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INTRODUÇÃO
Apresentar um retorno ao pensador Sigmund Freud que revolucionou o panorama do
século XX e continua, nos dias atuais, lançando sementes para compreender nossos processos
psíquicos e a contemporaneidade, é sempre uma tarefa de difícil, seja pela sua vasta obra e
reformulações teóricas ou pelos escritos pós-freudianos que são vastos e, em sua maioria,
divergentes entre si.
Para este retorno que aqui chamaremos de “retorno freudiano”, é necessário apresentar
um panorama sucinto da vida e obra do pai da psicanálise. Schlomo Sigismund Freud nasceu
em Freiberg, atual Eslováquia. Aos 17 anos (1873) entra para faculdade de medicina, onde se
interessa em estudar a sexualidade das enguias. Em 1881 obtém o doutorado em medicina, um
ano após conhece Breuer e começa a trabalhar no caso Bertha. Em 1885 começa a trabalhar
com o conhecido Napoleão das Neuroses, Charcot, com o qual vai aprender sobre a Hipnose e
a histeria. Em 1887 tem seu primeiro encontro com Wilhelm Fliess, com quem se corresponde
durante 15 anos, contabilizando 284 cartas, e constituindo a gestação das ideias psicanalíticas
(This, 2007; Zimerman, 1999).
Aqui fazemos uma interlocução sobre um dos nossos temas, a hipnose, e o quanto esta
influenciou Freud, ao mesmo tempo em que o afastou. Ao conhecer Charcot, Freud depara-se
com a hipnose, porém um tanto retrógrada para sua época. Segundo (Weissmann, 1958),
Charcot explicava certos fenômenos hipnóticos causados por imãs e metais, ou seja, voltou ao
magnetismo animal de Mesmer, que era aplicado já antes de 1784, ano em que o rei Luís XVI
mandou investigar esses fenômenos provocados por Mesmer. Outro ponto a ser considerado,
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era o fato de que Charcot dizia ser possível realizar hipnose apenas em pacientes histéricos,
sendo já provado por Braid, que podia hipnotizar outro tipo de pessoas, além de deficientes
visuais. Além disso, foi este que cunhou o termo “hipnose”, por volta de 1841 (Weissmann,
1958).
Portanto, Freud optou por recusar o uso da hipnose, dizendo em suas obras (1905;
1917) que ela era muito superficial e que não sabia usá-la muito bem. Considerando as
informações do parágrafo acima, percebe-se que a hipnose da qual se utilizou Freud não era
bem desenvolvida, além de restrita. Outra questão problemática era o fato da hipnose não
encaixar-se no modelo científico da época, o das Ciências Naturais, que presava por uma
padronização, matematizar os processos, objetivando-os (Santos,1987 citado por Neubern,
2009).
Entra então, uma problematização tanto para hipnose quanto para a psicanálise que
estava surgindo, a qual seria objetivar o subjetivo. Freud conseguiu fazer com que a
psicanálise se tornasse ciência, usando da associação-livre como instrumento de pesquisa. Já a
hipnose não teve o mesmo caminho, sendo esquecida por ele e tida como Ciências Humanas,
ou seja, fazendo com que a sociedade daquela época não a considerasse como ciência, já que
não havia uma padronização (Neubern, 2009).
No ano de 1891, Freud tem seu primeiro livro publicado sobre a formação das afasias,
após quatro anos publica com Breuer o estudo sobre a histeria. Porem somente em 1896 usa o
termo psicanálise. Em 1899 publica a interpretação dos sonhos, livro que marca
definitivamente o nascimento da psicanálise. Até este período Freud era reconhecido apenas
por seu grupo de seletos amigos. Este trabalho alcançou uma audiência considerável, apenas
dois ou três anos depois da primeira publicação. A interpretação dos sonhos é considerada
pelo próprio Freud como de difícil leitura, podendo ser explicada as várias resenhas e
modificações desde o primeiro escrito (This, 2007; Breger, 2000).
Os anos de 1901 até 1920 são marcados por inúmeras publicações importantes de
Freud, a constituição da fundação internacional de psicanálise (IPA) e inúmeras amizades
como a de Jung e Ferenczi, mas que são rompidas nos anos posteriores. O período de 1914 é
marcado pela primeira guerra mundial que trás à tona as neuroses resultantes de traumas na
guerra, e consequentemente uma drástica reformulação de Freud em suas próprias teorias,
criando os ensaios preliminares da metapsicologia, onde “cada artigo analisará um aspecto
particular do comportamento humano, desejos, angustias, melancolia, paranoia, recalques,
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inconsciente, atividade onírica, narcisismo, etc.” (This, 2007, pg. 120).
Já os anos de 1923 a 1938 são marcados por complexas e difíceis passagens tanto para
a psicanálise, que sofria com a segunda guerra mundial e o nazismo, quanto para Freud que
tratava de um tumor no maxilar. Porém, sempre marcada pelos escrito de Freud que já se
tornaram conhecidos mundialmente. Em 1939 morre Sigmund Freud em Londres, após
deixar Viena no ano anterior por influência de Marie Bonaparte e Ernest Jones. No dia 21 de
setembro Freud pede a seu médico a aplicação de morfina em sequências de curto prazo.
“Schur, o senhor prometeu me ajudar quando tivesse chegado a hora. Agora é apenas uma
tortura e não faz sentido” (This, 2007, pg. 148).
Freud foi um escritor voraz, publicou mais de 300 títulos, entre livros e artigos,
separados, de acordo com (Zimerman, 1999, pg. 43), em “histórias clinicas, metapsicologia,
teorias, técnicas e aplicação da psicanálise”. O novo caminho que Freud mostrou para a
humanidade sem dúvidas trouxe grandes conflitos e novas formas de compreender o
psiquismo. Não é de se esperar que uma teoria tão complexa tenha se difundido em tantas
outras ramificações, que alias já se faziam desde que Freud ainda estava vivo. Usamos uma
referência que é conhecida para exemplificar este âmago deixado por Freud, que segundo
Jorge (2011):
Freud chegou a comparar sua descoberta do inconsciente com dois outros golpes desferidos
pela ciência sobre o amor próprio da humanidade: Se Copérnico retirou a terra do centro d
universo e Darwin mostrou que o homem não esta no centro da criação, a psicanálise, por
sua vez, descentrou o homem de si mesmo ao mostrar que o ego não é senhor nem mesmo
em sua própria casa. (p. 17).

Sendo assim, de acordo com (Zimerman, 1999, pg.42) a psicanálise pode ser separada
em sete escolas, sendo elas “a escola freudiana, as das relações objetais (Melaine Klein),
Psicologia do Ego (Hartman a M. Mahler), Psicologia do Self (Kohut), Escola Francesa
(Lacan), Winnicotiana e a de Bion”. Contudo, o presente seminário buscará compreender o
retorno que Lacan fez a Freud e suas principais contribuições buscando através dos conceitos
de pulsão de morte contextualizar a teoria psicanalítica. Por fim, apresentaremos o que há de
contemporâneo sobre o tema hipnose que após as críticas de Freud se erradicou nas ciências
humanas.
OBJETIVOS
Buscaremos realizar um retorno à teoria freudiana feita por Jacques Lacan, apontando
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as principais reformulações deste autor sobre o dito “retorno a Freud de Lacan”.
Demonstrar a contribuição de Lacan para a compreensão da pulsão de morte postulada
por Freud em Além do princípio do prazer.
E por fim, apresentaremos um retorno ao conceito de Hipnose, mostrando quais foram
seus desdobramentos depois de Freud, o porquê que ela foi tão apagada da história da
psicologia e tomada esse aspecto místico, fazendo com que muitos se afastassem dela.
RESUMO: EPISTEMOLOGICO E PESQUISA EM PSICANÁLISE
A teoria lacaniana, que descarta o crescimento norte americano da psicologia do ego,
traz um retorno à teoria freudiana. A psicanálise, desde sua criação, sofreu e sofre grandes
retaliações por não ser considerada como ciência. Para contradizer este dito Lacan trabalhou
arduamente em toda sua teoria, trazendo à psicanálise uma visão estruturalista com
contribuições da linguística de Saussure, da Antropologia estruturalista de Lévi-Strauss, a
Filosofia Fenomenológica de Hegel. Lacan teve toda a sua obra separada em seminários e
escritos que requerem do leitor um esforço para acompanhar seus pensamentos.
Os dois grandes pilares da teoria lacaniana é a forma de entender o inconsciente em
dois sentidos, sendo o inconsciente estruturado como linguagem, e a afirmação de que não
existe nenhuma relação sexual absoluta, e por isso o corpo goza. Seguido por esses dois
pilares, Lacan traz em sua teoria conceitos como o inconsciente enquanto cadeia de
significantes, modos de gozar, o grande Outro, objeto “a”, o Sujeito-Suposto-Saber, e o RealSimbólico-Imaginário.
Uma das maiores divergências na teoria lacaniana é apontada por Jean Laplanche e
reside especificamente na forma de entender o inconsciente, ou seja, que o inconsciente não
deve ser entendido apenas como estruturado como linguagem, pois existem registros que vão
além da fala, como por exemplo, a teoria da sedução generalizada, proposta por Laplanche.
Desde o início de seus trabalhos até o final de sua obra, Freud teve como uma de suas
principais ocupações o tema das pulsões. Dentro desse tema podemos citar algumas obras de
grande importância e que representaram marcos no desenvolvimento da teoria pulsional. O
trabalho de listar os textos que versam sobre o referido tema seria por demais exaustivo e
fugiria do objetivo deste trabalho, por isso nos limitamos a escolher algumas obras mais
representativas e citá-las por ordem cronológica, dispensando a impossível classificação em
relação à importância delas, visto que cada uma se situa em um momento da construção
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teórica da psicanálise. A primeira obra é os Três ensaios... (1905), seguida de Introdução ao
narcisismo (1914), Pulsões e destinos de pulsão (1915) e finalmente Mais-além do princípio
do prazer (1920).
Embora todas as obras tenham sua devida importância, nosso interesse recaiu sobre o
último texto citado, em que Freud afirma que as pulsões são, ao mesmo tempo, a parte mais
importante e mais obscura de sua teoria. Tal tema reveste-se, desde o início da fundação da
psicanálise, de uma grande dificuldade de desenvolvimento, e é nesse último texto que Freud
faz a afirmação de que há algo para além do princípio do prazer. Mas que algo é esse? Nesse
ponto, partimos do texto freudiano para aportarmos nas contribuições de Lacan a respeito da
pulsão de morte, que é justamente isso que se situa para além do registro da ordem e da
linguagem, mas que não se representa e não cessa de não se inscrever. O furo real do
imaginário revestido pelo simbólico está para além.
Corroborando com a discussão sobre linguagem, apresenta-se a Hipnose Ericksoniana,
criada a partir de Milton Erickson, médico dos EUA (Neubern, 2009). Nesta modalidade de
hipnose, compreende-se que o sujeito possui “mapas de mundo” (Bauer, 2010), sendo estes o
meio pelo qual o sujeito compreende as suas relações. A partir disso, far-se-á uma hipnose
não diretiva, fazendo-se uso de metáforas as quais o sujeito irá captar dessas palavras
proferidas o que traz sentido para ele e irá corroborar para o seu processo terapêutico.
Ou seja, é através da metáfora que a Hipnose Ericksoniana irá atingir o paciente,
provocando mudanças em seus “mapas” e permitindo um novo olhar. Novo olhar este que
pode-se até retomar a história de Édipo Rei, como Neubern (2009) cita:
Édipo também esteve em Colono, porque é através do encontro com essa dimensão
sombria e dolorosa de sua própria história que a psicologia pode avançar em termos de um
amadurecimento espiritual para o que é fundamental uma atitude epistemológica de
coragem. Édipo encarou suas transgressões e aceitou pagar um preço caro por elas,
destituindo-se da condição de realeza para se tornar um cego a vagar pelas vicissitudes do
mundo. Em contrapartida, essa honestidade com sua própria história lhe permitiu uma
iluminação interior, uma sabedoria para enxergar seus próprios caminhos e auxiliar os
outros no mesmo sentido. (p. 54).

