curso O Poder Psiquiátrico, ministrado no Collège de France entre 1973-1974. 

Neste curso, Foucault fez um deslocamento significativo em relação aos seus 

trabalhos anteriores: embora ainda vigore as tentativas de desenhar uma 

analítica do poder, há uma abertura para o problema ético que direcionou suas 

referências ao ensino de Lacan e desse modo instaurou outra perspectiva para 

uma genealogia da psicanálise pela ética do cuidado de si. Na aula de 

12/12/1973 encontramos a seguinte afirmação:  
Podemos dizer que a psicanálise pode ser interpretada como 
primeiro grande recuo da psiquiatria, o momento em que a 
questão da verdade do que se dizia nos sintomas ou, em todo 
caso, o jogo da verdade e da mentira no sintoma foi imposto à 
força ao poder psiquiátrico (FOUCAULT, 2006, p.170).  
 

 Esta designação permite atualizar o estado da situação em que se 

encontra o domínio do discurso da ciência no diagnóstico e tratamento do 

sofrimento psíquico. E, estrategicamente, possibilita resgatar a dimensão ética 

da psicanálise como tática de desconstrução da hegemonia do poder 

psiquiátrico que perpassa diferentes níveis de práticas institucionais. Um 

trabalho de reinscrever a genealogia da psicanálise e assim cartografar seu 

território.2 

                                                                                                                                                                                   
repetição; não há nada que funde a função significante além do fato dele ser diferença 
absoluta” (LACAN, 2004, p. 185). 
2 Jean ALLOUCH (2007) afirmou que Foucault cartografou a genealogia da psicanálise em 
torno do que se passou na Salpêtriere na época de Charcot. Na emergência da simulação, o 
poder psiquiátrico sofreu seu primeiro golpe. Na batalha das histéricas, Freud tomou o partido 
delas. 



 

 

 Admitindo que Freud instaurou uma discursividade3, toda uma rede de 

proliferação de sentido pode ser deduzida. Como autor, produziu a 

possibilidade e a regra de formação de outros discursos que ao se remeterem 

à psicanálise não poderão mais sustentar sua validade por um recuo ao sentido 

originário. Por isso, Foucault disse que Freud não tornou apenas possível certo 

número de analogias, ele tornou possível, certo número de diferenças ao abrir 

o espaço para outra coisa diferente dele e que, no entanto, pertence ao que ele 

fundou. 

 Retomando o texto da chamada para esta V Jornada de Psicanálise com 

Crianças, realizada aqui em Americana: destacou-se o plural no qual se 

escreve a criança para nos convocar, mais ainda, a circular nos diferentes 

territórios discursivos e considerar a extensão da experiência da psicanalítica. 

Qual a relação entre aqueles que se ocupam da prática psicanalítica com os 

demais campos de saberes, científicos ou não? Qual relação possível com 

todos os profissionais que se ocupam dos cuidados com as crianças e não 

transitam no território da psicanálise? A organização dessa Jornada privilegiou 

dois lugares: a Família e a Escola. O que o saber da psicanálise permite 

interrogar os discursos que atravessam a constituição da Família e da Escola 

nos tempos em que estamos vivendo?  

 Considerar a extensão da experiência psicanalítica com os demais 

campos de saberes implica por um lado, entrar nos campos de investigação da 

psicanálise com demais discursivos contemporâneos, e por outro, a 

experiência dos que se ocupam com os cuidados das crianças, pais, 

educadores, psicólogos, assistentes sociais, médicos, etc. 

 
III -  Da fronteira entre o normal e o patológico.  
 
Vou expor os argumentos de Freud (1974), publicado em 1913, no artigo "O 

interesse científico da psicanálise" para cartografar o campo da psicanálise em 

sua emergência histórica. Também vou me valer do artigo em que Freud  

(1974a) traçou a história da psicanálise para delinear alguns aspectos que 

considero relevantes para as mesas de trabalho que foram realizadas nesta 

Jornada. A escolha desses artigos em especial deve-se ao fato de considerá-
                                                             
3 No texto "O retorno à formação: por uma ética da palavra" desenvolvi esse argumento, conf. 
LEITE e TROCOLI, 2008. 



 

 

los um registro histórico relevante para reconhecermos o modo pelo qual Freud 

também cartografou seu campo de trabalho: a psicanálise. 