Sendo assim, discutir as perspectivas teóricas e metodológicas da psicanálise pósFreud se torna ainda nos dias atuais tema que traz sempre inquietações dentro desta teoria que
se faz em torno da demanda, demanda esta do inconsciente.
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O RETORNO A FREUD DE LACAN
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JACQUES LACAN E O ÂMAGO DA REVOLUÇÃO FREUDIANA.
Jacques Marie Emile Lacan nasceu na França em 1901, seu primeiro estudo dentro do
campo psicanalítico foi sobre a estrutura psicótica (caso Aimée), contudo, indignado com o
crescimento norte americano da psicologia do ego, alegando que esta escola fugia totalmente
dos preceitos da psicanálise fundada por Sigmund Freud, o autor faz um retorno incansável à
leitura freudiana com algumas mudanças e buscas por estabelecer a psicanálise enquanto
ciência. (Zimerman, 1999).
Para Lacan a comunidade psicanalítica funciona como uma igreja que exerce sobre o
sujeito certa filosofia e uma tendência dogmática que ocasiona mudanças nas suas
constituições psíquicas (Lacan, 1964). Sabemos que a psicanálise desde a sua constituição
sofreu e sofre até os dias atuais criticas por não ser considerada por alguns como ciência, pois
trata de conceitos que vão além da constituição exata, paradigma diferente da ciência
tradicional e biologicista. Para contradizer este dito Lacan trabalhou arduamente em toda sua
teoria, dando fundamentos ao amplo termo da psicanálise e a fundamentação de sua práxis, o
autor afirma, que “a psicanálise é didática, e nem por isso não é ciência”. (pg. 17).
O retorno a Freud feito por Lacan aconteceu de forma radical, ao mesmo tempo em
que deu uma dimensão totalmente estruturalista à psicanálise. Lacan compreendeu este
retorno não ao que Freud disse, mas ao âmago da revolução freudiana, da qual o próprio
Freud não tinha plena consciência. (Zizek, 2010). Lacan é atravessado na construção dos seus
conceitos por quatro vertentes, sendo a linguística de Saussure, a antropologia estruturalista
de Levi-Strauss, a filosofia fenomenológica de Hegel e a própria psicanálise freudiana,
(Zimerman, 1999). E também por, ”teorias matemáticas dos conjuntos e filosofias de Platão,
Kant e Heidegger”. (Zizek, 2010, pg.10).
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Os seminários e escritos de Lacan são considerados de difícil leitura e compreensão,
ele deixa o estudioso sempre em duvida para com sua própria capacidade de compreensão, e
trabalha até mesmo dentro de seus textos com conceitos que emprega como significantes, com
isso, tem-se sempre a impressão de que o que se entendeu esta muito além da verdade do
texto. (Kehl, 2007). Enquanto, “Freud pega na mão do leitor e o conduz, passo a passo, em
direção aquilo que deseja apresentar, Lacan, ao contrario, exige que seu leitor empreenda um
esforço para acompanhar seu pensamento”. (Farinha, 2011, pg. 61).
Lacan no consultório, em silêncio ocupava o lugar do Sujeito-Suposto-Saber, e em
público, discursava e perseverava, ao longo dos anos, firmando suas ideias perante uma
audiência que esperava dele, um saber exposto e magistral. (Cesarrotto, 2007). E é neste
discurso que Lacan acreditava estar retornando a psicanálise freudiana, sendo que o “Parlêtre
(falar-se) especifica o humano pela fala”. (Jorge, 2011, pg. 95).
Na clinica Lacan sofreu várias criticas em relação ao seu método inovador de análise,
pois o analista se cala para que o analisando trabalhe, mas é ele também que se apropria do
produto inefável dessa estranha forma de trabalho, na inversa da alienação e da cessão de
mais-valia, ou de mais gozar, ao Outro. Cabe aqui ressaltar que Lacan nunca quis dar outra
forma à psicanálise freudiana, o próprio autor se intitulava freudiano, mesmo que seus
membros quisessem ser lacanianos. (Kehl, 2007).
OS PRINCIPAIS CONCEITOS e/ou REFORMULAÇÕES LACANIANAS
Lacan (1964) ao discorrer sobre os quatro conceitos fundamentais da psicanálise, “o
inconsciente, a repetição, a transferência e a pulsão” (p. 27). Para tanto podemos dizer que os
dois grandes pilares da psicanálise lacaniana, que já eram considerados por Freud, se referem
à forma de entender o inconsciente em dois sentidos (Nasio, 1993).
O primeiro se refere à linguagem: o saber inconsciente se revela numa dada palavra
num dado instante, garantindo a repetição dentro da cadeia de significantes, ocupando assim o
lugar do Um. Este “Um é introduzido pela experiência do inconsciente como uma fenda, um
traço e/ou uma ruptura”. (Lacan, 1964, pg. 33). Sendo que “todos os que ocupam o lugar do
Um se repetem, formalmente idênticos, sejam quais forem suas diferentes realidades
materiais” (Nasio, 1993, pg. 20), e “é sempre a expressão involuntária de um ser falante”
(pg.16).
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O conceito de sujeito em psicanálise passa a ser então, não apenas de individuo único,
mas também o de sujeito enquanto inconsciente, que tem uma falta real, visto que temos uma
falta estrutural, uma busca por um desejo que nunca pode ser alcançado, ou seja, não somos
seres assexuados, e, portanto, falta-nos sempre algo. De acordo com (Farinha, 2011, pg. 57),
“há também a falta de representações psíquicas, visto que o ser humano, embora seja um ser
de linguagem, não nasce com ela, mas precisa se aprimorar dela, ou seja, é no campo do
Outro que esta linguagem vai se constituindo”.
É nesta busca pelo desejo do Outro que repetimos, e que assim o corpo goza, sendo
este o segundo pilar da psicanálise lacaniana, pois, não existe relação sexual, ou melhor, “não
existe nenhuma relação sexual absoluta, mas que o corpo goza em três modos de gozar”.
(Nasio, 1993, pg. 29). São esses o gozo fálico que seria o alivio incompleto no inconsciente
que tende a ser recalcado produzindo sintomas, lapsos ou sonhos. No mais gozar, que é uma
consequência do gozo fálico não existe o alivio, cuja saída é impelida pelo falo (em Freud o
recalque), ficando ai um gozo residual que pulsa as zonas erógenas, criando assim, as
fantasias. Por fim, o gozo do Outro é a tensão totalmente descarregada, mas que aconteceria
somente com a morte.
Para Lacan, nós indivíduos humanos, somos meros epifenômenos, sombras sem
nenhum poder real próprio, é como se nos, sujeitos de linguagem, falássemos e
interagíssemos como fantoches, nossas falas e gestos, ditados por algo sem nome que tudo
impregna. Nossa realidade seria constituída por três níveis entrelaçados “o Real-ImaginárioSimbólico”. (Zizek, 2010, pg. 16). O homem, então deseja o Outro, aquele que nunca poderá
ser alcançado ou atingido e que detém em sua maioria o saber absoluto sobre todas as coisas,
seja ele, representado pela mãe ou até mesmo por Deus. Sendo que “não há metalinguagem,
ou dito de outra forma, não há Outro do Outro”. (Jorge, 2011, pg. 92).
A estrutura psíquica em Lacan se constituí no Real-Imaginário-Simbólico. Sendo que
o “Real é o não sentido e Ex-siste, o Imaginário se torna sentido e Con-siste, e o Simbólico
pertence ao duplo sentido que In-siste”. (Jorge, 2011, pg. 83).
O Real seria aquele não simbolizado nem imaginado e que nunca será descoberto em
sua verdadeira identidade (Cesarrotto, 2007). De acordo com (Lacan, 1964, pg. 28), o Real
existe “antes ainda que se estabeleçam relações que sejam propriamente humanas certas
relações já são determinadas” é no “Real que funciona o plano da fantasia. O Real suporta a
fantasia, e a fantasia protege o Real” (pg. 47), sendo que o “Real é o que se retorna sempre ao
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mesmo lugar”, (pg. 48), o autor complementa que, o “real é, no sujeito, o maior cúmplice da
pulsão” (73).
É no plano do Real que Lacan afirma, “lá onde estava o Ich – o sujeito, não a
psicologia – o sujeito deve advir”, ou “ai onde estava o isso – eu antecipo – o real”, (Lacan,
1964, pg. 51), sendo que é no sonho que o sujeito esta em casa, ou seja, “o eu deve deslocar o
isso” (pg.50). De forma mais clara podemos dizer que “onde o Isso (ID) era, devo como
sujeito advir, ou seja, onde estava o Id, ali estará o Ego”. (Farinha, 2011, pg. 58).
Sobre o Real (Jorge, 2010, pg. 37), diz que “o sintoma é o que muitas pessoas têm de
mais real: para certas pessoas poderíamos dizer: o Simbólico, o Imaginário e o Sintoma”. O
sintoma seria, portanto, “o mutismo do sujeito suposto falante, se ele fala, está curado de seu
mutismo, evidentemente”. (Lacan, 1964, pg. 19).
O Imaginário é o que Lacan chama de o pequeno outro, a imagem especular idealizada
de meu eu, ou seja, a idealização de um Ego ideal, (Zizek, 2010). Este Imaginário é o campo
dos ideais introjetados e sedimentados pelo Outro, o registro do engodo das imagens do ideal
globalizado. O mundo objetal do qual faz parte o próprio sujeito, sendo que o desejo é sempre
de outra coisa, que não complementa a imagem e não satisfaz as pulsões, pois o desejo
pressupõe a fala, (Battaglia, 2007).
O Imaginário constituiu o que Lacan designou como o estágio do espelho, (Jorge,
2011, pg. 45), “o eu é, assim, como essencialmente imaginário, embora sua constituição não
prescinda do reconhecimento do simbólico do Outro”. É nisso que reside à alienação
fundadora do eu, que para se constituir se vale de uma imagem, que no fundo não é ele
mesmo, mas um Outro, ou seja, é na constituição do eu, geralmente representado pela mãe