 Conforme nota do editor inglês, o artigo Das interesse an der 

psychoanalyse foi escrito em 1913 a pedido do redator-chefe de um conhecido 

periódico científico italiano, Scientia. É também a única descrição que Freud 

fez da extensão da psicanálise a outros territórios discursivos. O artigo é 

dividido em duas partes: na primeira abordou o interesse psicológico da 

psicanálise; e na segunda, o interesse da psicanálise para as ciências não-

psicológicas: filologia, filosofia, biologia, história das civilizações, estética, 

sociologia, pedagogia. Esta distinção entre psicologia e não-psicologia chama 

atenção para o modo com que Freud traçou as fronteiras de seu território. Seu 

propósito é excluir o interesse médico da psicanálise, isso porque, constatou 

grande número de médicos-psiquiatras e neurologistas que se opõem ao novo 

método terapêutico que tem como objetivo o tratamento das neuroses.  

 O pressuposto adotado pela psicanálise é que os fenômenos 

considerados normais, as parapraxias [atos falhos, lapsos de linguagem, falada 

ou escrita] e os sonhos por exemplo, podem ser compreendidos como parte de 

um conjunto que envolve os fenômenos patológicos: as crises convulsivas, 

delírios, visões, idéias ou atos obsessivos, conversões histéricas. Ou seja, os 

processos normais e os descritos como patológicos seguem as mesmas regras 

de causalidade psíquica. Assim, a primeira linha que demarca o território da 

psicanálise implicou num apagamento das fronteiras entre o normal e o 

patológico.  

 A escolha das parapraxias para demonstrar o interesse psicológico da 

psicanálise é uma estratégia interessante que aparece em diversos textos da 

obra freudiana destinados à transmissão da psicanálise a um público leigo, isto 

é, não-médicos. O livro Sobre Psicopatologia da vida cotidiana, publicado em 

1901, já estava na 4ª edição ampliada quando da redação do artigo em 

referência. O sucesso desse livro pode ser reconhecido pelas traduções em 

russo, polonês, holandês, francês, espanhol, húngaro, japonês, etc. Como 

podemos ver a estratégia adotada por Freud para transmitir a psicanálise foi 

bem sucedida. É também desse modo que ele iniciou suas "Conferências 

Introdutórias sobre Psicanálise" em 1916.  



 

 

 A escolha das parapraxias é uma boa estratégia, pois, em seu conjunto, 

elas "são fenômenos psíquicos plenamente desenvolvidos e sempre possuem 

um significado e uma intenção, [e por isso mesmo] constituem o material mais 

conveniente para quem desejar convencer-se da fidedignidade das explicações 

psicanalíticas" (FREUD, 1974, p.201).  

 De igual modo, também a interpretação dos sonhos delineia os 

contornos do território da psicanálise. Freud constatou que a elaboração onírica 

é um processo psicológico que até hoje [1913] não encontrou acesso no 

território da psicologia e que tal pressuposto se fundamenta na existência de 

uma atividade psíquica inconsciente que é mais abrangente e mais importante 

do que a familiar atividade psíquica ligada à consciência. Partindo dos sonhos, 

afirmou que as investigações psicanalíticas nos permitem criar uma psicologia 

das neuroses. Destacou que essa psicologia das neuroses percorria o caminho 

da clínica e estava sendo construída, continuamente, peça por peça. Vejam 

como nessa construção podemos reconhecer o delineamento do território da 

psicanálise.  

 Aceitar a existência do inconsciente como um dos conceitos 

fundamentais da psicanálise implicava para Freud em dois aspectos principais: 

primeiro, a demonstração de que muitos fenômenos patológicos - que até 

então eram explicados pelo discurso fisiológico - são reconhecidos pela 

psicanálise como atos psíquicos; e segundo, a demonstração de que os 

processos que conduzem a conseqüências anormais podem ser atribuídos a 

forças motivadoras de emergência [prefiro esse termo do que origem] psíquica.  

 Neste ponto, há uma nota de rodapé que foi excluída [ato falho?!] na 

tradução brasileira: A psicanálise rechaça a referência da tópica psíquica a 

uma localização anatômica [o cérebro como centro das atividades psíquicas, 

por exemplo]. De igual modo, exclui qualquer referência a uma estratificação 

histológicas [as determuinações genéticas, por exemplo]. Esta nota pode ser 

remetida ao célebre capítulo VII da Interpretação dos Sonhos, onde também lá, 

Freud solicitava de seus leitores que evitassem a tentação de buscar uma base 

anatômica para o aparelho psíquico. Advertência fundamental para todos que 

pretendem circular no território da psicanálise e evitar o canto da sereia de 

nossos tempos: as neurociências. 

 



 

 

IV - França, a última fronteira na expansão do território 
 
Em 1926 Freud publicou o verbete "Psicanálise" na 13.ª edição da 

Encyclopaedia Britannica. Nele, apresentou um resumo histórico da criação da 

psicanálise, desde as descobertas de Josef Breuer, oriundas da aplicação do 

método catártico, e afirmou que tais descobertas nada deviam às investigações 

de Charcot e de Pierre Janet sobre a origem dos sintomas histéricos. O verbete 

traz ainda três aspectos teóricos que sustentam a argumentação sobre o 

funcionamento psíquico e, por extensão, coordenam a prática clínica: o 

dinâmico, o econômico e o topográfico. Aproveitou para expressar sua 

convicção de que a “psicanálise, em seu caráter de psicologia dos atos mentais 

inconscientes mais profundos, promete tornar-se o elo entre a psiquiatria e 

todos aqueles outros ramos da ciência mental” (FREUD, 1976, p.307). Como 

podemos ver, Freud sempre nutriu a esperança de que a psicanálise pudesse 

ser o "elo" entre diferentes campos de saberes. 

No final do verbete, descreveu a “História externa da psicanálise” para 

indicar sua implantação nos países europeus. Reconheceu o crescente 

interesse pela psicanálise como diretamente proporcional à hostilidade que ela 

produzia. A razão dessa hostilidade podia ser identificada em dois níveis: 

 
do ponto de vista médico, no fato de que a psicanálise dá ênfase a fatores 
psíquicos e, do ponto de vista filosófico, na suposição do conceito de 
atividade mental inconsciente como sendo um postulado fundamental; mas 
a razão mais forte foi, indubitavelmente, a indisposição geral da 
humanidade em conceder ao fator da sexualidade a importância que lhe é 
atribuída pela psicanálise (FREUD, 1976, p.308). 

 
Mesmo assim, o movimento psicanalítico aglutinou-se e se fortaleceu 

numa Associação Internacional, “que atravessou incólume as provações da 

Grande Guerra, e na hora presente abrange grupos locais em Viena, Berlim, 

Budapeste, Londres, Suíça, Holanda, Moscou e Calcutá, bem como dois nos 

Estados Unidos” (FREUD, 1976, p.308). É curioso notar não haver nenhuma 

menção à França que, naquele momento, estava criando sua primeira 

Sociedade Psicanalítica. Outro aspecto interessante é perceber como o 



 

 

argumento aponta para uma expansão do território como conquista de Viena 

aos demais países.4  

Em meio à Primeira Guerra Mundial, Freud lançou uma missiva ao 

movimento psicanalítico em estágio inicial. Ao publicar, em fevereiro de 1914 

[poucos meses depois de escrever o artigo sobre os múltiplos interesses da 

psicanálise] o primeiro registro de "História do Movimento Psicanalítico", foi 

contundente ao reivindicar para si a autoria da psicanálise: 

 
(...) a psicanálise é criação minha; durante dez anos fui a única pessoa que 
se interessou por ela, e todo o desagrado que o novo fenômeno despertou 
em meus contemporâneos desabou sobre minha cabeça em forma de 
críticas (...), ninguém pode saber melhor do que eu o que é a psicanálise, 
em que ela difere de outras formas de investigação da vida mental, o que 
seria melhor chamar de outro nome qualquer (FREUD, 1974a, p.16) 

 
O objetivo de tal reivindicação era estabelecer o domínio autoral do 

território da psicanálise e excluir deste campo a presença de Jung e Adler. 