que o estagio do espelho, e portanto, o imaginário se constitui.
O Simbólico é um registro psíquico ligado à função da linguagem, ou seja, o desejo
pressupõe a fala, o que dá forma a este desejo é a lei. Sobre este registro Lacan designa um
que é fundamental, o Nome-do-Pai, que é o significante da castração que intercede em favor
do sujeito, justamente salvaguardando-o de sucumbir ao gozo total do Outro. O Simbólico é
aquele que rege o sujeito do inconsciente e a cultura tem causa e efeito, tomada à função do
Pai ligada a Lei. (Cesarrotto, 2007). O pai, o Nome-do-Pai é o que (Lacan, 1964, pg.41)
sustenta como “a estrutura do desejo com a da lei – mas a herança do pai é aquilo que nos
designa Kierkegaard, ou seja, seu pecado”.
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O grande Outro opera no plano do Simbólico, é o que vem posto desde o nascimento,
o que forma toda a vida do sujeito. A verdade para Lacan passa a ser uma estrutura de ficção,
sendo que a mascara social importa mais que a realidade direta do individuo que a usa. “para
Lacan sempre desejamos ser visto pelo outro”. (Zizek, 2010, pg. 48). Ou seja, quando o
sujeito fala, ele é sem que ele mesmo saiba, meramente „falado‟, não senhor em sua própria
casa, mas sim, ao Simbólico do grande Outro.
De acordo com (Zimerman, 1999), as quatro principais áreas do psiquismo lacaniano
foi à imagem do corpo, a linguagem, o desejo e o narcisismo, e o Édipo. O corpo se refere ao
ego ideal como uma imago antecipatória, um registro imaginário prévio daquilo que ainda não
somos, mas queremos ser. O narcisismo e o Édipo seria a aceitação, por parte do filho, dessa
castração paterna a qual seria o registro simbólico. E a linguagem, onde o ser humano esta
inserido neste universo, sendo que ao mesmo tempo em que esta linguagem é estruturante no
inconsciente ela também é uma linguagem. Assim, “o inconsciente sempre é o discurso dos
outros, e o desejo é o estabelecimento do R-I-S, sendo que somos sempre faltantes, e o desejo
é desejar nunca atingir o gozo do Outro, mas que não sabemos”. (pg.54).
O psicanalista dentro da análise funciona como um suporte para o grande Outro agir, é
ai que Lacan vai designar o termo de sujeito-suposto-saber. Ou seja, o analisando já sabe, mas
nega, cabendo ao analista conduzir o paciente nesta redescoberta, criando um inconsciente
representado por significante entre eles. É neste fenômeno da transferência no tratamento que
ambos chegam ao significado dos seus sintomas. (Zizek, 2010).
A transferência é o que Lacan designa como a experiência mais viva e mais ardente
dentro da analise, e é a qual co-existe mais fragmentos e esclarece toda a confusão da analise.
De acordo com (Lacan, 1964, pg. 131), “a transferência é o pivô sobre o qual repousa
inteiramente a estrutura do tratamento psicanalítico”, sendo que ela “é a atualização da
realidade do inconsciente” (pg. 135). Nesta dinâmica da transferência o analista funciona, na
análise, como representante do objeto „a‟, pois esses objetos são aqueles que se ganha e se
perde, como por exemplo, os seios da mãe, os excrementos, o falo, onde nunca mais serão
encontrados, mas sempre serão buscados e desejados. (Nasio, 2007).
O objeto „a‟ é aquilo que Lacan toma como sua única invenção propriamente dita
dentro da teoria psicanalítica, ele é um objeto que se reveste da característica de ser escrito
com um símbolo, a letra „a‟, mas que este símbolo não representa a primeira letra do alfabeto,
mas sim a palavra outro (autre) em minúsculo, Nasio (1993). Este objeto „a‟ é aquele que
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apresenta algum desejo, um desejo que nunca poderá ser satisfeito, pois foi perdido pelo
grande Outro e é irrecuperável, (Mello, Coimbra, Lisboa, Vilela & Anchieta, 2004). De
acordo com (Lacan, 1964, pg. 259), “o objeto „a‟ é esse objeto que, na experiência mesma, na
marcha e no processo sustentado pela transferência, se assinala para nós por um estatuto
especial”. Este objeto é “o trilho por onde chega ao mais gozar o de que se habita, mesmo se
abriga a demanda a interpretar” (pg. 273).
AS CRÍTICAS DO ‘LACANISMO’ SEGUNDO JEAN LAPLANCHE
Jean Laplanche, doutor em filosofia, com formação complementar em Harvard, além
de produtor de vinho foi um grande colaborador para a psicanálise contemporânea. Em 1947
era interno do hospital psiquiátrico da região do Sena e paciente de Jacques Lacan que mais
tarde se tornaria um dos principais questionadores da teoria lacaniana. Em 1963 com outros
fundadores da Associação Psicanalítica da França (APF) marca de vez o afastamento das
práticas lacanianas. Em 1967 Laplanche junto com Pontalis escreve o vocabulário da
psicanálise a qual vai ser utilizado até hoje como um dos principais dicionários da teoria
freudiana. Indo de contramão ao dito de Lacan sobre o retorno a Freud, Laplanche em 1959
após escrever sua tese “holderlin ou questão do pai” se interessa num retorno a Freud,
especificamente na metapsicologia. Em 1987 Laplanche com os “novos fundamentos para a
psicanálise” refunda a teoria da sedução generalizada que se afasta da teoria lacaniana.
(Dejours e Martens, 2012).
Sendo assim partimos dos Novos Fundamentos para a Psicanálise de (Laplanche,
1992) e as Problemáticas IV – O Inconsciente e o ID para apontar algumas divergências entre
este autor e Lacan. Segundo Laplanche estudar o aparelho psíquico é retomar os fundamentos
exógenos, biológicos, filogenéticos, mecânicos e linguísticos. É no aspecto linguístico que o
autor entra em primeira instância em conflito com Lacan. Diz ele, “Na falta de encontrar uma
derivação a partir do ser vivo e de sua adaptação, trata-se, nesse projeto de um fundamento
linguístico, de reduzir o inconsciente humano ao que é manifestamente o próprio homem, ou
seja, a linguagem”. (Pg. 44).
Segundo o autor a forma canônica de que Lacan expressa sobre o inconsciente
estruturado como uma linguagem deve ser questionada, pois qual é a linguagem, que
linguística é esta? A linguagem possui sim, um grande lugar na teoria freudiana, mas que, o
maior interesse deve ser nas ciências da linguagem, visto que a psicanálise, contudo, trabalha
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no campo do discurso da linguagem. A linguagem verbal deve ser sempre vista de forma
secundária, mas nunca precisa em sua totalidade, (Laplanche, 1992, pg. 47) diz que “para que
haja pensamento, é preciso que qualquer coisa não se insira em qualquer coisa, e isto é o
próprio da linguagem verbal”.
A partir desta perspectiva um dos dois mais importantes pilares da psicanálise
lacaniana é questionada por Laplanche, pois não existe a possibilidade de situar a linguagem
verbal no fundamento do inconsciente, e, portanto, não há como existir uma inscrição de
registros psíquicos num inconsciente estruturado como linguagem, visto que a linguagem
verbal se tornar apenas um processo secundário.
A escuta analítica dentro da psicanálise lacaniana, segundo Laplanche se torna uma
escuta que nada mais tem a ver com a escuta do singular, “pois são os efeitos universais, ou se
quiserem transindividuais, da linguagem que então são privilegiados” (Laplanche, 1992, pg.
48). Para o autor dentro da teoria lacaniana o que há de mais positivo é aquilo que se relaciona
com o significante, porém se aproximando mais da teoria de Saussure do que das formulações
que o próprio Lacan fez da cadeia de significantes dentro do inconsciente. O significante
criado pelo autor é um significante dessignificado, ou seja, sabe-se o que ele significa, mas
não sabe o que ele significa, de acordo com o autor “o que á de mais fecundo, no uso
lacaniano da noção de significante, é a distinção, episódica, mas essencial, entre dois
aspectos: o significante de que (o significado, subentendido) e o significante para quem” (pg.
49).
O sintoma para Laplanche acontece como um morfismo, contrário, ao lugar do Um
que Lacan empregou para descrever o sintoma em evidencia. Para o autor este „como um‟
funciona como um corpo, como um ser vivo, como uma linguagem, que se transforma, pois o
que se interioriza se transforma e se deformar, ou seja, não há como haver uma inscrição de
linguagem dentro do inconsciente. É nisto que ele aponta e critica o famoso adágio lacaniano,
pois, “o inconsciente é um como-uma-linguagem, não estruturado”. (Laplanche, 1992, pg.
58).
Parece que o estágio do espelho é um dos conceitos lacaniano que Laplanche mais
utiliza na sua reformulação, sabemos que o autor tenta dar uma nova visão a teoria da sedução
no processo primário da infância. Dentro deste primeiro estagio a qual se insere o narcisismo
primário que dará toda uma sequencia ao aparelho psíquico. E é ai que (Laplanche, 1992, pg.
78), diz que “uma das etapas capitais para delimitar este surgimento é o momento de mutação,
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no estagio do espelho. Não que este seja o alfa e ômega do narcisismo, mas continua sendo
protótipo desses momentos cruciais de precipitação ou de cristalização”.
Porém na genealogia do complexo de castração e da angustia a qual vai se constituir
em afeto dentro da relação terapêutica pode estar mal colocado, (Laplanche, 1992, pg. 18),
“no lacanismo, lamentavelmente, essa dissociação redunda na rejeição de um dos dois termos
e numa prioridade absoluta conferida a representação, na primazia do significante