Ainda nesse relato histórico de 1914, Freud constatou a extensão da 

psicanálise em diferentes espaços geográficos: 

 
Entre os países europeus, a França se tem mostrado, até agora, o menos 
receptivo à psicanálise (...) Na própria Paris, ainda parece reinar a 
convicção [a qual o próprio Janet deu eloqüente expressão no congresso de 
Londres em 1913] de que tudo de bom na psicanálise é repetição dos 
pontos de vista de Janet com insignificantes modificações e o mais não 
presta (FREUD, 1974a, p.44) 

 
O ponto de vista de Janet trouxe conseqüências decisivas para a 

psicanálise: Freud era considerado – por grande parcela dos psiquiatras da 

época – um plagiador. Em congressos posteriores, Janet foi questionado sobre 

os conhecimentos que afirmava serem de sua propriedade. Ao que parece, 

Janet não tinha uma compreensão mais profunda das teorias de Freud. A 

questão rendeu incansáveis debates na década de 1920, sobretudo após a 

tradução para a língua francesa, seis anos mais tarde, da obra A Interpretação 

de Sonhos. 

Mesmo com todas as dificuldades encontradas para conquistar um lugar 

no movimento psiquiátrico francês, a psicanálise foi, cada vez mais, 

contagiando e conseguindo leitores originais e criativos. Se inicialmente cabia 
                                                             
4 No seu "Estudo Autobiográfico", publicado em 1925, Freud (1976, p.63) relatou o crescimento 
interno e a história externa da psicanálise destacando os problemas específicos da expansão 
do seu território.   



 

 

apenas a Freud o papel da pesquisa e da construção teórica, com o tempo 

outros foram agregando-se ao trabalho e começaram a participar ativamente, 

principalmente no que se refere à divulgação e à transmissão da teoria. Muitos 

deles não pertenciam ao meio médico, outros, além de não pertencerem, 

tinham verdadeiro repúdio a tudo aquilo que representava a medicina 

psiquiátrica.5 

A associação de Freud ao nome de Charcot e Janet sempre foi criticada 

pelos clássicos da psiquiatria francesa que rejeitavam os ensinamentos de 

Charcot, cujas hipóteses eram construídas com base no método hipnótico. No 

entanto, era justamente isso que os surrealistas passavam a valorizar, 

atribuindo à histeria um caráter poético. Ao celebrarem o "Cinqüentenário da 

Histeria" como a maior descoberta poética do final do século, os surrealistas 

recuperaram a tradição da Salpêtrière, assumindo a seguinte definição: 

 
A histeria é um estado mental mais ou menos irredutível que se caracteriza 
pela subversão das relações que se estabelecem entre o sujeito e o mundo 
moral do qual crê depender praticamente, fora de qualquer sistema 
delirante. Esse estado mental se fundamenta na necessidade de uma 
sedução recíproca que explica os milagres prematuramente aceitos da 
sugestão (ou contra-sugestão) médica. A histeria não é um fenômeno 
patológico e pode ser considerada, em todos os respeitos, como meio 
supremo de expressão (apud ROUDINESCO, 1988, p.21). 

 
Como podemos ler no relato histórico de 1914, a referência aos 

franceses aparece no que Freud caracterizou como a pré-história da 

psicanálise. Nela, os nomes de Charcot e Janet são destacados como marcos 

teórico nos estudos sobre histeria. O embate entre Freud e Janet constitui um 

capítulo especial de roubo de idéias que atravessou a saga da implantação da 

psicanálise na França.  

Um indicativo desse embate pode ser encontrado no artigo “A 

hereditariedade e a etiologia das neuroses”, escrito por Freud em 1896. Foi 

neste artigo que utilizou pela primeira vez a palavra psicanálise para designar 

sua prática clínica. Encontra-se também, nesse trabalho, um resumo das 

concepções contemporâneas de Freud sobre a etiologia dos quatro tipos de 

neuroses que ele então considerava os principais: as duas psiconeuroses, 

                                                             
5 No livro Psicanálise e Surrealismo: Jacques Lacan, o passador de Politzer narrei as relações entre o 
movimento surrealista e a conquista do território francês que permitiu a implantação da psicanálise na 
França (MARIGUELA, 2007). 