“.

Há também para o autor uma dificuldade dos lacanianos em situar a castração, e,
portanto a teoria da sedução, “acrescentamos que esta dificuldade, não resolvida em Freud, se
acentuou ainda mais com os lacanianos, pelo menos na medida em que eles fazem assunção
da castração o horizonte e, em ultima instância, a finalidade da psicanálise” (Laplanche, 1992,
pg. 22).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao retratarmos os conceitos fundamentais que Lacan estabeleceu para a psicanálise
sempre fica evidente a falta de que a muito além do que conseguimos assimilar, pois o autor
em seus escritos e seminários parece sempre querer estabelecer uma cientificidade da teoria
psicanalítica, trazendo esta ao campo da ciência, dando ao aparelho psíquico uma forma
estruturalista que é tão fortemente criticada por outras abordagens psicológicas.
Evidentemente há diferenças entre Lacan e Laplanche, dois autores que buscarão
compreender o que nem mesmo o próprio criador da psicanálise conseguiu, neste percurso
tomarão caminhos diferentes dentro desta teoria que é, foi, e talvez sempre será questionada
não como ciências, mas sim como uma religião.
As acusações de Laplanche são a meu ver mais questões latentes, que talvez,
aconteceram nos bastidores do processo analítico entre esses dois, pois a todo o momento fica
a impressão que Laplanche faz um retorno mais a Lacan do que ao próprio Freud, até mesmo
pelo uso para explicar alguns de seus fundamentos, como por exemplo, a substituição
significante/metábole ou as do significante enigmático.
Contudo sua teoria da sedução generalizada e o rumo da situação originária entre a
reinterrogação do binômio da criança entre atividade e passividade trás de forma
contemporânea grandes contribuições para o campo psicanalítico, pois enquanto um buscou
estruturar a psicanálise o outro restabeleceu uma nova visão da teoria da sedução para a
contemporaneidade.
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Em Lacan, um autor tão fecundo da psicanálise que deixou em seus complexos textos
um grande legado para os interessados em estudar a teoria psicanalítica estabelece nos dias
atuais uma leitura fundamentada do retorno a Freud. Ainda, ressaltamos que os fundamentos e
teorias deste autor vão muito além dos aqui expostos, mas que se fundamentam pelos
princípios aqui expostos.

PSICOLOGIA E DIREITOS HUMANOS: Formação, Atuação e Compromisso Social
Referências
Battaglia, L. (2007). A Estrutura do Psiquismo. In: Manuel da C. Fernandes (Org.), Livro de
Ouro da Psicanálise. Rio de Janeiro: Ediouro.
Dejours, C.; Martens, F. (2012). Homenagem a Jean Laplanche. Ágora (Rio J.), v. 15, n. 2.
Recuperado
em
11
de
março
de
2015,
de
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S151614982012000200011&lng=en&nrm=iso>.
Cesarrotto, O. A. (2007). O Discurso Lacaniano. In: Manuel da C. Fernandes (Org.). Livro de
Ouro da Psicanálise. Rio de Janeiro: Ediouro.
Farinha, S. (2011). Jacques Lacan e a Formalização do Conceito de Sujeito. In: M. C.
Laurindo (Org.). Temas para Pensar e Ensinar a Psicologia. Curitiba: Champagnat.
Jorge, M. A. C. (2011). Fundamentos da Psicanálise de Freud a Lacan. Vol. 1: As bases
conceituais. Rio de Janeiro: Zahar.
______________ (2010). Fundamentos da Psicanálise de Freud a Lacan. Vol. 2: A Clínica da
Fantasia. Rio de Janeiro: Zahar.
Kehl, M. R. (2007). Ética e Técnica. In: In: Manuel da C. Fernandes (Org.), Livro de Ouro da
Psicanálise. Rio de Janeiro: Ediouro.
Laplanche, J. (1992). Fundamentos para Psicanálise. (Trad. Cláudia Berliner; Revisão,
Eduardo Brandão). São Paulo: Martins Fontes.
____________ (1992). O Inconsciente e o Id: Um estudo Psicanalítico. (Trad. Álvaro Cabral).
São Paulo: Martins Fontes.
Lacan, J. (1964). Seminário 11: Os Quatro Conceitos Fundamentais da Psicanálise. Rio de
Janeiro: Zahar.
Mello, C. A. A., Coimbra, M. L. de S., Lisboa, M. L. A., Vilela, M. L. D., & Anchieta, S. M..
(2004). Perversão - pulsão, objeto e gozo. Reverso, 26(51), 51-56. Recuperado em 11 de
março de 2015, de http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010273952004000100006&lng=pt&tlng=pt. .
Nasio, J.-D. (1993). Cinco lições sobre a teoria de Jacques Lacan. (Trad. Vera Ribeiro). Rio
de Janeiro: Jorge Zahar.
__________ (2007). A fantasia: O prazer de ler Lacan. (Trad. André Telles e Vera Ribeiro).
Rio de Janeiro: Zahar.
Zimerman, D. E. (1999). Fundamentos Psicanalíticos: Teoria, técnica e clínica – uma
abordagem didática. Porto Alegre: Artmed.
Zizek, S. (2010). Como Ler Lacan. Rio de Janeiro: Zahar.

PSICOLOGIA E DIREITOS HUMANOS: Formação, Atuação e Compromisso Social

MAS AFINAL, O QUE ESTÁ PARA ALÉM DO PRINCÍPIO DO PRAZER?

*Angelo Willian de Lima Catarim, Graduando do 5º Ano do curso de Psicologia, Departamento de
Psicologia, Universidade Estadual de Maringá – UEM, Maringá, Pr – Brasil (bolsista PIBIC pela
Fundação Araucária); José Molina, Departamento de Psicologia, Universidade Estadual de Maringá –
UEM, Maringá, Pr – Brasil.
Contato: awcatarim@gmail.com
Palavras-chave: Pulsão de morte. Gozo. Psicanálise.

INTRODUÇÃO
Em 1920 Freud propõe uma mudança radical em sua teoria. No início do texto Além
do princípio de prazer, Freud (1920/1986) levanta uma questão primordial no que diz respeito
a toda a sua construção teórica até então, que tinha o princípio de prazer como um de seus
alicerces. Se, como se pensava anteriormente, há no psiquismo uma dominância do princípio
de prazer, como podemos entender o fato de que muitos de nossos processos psíquicos são
acompanhados pelo desprazer?
No referido texto Freud (1920/1986) se utiliza de algumas situações para mostrar que
o princípio do prazer não necessariamente reja todo o funcionamento psíquico, mas uma
tendência deste. Para isso, ele lança mão de três situações que parecem conter algo que
contrarie o princípio do prazer. As situações são os sonhos traumáticos, a transferência e as
brincadeiras infantis, que apresentam uma repetição de algo que não pode ser entendido
como prazeroso. Frente à repetição insistente de tais fenômenos, Freud vê a necessidade de
postular um elemento para além do princípio do prazer, a pulsão de morte.
É a partir da formulação do conceito de pulsão de morte que Freud (1920/1986)
consegue estabelecer as duas características principais das pulsões: o seu caráter conservador
e seu aspecto repetitivo. O seu caráter conservador pode ser observado na leitura que Freud
faz do Banquete de Platão, enquanto que na pulsão de morte podemos ver a sua principal
característica a partir da tendência de retorno ao estado inorgânico. Fica claro que o aspecto
conservador da pulsão está diretamente ligado à sua especificidade de repetição (Jorge, 2008).
Freud (1920/1986) nos deixa claro que a neurose traumática é resultado de um
transbordamento de excitação vinda do meio externo que não consegue ser contido pelo
sistema psíquico. Se o excesso de excitação vindo do meio externo pode causar a neurose
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traumática, essa parece também poder ser causada pela afluência de energia vinda desde o
caos pulsional interno ao psiquismo, que não possui um escudo contra os estímulos internos.
A organização interna primária do que posteriormente se desenvolverá até se tornar o
aparelho psíquico pode ser caracterizada facilmente por uma forte tendência à dispersão,
tendo em vista a disposição à descarga plena. As fontes dessa excitação interna são as pulsões
do organismo: que são os representantes1 de todas as forças provenientes do interior do
organismo e transferidas ao aparelho psíquico. As pulsões obedecem ao processo primário
que tem como característica trabalhar com as energias livremente móveis em direção à
descarga. A tarefa dos sistemas psíquicos superiores é ligar essas excitações provenientes das
pulsões e que agem segundo esse processo. Portanto, somente após a ligação é que seria
possível a dominância do princípio do prazer e até mesmo a sua existência, por isso, a
primeira tarefa do sistema psíquico – a de ligar as excitações – seria anterior a esse princípio
e independente dele2. A compulsão à repetição surge nesse momento como um instrumento
para a realização da tarefa de ligação da energia livre.
O prazer em si só pode ter início a partir de uma experiência diferencial, que seria a
experiência primária de satisfação (Garcia-Roza, 1986). Freud (1920/1986) nos informa que
antes mesmo de qualquer organização as pulsões existentes são as pulsões parciais, que
buscam a satisfação do órgão, desconsiderando qualquer princípio. Nesse momento, o que há
é uma superfície corporal em que a diferenciação entre prazer-desprazer ocorrerá
independente de qualquer princípio. Portanto, o prazer não é fundado pelo princípio do prazer,
mas este último só passa a existir como princípio depois da diferenciação entre prazerdesprazer. Assim, o prazer passa de um processo biológico de diferenciação baseado na
satisfação das pulsões parciais a um princípio organizador. Essa mudança só é possível a
1

É imprescindível compreendermos aqui que a pulsão é uma representante das forças internas do organismo
mas que a pulsão não é representação. Sua atuação é, em si mesma, caótica, desordenada. Portanto, enquanto
compreendemos que ela é representante de uma força interna do organismo, precisamos perceber que essa força
se mantém sob o processo primário, dando a ela a característica de busca pelo escoamento a qualquer custo. Essa
desordem peculiar à pulsão só é aplacada a partir do momento que ela se liga a uma representação.
Representação que é diferente daquilo que é a própria pulsão, a saber, o representante de uma força interna do
organismo. Tal representação, então, é aquilo que Freud denominou de Vorstellungsrepräsentanz ou
Vorstellungsrepräsentant¸ traduzido como representante ideativo
2
Para que se pense na possibilidade de que as excitações internas acarretem algo análogo às neuroses
traumáticas é necessário supor que um trabalho de ligação estava em curso desde sempre e que em alguns
momentos esse trabalho é ameaçado ou destruído pelas forças livres. O trabalho de ligação ocorre em resposta à
mobilização da energia livre quando esta colocou o sistema em risco pela sua direção à descarga plena. Por isso,
a tarefa de ligação deve ser prévia à dominância do princípio de prazer, pois, caso contrário, toda a energia seria
descarregada (cf. Figueiredo, 1999).
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partir do processo de ligação das energias que gerenciam o escoamento das excitações,
transformando o estado de total dispersão em um estado integrador. Nesse sentido, podemos
entender que as pulsões estão para além do psiquismo e do princípio do prazer. É importante
entender que o Id não é o local da organização das pulsões pois elas estão para além dele. O
que se encontra no Id são os representantes das pulsões, que consistem numa síntese ou em
uma ligação das excitações3.
Então, sabemos que a compulsão à repetição está a serviço do aparelho psíquico para
que a energia livremente móvel seja ligada para ser descarregada de forma ordenada e
diminuir a tensão. Esse fenômeno nos dá a amostra daquilo que é mais universal à pulsão: um
esforço inerente ao organismo vivo de restaurar um estado anterior. Assim, entendemos que
todo o desenvolvimento do organismo se dá por conta das influências de processos externos
perturbadores e desviantes e que os movimentos pulsionais que se mostraram na história do
desenvolvimento das espécies é resultado de ações pulsionais que visavam eliminar as
perturbações do organismo. O quadro da vida é justamente os rodeios que a substância viva
passou a desenvolver em ordem para contornar as formas de morrer que o ambiente lhe
impunha. As pulsões de autoconservação são então consideradas parciais e têm como
objetivo levar o organismo a viver sua própria vida e morrer a própria morte (Freud,
1920/1986).
Se tal premissa fosse verdadeira, deveríamos pôr na conta das pulsões de
autopreservação e das influências externas todo o desenvolvimento que podemos observar.
Contudo, ainda não se levou em conta as pulsões sexuais, que têm um papel fundamental na
teoria das neuroses. Vale dizer que nem todos os seres vivos ou partes elementares deles
parecem se desenvolver até o ponto de alcançarem a morte natural, e por isso são chamadas
de célula germinal, pois permanecem conservando em si a estrutura originária da substância
viva. Assim, tais células lutam contra o fenecimento da vida e parecem conquistar algo como
a “imortalidade potencial” – ou o prolongamento da vida.
As pulsões sexuais se opõem às pulsões de autoconservação pelo fato de que as
primeiras se lançam para o passado – estado inorgânico – com o objetivo de retomá-lo a partir
de um determinado ponto e assim prolongar a duração do trajeto se reproduzindo, enquanto

3

Dessa forma, obedecemos à máxima freudiana de que a pulsão é essa entidade mítica que se situa entre o
psíquico e o corporal, jamais se fazendo presente no psiquismo, senão pelos seus representantes (Garcia-Roza,
1986).
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que as outras se lançam impetuosamente para frente, com o objetivo de alcançar o mais rápido
possível a meta final da vida. Este é o motivo de as pulsões sexuais serem consideradas nesse
texto as pulsões de vida. Esse movimento pulsional que se assemelha a um zig-zag, é o ritmo
titubeante dos processos pulsionais.
Tal compreensão fez Freud (1920/1986) afirmar que não há, então, nada que
diferencie o homem dos animais e a única diferença entre ambos seria a repressão pulsional,
que é o fundamento das conquistas mais valiosas da humanidade. Tal repressão é necessária
pelo fato de que a pulsão nunca cessa de buscar a satisfação plena, que consiste em repetir
uma vivência primária de satisfação. A satisfação alvo é a primeira que o organismo
experimentou e que lhe deu a impressão de estar revivendo o retorno a si mesmo, ao estado
inorgânico da substância e da plena descarga do acúmulo pulsional. A repetição em busca
dessa satisfação se concretiza nas sublimações, formações reativas e substitutivas, mas é
insuficiente para alcançá-la. O caminho de retorno ao estado original se encontra barrado
pelas resistências e agora o que resta é andar para frente. Em substituição pela perfeição da
descarga pulsional plena, Eros se esforça para unificar as substâncias orgânicas em unidades
maiores. A busca incessante de Eros é fazer com que dois tornem-se um, em alusão ao
passado do organismo.
Temos então que, se no início da psicanálise a neurose era o resultado do conflito entre
as pulsões do eu e as pulsões sexuais, o desenvolvimento da teoria do narcisismo mostra que
essa diferenciação já não é mais suficiente para explicar tal fenômeno, pois também no eu
atuam as pulsões sexuais. Dessa forma, a distinção entre ambas as pulsões não deve mais ser
feita a partir de uma compreensão qualitativa, mas topográfica, pois se trata da oposição entre
as direções – o eu ou o objeto – que o investimento toma4. Disso, Freud afirma que as únicas
pulsões visíveis até então são as sexuais, que aparecem entrelaçadas com outras pulsões que
ainda não puderam ser identificadas. Isso nos leva a termos que dar destaque ao caráter
libidinal das pulsões de autoconservação, o que fez Freud usar o termo Pulsões de
4