 

 

histeria e neurose obsessiva; e as duas “neuroses atuais”, neurastenia e 

neurose de angústia. Assim, nomeou a psicanálise estabelecendo uma 

cartografia da neuropatologia do final do século XIX e apresentando seus 

resultados da pesquisa clínica sobre estes quatro tipos de neurose 

O referido artigo é um marco na história da psicanálise por dois motivos: 

nele, Freud estabeleceu uma ruptura no campo da psiquiatria clássica e 

demarcou sua empreitada na construção da teoria do inconsciente; por outro 

lado, ao publicá-lo em francês, o autor acertou suas dívidas para com o célebre 

Dr. Charcot, com quem aprendera a reconhecer o discurso histérico como 

enunciador da verdade psíquica.  

Os argumentos do artigo revelam-nos sua extemporaneidade. As idéias 

principais de Freud, embora refutadas após a introdução da hipótese da 

sexualidade infantil, mantêm ainda sua relevância na formulação da psicanálise 

como prática clínica, sustentada na escuta dos sintomas da neurose histérica e 

neurose obsessiva – as duas neuroses que compõem o grupo de estudos de 

Freud. A etiologia das neuroses foi demarcada em três classes (FREUD, 1994, 

p.146): Precondições: que são indispensáveis para produzir os distúrbios 

neuróticos - nessa classe é compreendido o fator hereditário; Causas 

Concorrentes: que compartilham com as precondições a característica de 

funcionarem tanto na causação de outros distúrbios quanto na dos distúrbios 

neuróticos, dentre elas, destacou a perturbação emocional, esgotamento físico, 

intoxicações, acidentes traumáticos, sobrecarga intelectual etc; Causas 

Específicas: que são indispensáveis como as precondições, mas têm natureza 

limitada e só aparecem na etiologia do distúrbio de que são específicas.   

Foi no plano das causas específicas que Freud estabeleceu a ruptura 

com o discurso da neuropatologia de seu tempo. Para ele, a classe das causas 

específicas possui uma fonte comum de onde derivam suas manifestações 

fenomênicas: a vida sexual do sujeito. Traçar o histórico dessa vida sexual, 

retroativamente dos distúrbios atuais até uma experiência sexual passiva antes 

da puberdade, era a proposta do método clínico da psicanálise naqueles 

tempos.  
Os distúrbios sexuais sempre foram admitidos entre as causas da 
doença nervosa, mas têm sido subordinados à hereditariedade e 
coordenados com os demais agents provocateures; sua influência 
etiológica tem-se restringido a um número limitado de casos 
observados. (...) O que confere um caráter distintivo a minha linha de 



 

 

abordagem é que elevo essas influências sexuais à categoria de 
causas específicas, reconheço sua atuação em todos os casos de 
neurose e, finalmente, traço um paralelismo regular, prova de uma 
relação etiológica especial, entre a natureza da influência sexual e a 
espécie patológica da neurose. Estou certo de que essa teoria 
invocará uma tempestade de contestações por parte dos médicos 
contemporâneos. (FREUD, 1994, p.149)  
 

A teoria da sexualidade como fator etiológico das psiconeuroses invocou 

uma tempestade de contestações e resistências. Sobre Freud pesou a pecha 

de pansexualista. Mesmo assim, e quem sabe por isso mesmo, a psicanálise 

praticada por Freud despertou grande interesse de centenas de médicos de 

toda a Europa e da América do Norte. A Viena da belle époque
 
recebeu um 

grande fluxo de pensadores liberais, psiquiatras e neurologistas que 

procuravam aprender a prática psicanalítica do Dr. Freud. Alguns se tornaram 

amigos íntimos e colaboradores; outros, discípulos, ou mesmo adversários. 

Nesse embate dos primeiros tempos de construção da psicanálise, sua 

demarcação territorial, sua expansão geográfica, é possível reconhecer as 

fronteiras entre campos de saberes que constituem a história do pensamento 

ocidental contemporâneo. 
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