A observação psicanalítica teve de dar importância à constatação de que muitas vezes o eu era investido
libidinalmente em detrimento ao investimento do objeto. A partir dessa observação, entendeu-se que o eu não era
mais apenas a instância repressora e censuradora, mas que era também o reservatório e o local de origem da
libido (o que será mudado a partir da elaboração do trabalho “O Eu e o Isso”, de 1923, em que a função de
reservatório da libido será atribuída ao isso), de onde ela era dirigida aos objetos. Dessa maneira, o eu passou a
ser também um objeto de investimento libidinal, sendo, inclusive, o mais investido deles (cf. Freud, 1914/1986).
Esse auto investimento deve ser entendido como a própria pulsão de autoconservação. Assim, aquilo que era
pulsão sexual é também a pulsão de autoconservação do próprio eu. O eu, enquanto objeto de investimento
libidinal, será o responsável por sua própria conservação.
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autoconservação libidinosas. Portanto, se temos o caráter libidinal tão presente nas pulsões do
eu, não há outra pulsão que não as libidinais. Esse é o problema que se levanta frente às
constatações do narcisismo.
Portanto, é necessário que o próprio amor seja analisado com o intuito de compreender
quais são as características das outras pulsões que se apresentam nele. O amor objetal
apresenta uma polaridade que substitui a antiga oposição entre pulsões sexuais e pulsões do
eu. Tal condição se expressa nos opostos amor e ódio e pode, aparentemente, dar conta do
problema do monismo pulsional levantado até aqui pelo narcisismo.
Tal resolução passa pela compreensão de que o amor/ternura apresenta em si mesmo
componentes sádicos que podem ter sua raiz suposta na pulsão de morte, que teria sido
lançada fora pela libido narcisista. Dessa maneira, a pulsão de morte seria observável apenas
na sua relação com o objeto, se submetendo à função sexual apenas mais tarde. Essa projeção
da pulsão sádica para fora do eu “ensina” o caminho para os investimentos libidinais
recorrerem a objetos externos posteriormente. Contudo, quando falamos de masoquismo a
partir desses termos ele se nos apresenta como uma reversão do sadismo para o próprio eu, o
que seria, então uma regressão a uma fase anterior, a saber, aquela em que há uma
agressividade no eu que precisa ser lançada para fora por influência dos investimentos
libidinais do próprio eu. Sendo assim, Freud aceita a possibilidade da existência de um
masoquismo primário, contrapondo-se às suas conclusões de 1915 (Freud, 1915/1986).
A pulsão sexual recebe um estatuto de rejuvenescedora pelo fato de que a união sexual
produz um incremento na quantidade de estímulo que o organismo recebe ao se unir com
outro. Em contrapartida, o próprio processo vital do sujeito o leva a uma diminuição e
nivelação da tensão, ou seja, à morte. Assim, visto que há uma tendência dominante do
aparelho mental, e quiçá do sistema nervoso, de diminuir a tensão para que ela mantenha-se
constante – o que é uma expressão do princípio do prazer – podemos dizer que isso constitui
uma das mais fortes provas da existência da pulsão de morte.
Se, por um lado, o dualismo pulsional pode ser visto na oposição ódio-amor e a pulsão
de morte pode ser vista a partir da ideia de conservação do organismo, por outro lado, surge o
problema de não se conseguir encontrar nas pulsões sexuais nada indicando que elas também
apontem para um retorno a estágios anteriores do organismo, ou seja, de compulsão à
repetição. O essencial que opera na base das ações da pulsão de vida é a fusão de dois corpos
diferentes, que é o que hipoteticamente assegura a imortalidade nos seres vivos superiores.
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Contudo, as concepções da gênese da relação sexual que Freud encontra não satisfazem suas
necessidades teóricas. A sexualidade, enquanto fusão de dois corpos, pressupõe a existência
de pulsões de vida e por isso não pode prescindi-la. Portanto, a união de dois corpos não pode
ser resultado de uma ligação sexual. Se a união sexual dependesse apenas da pulsão de vida
para que ocorresse a fusão dos corpos, a copulação teria sido evitada, pois ela efetua a
reprodução e isso se contrapõe ao objetivo final da vida, que é a morte. Dessa forma, a fusão
corporal deve ser resultado de algo ainda mais primitivo e anterior à sexualidade, ou seja, que
prescinda as representações e consequentemente ao próprio psiquismo. Esse algo anterior a
que Freud está se reportando é, novamente, a compulsão à repetição (Garcia-Roza, 1986).
Aqui, mais uma vez, Freud lança mão dos instrumentos que, segundo ele, podem dar
conta de responder os problemas antes suscitados e manter o dualismo pulsional pulsante em
sua teoria. A saída para compreender a fusão de dois corpos como o retorno a um estado
anterior é fazer uso do mito platônico do banquete. A divisão do andrógeno em duas partes
fez com que as metades buscassem se reencontrar, retornar a um estado anterior através da
fusão dos corpos. O mito platônico cumpre, assim, a função almejada por Freud, que era de
mostrar que as pulsões sexuais também estão a serviço da compulsão à repetição, da mesma
forma que as pulsões de morte. Dessa maneira, o caráter regressivo dos impulsos eróticos fica
evidenciado e lança luz sobre o estado de desenvolvimento que o organismo busca: o
hermafroditismo originário, em que o organismo é um ser-em-si. Essa condição da vida
orgânica é obviamente mais originária que a distinção sexual que o organismo passou a
apresentar posteriormente no processo evolutivo.
No entanto, Freud (1920/1986) afirma, então, que precisamos nos atentar à diferença
entre função e tendência no aparelho psíquico. A tendência é o princípio do prazer, que
trabalha com a função de manter o aparelho psíquico com o nível mais baixo possível de
excitação. Dessa maneira, a função em questão parece estar a trabalho da aspiração mais
universal de todo ser vivo, que é retornar a um momento anterior, o estado inorgânico. Assim,
temos agora que o ato sexual, que constitui o maior prazer alcançável aos seres humanos, traz
uma um sentimento de extinção da vida causado pela elevada excitação. Dessa forma, a
relação sexual teria como resultado uma sensação correlata à morte.
Como vimos, a função do aparelho mental é ligar a energia móvel para que assim as
energias representantes da pulsão não fiquem desordenadas e, só então, se submetam ao
princípio de prazer. Por isso, se a tendência a retomar um estado anterior das coisas é algo tão
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geral nas pulsões, não precisamos ficar surpresos com o fato de que muitos processos mentais
ocorram paralelos ao princípio do prazer. A relação entre o que há de mais natural às pulsões
e o princípio do prazer está no fato de que a ligação das energias representantes das pulsões
(resultado da submissão ao processo secundário através da atuação do aparato mental por
meio das repetições) possibilita a existência do próprio princípio do prazer. A ligação da
moção pulsional seria uma ação que funcionaria como uma preparação para que
posteriormente ela possa ser descarregada sob o domínio do princípio de prazer. A pulsão sem
ligação traz aquilo que não se pode ser representado em palavra, pois não é ligada e, portanto,
é extremamente desordenada e fora do controle do aparelho psíquico. Em decorrência disso,
Freud (1920/1986) afirma que as sensações advindas das moções pulsionais submetidas ao
processo primário, ou seja, de energia livre, são muito mais intensas que as submetidas ao
processo secundário. Talvez por isso, por serem tão intensas e desorganizadas, elas aparecem
tão imbatíveis, fora de qualquer possibilidade de controle. Dessa forma, o sujeito não as
experiencia, mas as atua.
Freud (1920/1986) afirma que a pulsão de vida é muito mais perceptível, isso se dá
tanto pelas sensações que ela causa quanto por sua própria expressão manifesta, além de
também causar uma tensão constante que, quando liberada, é sentida como prazer. Já a pulsão
de morte é silenciosa e realiza seu trabalho de maneira quase imperceptível permanecendo
como a patrona do princípio de prazer. Pode ser que, nesse caso, a pulsão de morte seja
silenciosa não apenas pela sua quietude sonora, mas pela sua forma imperceptível de ação,
correlata às atuações, assim como nos aponta Garcia-Roza (1990). Portanto, a pulsão de morte
pode estar mais relacionada à falta de representação e ligação pulsional, o que faz de sua
descarga algo sem planejamento e mais rudimentar, que extrapole a ação ruidosa da pulsão de
vida, pois diferente desta última, a pulsão de morte não pode ser anunciada.
A SEXUALIDADE E AS PULSÕES SEXUAIS
Garcia-Roza (1986) nos afirma que a sexualidade se situa no intervalo presente entre o
recalcado primordial e a interpretação. Isso significa que ela só pode surgir a partir da rede de
significantes. Logo, se a pulsão é exterior à essa rede, como podemos falar de pulsão sexual?
O que confere o caráter sexual às pulsões sexuais? O estatuto sexual de tais pulsões é definido
pelo fato de elas serem parciais na sua finalidade biológica da sexualidade ou por serem
regidas pelo princípio do prazer?
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Garcia-Roza (1986) nos explica que mesmo algo que se repete através de máscaras
não deixa de esconder sob as máscaras da repetição algo a mais, o real5. Com isso, ele postula
duas formas de repetição: “uma ao nível da rede de significantes, que não seria propriamente
repetição, mas retorno (Wieder-kehr) dos signos, e outra num nível mais profundo e
dissimulado pela primeira, que seria da ordem do pulsional propriamente dito” (p. 54). Surge,
assim, uma pergunta que deve ser feita antes mesmo de saber qual o fator que define o
estatuto de sexual das pulsões sexuais. É preciso saber se a pulsão que constitui o sexual é ela
mesma sexual.
Para conseguirmos identificar tal fator é necessário, segundo Garcia-Roza (1986)
fazermos uma revisão sobre o conceito de pulsão de morte e sua identificação com uma
tendência quase metafísica de retorno ao inorgânico proposta por Freud (1920/1986).
A dificuldade que a compulsão à repetição encerra, que é a de identificar algum
benefício para qualquer um dos sistemas psíquicos, fez com que Freud pensasse na hipótese
de existência de algo que extrapolasse o próprio psiquismo e que não se submetesse ao
princípio do prazer e portanto estivesse para além dele. Tal hipótese apontava para algo que
era ainda mais primitivo e fundamental e que era a própria pulsão de morte. Contudo, até
1920, Freud ainda parece manter a ideia de pulsão de morte muito mais relacionada à
compulsão a um retorno ao inorgânico (Garcia-Roza, 1986).
É em 1925, num curto trabalho intitulado A negação, que Freud, ao explicar a função
do julgamento como uma das ferramentas do eu para que ele introjete o objeto julgado ou
então o expila, vai dar uma compreensão mais ampla e diferenciada da pulsão de morte.
Segundo ele, a polaridade de julgamento corresponde às pulsões de vida no que diz respeito à
integração de objetos pelo eu e à pulsão de morte no que diz respeito à expulsão desses
elementos. Assim, a afirmação representa Eros, enquanto que a negação representa as pulsões
de destruição. Desta forma, esse curto trabalho de Freud se mostra muito importante, pois
além de afirmar que o princípio do prazer nem sempre está no controle de todos os processos

5

Garcia-Roza (1986) nos explica que o real é o lugar da dispersão e do caos, que se diferencia do ambiente
ordenado da ligação do sistema psíquico. Assim, por estar para além da ordem e do sistema psíquico, ele não
cessa de não se inscrever. Contudo, ele nos adverte que Lacan faz a afirmação de que a pulsão não pode ser a
base da teoria psicanalítica mas o topo em que se chega, pois só a conhecemos a partir da organização e da
construção do campo teórico e não de algo empírico. Assim, esse lugar do caos original é mítico. Essa ideia fica
clara quando entendemos que a dominância da pulsão de morte é sinônimo de disjunção e de energia livre, o que
impossibilita a existência de um sistema ordenado. Por isso, o real de qual fala a psicanálise não é um dado a
priori, mas um suposto teórico do qual conhecemos apenas seus efeitos.
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psíquicos, ainda aponta um aspecto positivo da pulsão de morte para a constituição do
psiquismo sem ter relação direta com a tendência a um retorno ao inorgânico.
Portanto, o que seria mais elementar e importante na pulsão de morte seria a sua
destrutividade e invisibilidade, ao que se pode acrescentar a sua indizibilidade. Assim, o que é
invisível e indizível é, por consequência, irrepresentável e está para além do aparelho psíquico
e obviamente do princípio do prazer. Por se situar para além do aparato psíquico e do
princípio do prazer, a pulsão de morte não se ordena, é caos. Portanto, ela é pura potência
dispersa, pura fruição, o que a faz ser considerada a pulsão por excelência. Isso nos coloca
frente a outro problema importante: o dualismo pulsional tão constante nas palavras do
próprio Freud. Uma possível maneira de resolver esse problema se dá na compreensão de que
o dualismo pulsional não se refere à natureza das pulsões, à sua origem, mas nos modos como
elas se apresentam, pois elas não seriam em si mesmas pulsão de vida ou pulsão de morte,
pois essa distinção se dá apenas a partir da organização do campo pulsional. Assim, quando
submetida ao simbólico e ao recalque, a pulsão seria sexual através das máscaras e/ou
disfarces pelos quais ela se apresenta.
Contudo, se a pulsão só é sexual ao passo que ela está submetida ao simbólico ela não
pode mais ser pulsão, pois a pulsão está para além do psiquismo e é anterior até mesmo às
máscaras. Assim, o sexual não é uma característica inerente às pulsões por dois motivos: para
ser sexual ela teria que 1) ou estar submetida ao simbólico, ou 2) o sexual deveria poder se
constituir sem máscaras, fora do simbólico (Garcia-Roza, 1986; 1990).
Garcia-Roza (1986) argumenta que o que tem de sexual na pulsão sexual não é a
sexualidade em si. Para ele, o sexual é o elemento capaz de articular aquilo que é pulsão a um
objeto que seja capaz de funcionar dentro do diferencial prazer-desprazer. O sexual seria,
assim, aquilo que integra a pulsão a um objeto que serve de satisfação e realização do alvo da
pulsão. Portanto, se essa é a condição para que a pulsão seja sexual, a pulsão de morte se
caracteriza pela sua não ligação a um objeto, mantendo-se invisível e silenciosa e lançando
mão de sua comunicabilidade. Desta forma, Garcia-Roza define que o que diferencia a pulsão
de morte da pulsão de vida é o investimento. Ainda tão importante quanto essa diferenciação,
é compreender que a pulsão de morte se constitui como energia dispersa a partir do
investimento da pulsão de vida sobre um objeto. Assim, a pulsão sexual corresponde à
inscrição da pulsão no registro do psiquismo enquanto que a pulsão de morte é a sua dispersão

PSICOLOGIA E DIREITOS HUMANOS: Formação, Atuação e Compromisso Social
para além desse registro, o que permite concordar com Freud quando ele diz que a pulsão de
morte é a pulsão por excelência6.
A PULSÃO DE MORTE E A VONTADE DE OUTRA-COISA
Como vimos, o sentido sexual da pulsão sexual não se dirige à sexualidade, pois esta
só ocorre quando inserida na cadeia de significantes, a nível do imaginário e submetida ao
simbólico. A sexualidade segundo a psicanálise não teria a ver com a pulsão, mas com o
desejo. Assim, por não ter objeto próprio (Freud, 1915/1986), a satisfação das pulsões só se
dá a partir da submissão à cadeia de significantes, o que possibilita a caracterização do sexual.
Portanto, a sexualidade só se estabelece a partir do momento que a pulsão é capturada pelo
objeto inscrito na rede significante. Por isso, Garcia-Roza (1990) nos adverte que o sexual
está no campo do desejo e não no da pulsão.
Podemos, dessa forma, falar sobre a pulsão de morte assim como fez Lacan (2008) em
1960, que utiliza-se do que ele chamou de três andares em que se articula essa pulsão. O
primeiro nível é o dos sistemas materiais inanimados, em que opera uma tendência
irreversível e que busca um equilíbrio terminal e pode ser chamado de entropia7. O segundo
nível é o que diz respeito aos sistemas materiais vivos e onde se coloca a questão do retorno
ao inanimado. Contudo, Lacan nega essa dimensão da pulsão de morte e fala-nos do terceiro
nível, que é o da pulsão como vontade de destruição. Tal compreensão da pulsão de morte
permite chegar à ideia de uma vontade de destruição para, paradoxalmente, ser uma vontade
de recomeçar. A pulsão de morte se apresenta, assim, como vontade de Outra-coisa.
Tal leitura sobre a pulsão de morte no Além do princípio... parece ser complicada de
alcançar, embora seja esta a afirmação que Freud (1930[1929]/1986) faz no capítulo VI do
Mal-estar..., inclusive admitindo que “o reconhecimento de uma pulsão de agressão especial,
autônoma, implicaria uma modificação da doutrina psicanalítica das pulsões” (p. 113). Foi
depois de muito desenvolvimento teórico que Freud entendeu que a pulsão de morte se
colocava a serviço da pulsão de vida a partir do momento que se exteriorizava pela agressão a
um outro, de modo a manter o eu livre da agressividade. Contudo, é no final desse mesmo
6

Tal concepção parece deixar uma brecha para compreendermos que então, antes da pulsão sexual ser pulsão
sexual havia apenas uma pulsão, que seria a pulsão de morte, pois é o objeto investido que torna a pulsão sexual.
Contudo, antes da diferenciação entre pulsão de morte e pulsão sexual não temos como falar de pulsão, pois esse
antes só existe quando falamos a partir do lugar da ordem, ou seja, do lugar da ligação e, portanto, sexual.
7
Entende-se por entropia o nível de desordem e agitação das partículas materiais.
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capítulo que Freud identifica agressividade enquanto violência como sendo originado da
pulsão de morte seu principal representante, não o único. Ainda assim, a pulsão de morte não
deixa de lado o seu caráter essencialmente dispersivo.
Nos vemos, nesse momento, como um viajante que, ao chegar a determinado ponto de
sua jornada, encontra um ponto de chegada em que confluem dois caminhos diferentes. Se
falamos assim, podemos mencionar que o ponto de chegada é o gozo, enquanto que os
caminhos que trazem até ele são o desejo e a pulsão de morte. Enquanto a pulsão de morte
nos traz ao gozo pelo caminho do real, que está para além do princípio do prazer, o desejo nos
traz ao mesmo ponto porque aponta para outro polo de uma oposição. Assim, temos o gozo
em oposição ao desejo como já nos falava Lacan em seu seminário de 1958 (1958/1999).
Antes de nos atermos mais ao conceito do gozo, tenhamos uma melhor compreensão
do real. Jorge (2008) nos aponta que a própria pulsão apresenta algo do impossível e isso
pode ser visto no próprio Freud, quando ele afirma que a repetição que se expressa através da
sublimação, das formações reativas etc. não é suficiente para conseguir remover a tensão
acumulada. Há algo nas próprias pulsões que foge à satisfação, o que gera uma ineliminável
diferença entre a satisfação almejada e a alcançada. Assim, não há um objeto que baste para a
pulsão, o que há é um cavo, um furo na estrutura, o objeto a, causa de desejo. Por isso, o que
categoriza a pulsão é o estatuto do real.
Braunstein (2007) nos fala que o conceito de gozo pode ser visto ainda mesmo no
primeiro Freud que teoriza sobre a sedução. Essa sedução da qual fala Freud no início de sua
construção teórica passa pelo corpo da criança e se mostra a partir dos cuidados que o Outro
realiza, com seus carinhos e carícias. Contudo, ao mesmo tempo que emerge a sedução, surge
também a interdição do eventual gozo com esse corpo que seduz. A sedução encontra o gozo
no corpo da criança para depois condená-lo. Ao fazê-lo, o gozo passa a ser inaceitável,
inarticulável, intolerável, indizível, pois está submetido à castração. Com isso, o aparelho
psíquico passa a se estruturar a partir de dois princípios: o princípio do prazer (que representa
a tendência de homeostase) e o gozo (que vem a um incremento de tensão, pois irrealizável),
que produz um contínuo retorno das excitações.
Em contrapartida, Braunstein (2007) nos fala que a constituição do sujeito só se faz
através da passagem pela rede de significantes do Outro, que ao mesmo tempo que seduz
também se coloca na interdição da realização completa da sedução e barra o gozo. Resta ao
gozo a intervenção realizada pela palavra de um corpo que impede o reencontro gozoso do

PSICOLOGIA E DIREITOS HUMANOS: Formação, Atuação e Compromisso Social
outro corpo que busca o objeto perdido. Faz-se assim, então, o sujeito entre a articulação do
significante e do gozo. Por isso, podemos dizer que quando se fala do gozo não estamos
falando de palavras e nem do inconsciente, o que não o faz ser alheio à linguagem, pois é dela
que o gozo foi excluído e apenas por ela que o podemos conhecer.
Neste ponto se faz necessário procurarmos esboçar uma breve articulação daquilo que
muitos entendem ter sido a principal contribuição de Lacan à psicanálise, a amarração RSI,
que surge a partir da questão central da Psicanálise, revestida de palavras em termos da
diferenciação sexual, pois é a própria Psicanálise que evidencia que a realidade psíquica não é
outra senão a sexual (Jorge, 2008).
Desta forma, Jorge (2008) nos afirma que o imaginário do homem apresenta uma falta
real que será preenchida pelo simbólico. Isso faz do simbólico o registro que vai buscar
preencher metaforicamente a falta do imaginário. Por isso, o homem só pode ser humano a
partir da linguagem, pois é ela que vem em suplência à falta real cavada no imaginário pelo
trauma do não-ser. Assim, podemos entender que o imaginário é a instância do eu, da unidade
que é representada pela imagem do espelho que unifica o ser faltante. Contudo, o eu não é o
sujeito, e este está na instância do simbólico e se especifica pela sua divisão constituinte, ou
seja, o sujeito é isso que falta a ser, o $, que impõe um desconhecimento ao eu e que é
constituído pelos significantes advindos do Outro.
O real, segundo Jorge (2008), é a falta originária da estrutura que faz um cavo no
imaginário, é a hiância que constitui o Inconsciente e é definido por Lacan como aquilo que é
impossível de ser simbolizado e que retorna sempre ao mesmo lugar. O objeto a é o que dá ao
real o seu estatuto, faltoso por excelência, e é o objeto causa de desejo. Por remeter ao
traumático, ele é exatamente a representação do impossível, do inassimilável. O trauma por
excelência é o saber da impossibilidade da relação sexual.
É importante sabermos que esse real não diz respeito à realidade psíquica, mas que
essa está relacionada com ele pela fantasia. A fantasia está na base da realidade psíquica e é
constituída pelos significantes do Outro (simbólico) e possibilita ao sujeito entrar em contato
com aquilo que lhe é inabordável, o real. A fantasia – essa tela de significantes que dá conta
de entrar em contato com a falta, que serve como objeto para tapar a falta –, será o pano de
fundo das relações do sujeito. Essa tela de significantes é, por um lado, protetora do real
traumático, pois o evita ao mesmo tempo que dele dá a saber, e por outro lado é produtora de
uma fixação perversa, que diz respeito à père-version que o sujeito tem de uma imagem
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paterna que estrutura seu inconsciente e permite a entrada no simbólico. Se a fantasia protege
do real, ela também é a responsável pela produção de sintomas que passam a ter valor de real
para o sujeito.
Jorge (2008) nos fala que é a partir do Seminário 11 que Lacan introduz uma diferente
compreensão sobre a repetição, fazendo-a incidir não apenas sobre o simbólico, mas
essencialmente sobre o real. Assim, duas concepções de repetição são desenvolvidas: a
autômaton e a tiquê. A primeira diz respeito à repetição dos signos na cadeia significante e
está submetida ao princípio do prazer, enquanto que a segunda está para além do automatismo
e implica um encontro com o real que ocorre por trás das máscaras dos signos da repetição
automática. O autômaton representa uma tentativa de trazer ao campo do simbólico alguma
maneira possível de ligação do real, o qual é nomeado essencialmente como trauma. Dessa
forma, sendo o real aquilo que está para além das repetições automáticas da cadeia
significante, a repetição é em si mesma a forma como o real e o simbólico, o inconsciente a
pulsão, procuram se articular. A repetição revela no simbólico o real, que é o núcleo do
inconsciente.
O real da teoria lacaniana é muito bem expresso na assertiva “a relação sexual não
existe”. Essa impossibilidade da relação plena que faça o sujeito ter um retorno a si mesmo é
o que Nasio (1993) identifica como sendo o motor do inconsciente, pois todo objeto
simbólico que será agregado à pulsão como forma de satisfazê-la deixará para trás um resto de
impossibilidade e de não-fazer. Assim, embora o gozo-fálico represente o alívio do
sofrimento para alguns sistemas, o mais-gozar sinaliza ao sujeito que há mais do que se pode
fazer e mais do que o simbólico pode dar conta. Essa a mais reportado pelos resquícios do
gozo não faz menção apenas àquilo que ficou para trás, irrealizável, mas diz respeito a um
horizonte inalcançável suposto no Outro.
É justamente esse real que permanece sob a forma de gozo no núcleo do inconsciente
que moverá o sujeito à Outra-coisa. A pulsão de morte, que tem sua constatação na repetição
que mostra um mais-além do princípio do prazer nos informa justamente da impossibilidade
do gozo, que permite a possibilidade da vida.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O texto Além do princípio do prazer (Freud, 1920) nos informa que há algo para além
do sistema psíquico e que comprova a não regência do princípio do prazer sobre a vida. Esse
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algo para além da ordem simbólica estruturada na cadeia dos significantes é o que possibilita
a vida pelos seus movimentos de dispersão e agressividade, constatados por Freud em Malestar... (1930 [1929]/1986) e reafirmados por Lacan no seminário sobre a Ética da
psicanálise.
É a partir da elaboração da tripartição RSI, em que entendemos que o real é justamente
o núcleo do inconsciente e representa um furo no imaginário supostamente tapado pelo
simbólico que jamais alcança êxito completo, que conseguimos entender a compulsão à
repetição e sua função de produção na vida humana. Se antes a repetição era entendida como
um mecanismo encontrado pelo aparelho psíquico em formação para ele mesmo se
constituísse enquanto tal, agora a repetição ocupa um espaço de transformação, visto que
Lacan já nos informou que a repetição não se dá apenas a nível dos signos (autômaton), mas
que essa é algo que esconde o real em sua repetição (tiquê).
Assim, respondemos que o que está para além do princípio do prazer é a possibilidade
de fazer o novo através da repetição.
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INTRODUÇÃO
A hipnose surgiu antes de Wundt, criador da Psicologia Experimental, sendo ela usada
como tratamento. Wilhelm Wundt (1832 – 1920) sempre foi dedicado aos estudos desde
jovem. Aos 19 anos entrou para a faculdade de Medicina e, em 1875, ingressou como
professor em Leipzig, instalando seu laboratório e produzindo por 45 anos depois disso
(Schultz & Schultz, 1981).
No entanto, bem antes do criador da Psicologia já ocorriam processos hipnóticos. Sua
historicidade é mais antiga do que se imagina, sendo encontrado um papiro no Egito antigo,
datando 3 mil anos, com técnicas de indução hipnótica e tornando-se científica pelo
magnetismo animal, precursor da hipnose, pois nesse método utilizava-se de técnicas
hipnóticas (Weissmann, 1958). Mesmer, criador do magnetismo animal, mal sabia que usava
a hipnose para o tratamento de seus pacientes. Para ele, o paciente estaria curado caso tivesse
convulsões, tornando famoso seu método de cura em Viena e Paris.
A diferença entre o magnetismo animal e a hipnose estava em como se davam as
explicações em relação aos efeitos da hipnose. O magnetismo animal dizia que seus efeitos
eram uma força do cosmos que hipnotizava as pessoas, já para hipnose, a partir do Padre José
Custódio de Faria - mais conhecido como Abade Faria - os efeitos do processo hipnótico
estavam no sujeito, ou seja, era o próprio sujeito que permitia-se entrar em transe
(Weissmman, 1958).
Por volta de 1841 o termo hipnotismo passou a ser utilizado em detrimento do
magnetismo animal, sendo cunhado por Braid, que baseou o processo hipnótico no processo
onírico, porém, o sono hipnótico não se equivale com o sono fisiológico. Weissmann (1958)
aborda sobre isso, discorrendo que
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Já quase no fim de sua carreira, Braid descartou-se em parte do método do cansaço visual e do da
fascinação, pois descobriu que podia hipnotizar cegos ou pessoas em recintos obscurecidos. Dessa
observação em diante passou a dar maior importância à sugestão verbal. Vencida esta fase, não
tardou em descobrir que também o sono não era necessário. Para produzir os fenômenos hipnóticos,
tais como a anestesia, a amnésia, a catalepsia e as alucinações sensoriais, não era preciso submergir
o “sujet” na inconsciência onírica. Quando, porém, Braid se capacitou de que a hipnose não era
sono, a palavra h i p n o t i s m o já estava cunhada. E, certo ou errado, é o nome que vigora até os
nossos dias. (p. 22).

Mesmo a hipnose precedendo a Psicologia Experimental historicamente falando, ela
teve seus caminhos obstruídos (e até encobertos) pela Psicologia, sendo esta considerada
ciência e a hipnose não. Portanto, este trabalho buscou elucidar um pouco mais sobre ela,
ainda repudiada pelas teorias psicológicas, no intuito de que este conhecimento contribua com
a reflexão de alguns profissionais da saúde, como aqueles formados em Medicina,
Odontologia e Psicologia, no que diz respeito à importância da hipnose para estas ciências.
Em termos de publicações relacionadas ao termo hipnose em âmbito nacional, o nome
Mauricio Neubern se destaca. Ao buscar o tema em bases de dados científicas como o Scielo,
90% das publicações encontradas, relacionando hipnose e Psicologia, são de sua autoria. Por
isso, tal autor será muitas vezes mencionado como referência quando se trata de hipnose no
Brasil, pelo menos no que diz respeito à sua relação com a Psicologia, que foi um dos intuitos
deste trabalho.
Ao falar sobre a hipnose, Santos (1987 citado por Neubern, 2009) elucida que ao
caracterizá-la como uma ciência humana, sendo esta uma ciência que teve um viés contrário à
hegemonia da época, buscava-se a quebra do paradigma dominante (Santos, 2008), o qual era
caracterizado por uma ciência quantificadora, com repúdio a experiência imediata, não
aceitando saberes subjetivos e nem do senso comum. Visto isso e tendo em mente a leitura de
Santos (2008), a hipnose pode ser enquadrada na ciência pós-moderna. Para Melchior, ela se
aproximaria das teorias construcionistas que estavam em emersão (Melchior, 1998 citado por
Neubern, 2009), pois quebra com a ideia da necessidade de fórmulas específicas, ou então de
um ambiente altamente controlado para não surgirem variáveis surpresas. Compreende-se que
o sujeito possui sua subjetividade e que ela é única, sendo assim, a terapia com ele também o
seria.
Segundo Neubern (2009)
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Esse mergulho em terreno tão nebuloso quanto marginal procurou demonstrar que tais lacunas e
omissões, com todos os mecanismos institucionais de coerção e silêncio que comportaram,
ocorreram devido à subjetividade fortemente presente no magnetismo animal e em sua filha, a
hipnose, que poderia ameaçar o estabelecimento de uma psicologia científica nos moldes modernos,
tão ansiada por muitos (p. 21).

Essa subjetividade relatada por ele seria o contrário de objetivo, foco das ciências ditas
naturais, as quais numeram tudo o que podem, transformando em fórmulas e procurando obter
o controle das coisas. Nesse sentido, a hipnose já foi parida de uma progenitora “feia”, se for
considerar seu método de estudo. Além disso, o próprio Freud descartou o uso da hipnose em
terapia relegando a ela um status de superficialidade. Portanto, se o pai da Psicanálise deixa
de utilizar a hipnose como técnica terapêutica, é natural pensarmos sua influência nos demais
profissionais da época, no sentido de abandoná-la por completo (WEISSMANN, 1958).
Soma-se a isso, o fato de Freud ter se baseado na teoria hipnótica de Charcot, considerada um
retrocesso na história da hipnose, pois segundo Weissmann (1958), ele ainda explicava certos
fenômenos hipnóticos causados por imãs e metais, ou seja, voltou ao magnetismo animal.
Retomando o assunto sobre ciências, Neubern (2009) discorre sobre como se dá o
surgimento delas, apontando que nascem no meio das Ciências Naturais, adquirindo
características próprias a este meio, como a questão de universalidade dos fatores, medição
dos fatos e previsibilidade. Sabendo-se desse ponto, o autor coloca a Psicologia tendo então
dois focos principais, sendo vistos em Gonzales Rey e Neubern (1997 & 2004 citado por
Neubern 2009), sendo que o primeiro “refere-se à crítica a modernidade para quem o
conhecimento científico deveria ser concebido fundamentalmente em termos de relação
isomórfica entre o conhecimento e o real, sem considerar as bases epistemológicas aí
presentes” (p. 28).
Já o segundo direcionamento estaria ligado ao fato de que a ciência precisa estar junto
à ética, ou seja, que tudo o que se produz no campo científico tem o seu poder na sociedade.
Herbert Marcuse (2009) também faz um discurso sobre esse tema em seu artigo “A
responsabilidade da ciência”, apontando que o que a ciência produz está diretamente ligado às
consequências que repercutiram na sociedade, ou seja, produzir pelo capital ou pela liberdade
humana? Desse modo, fazer induções hipnóticas seria também fazer ciência, desde que esta
tenha um cunho de possibilitar uma autonomia e bem-estar ao sujeito (Velloso, Duprat,
Martins & Scopetta, 2010), e nesse sentido, o norte ético deve estar onipresente em todo o
processo.
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Retomando seu trabalho histórico/epistemológico, Neubern (2009) aponta uma lacuna
na história contada pelos famosos da Psicologia. Essa lacuna corresponderia a
aproximadamente um século, já que Neubern (2009) aponta ser um período que envolveu as
“primeiras tentativas de aproximar a racionalidade científica do complexo universo científico”
(p. 30). Nessa história apagada encontra-se Mesmer, o qual, segundo Ellenberger (1970 citado
por Neubern, 2009), é um dos precursores da hipnose. O mesmerismo encarava a
subjetividade como algo importante em seus estudos, não a desconsiderando, ou seja, indo
contra o paradigma dominante. Poder-se-ia apontar ele como um precursor da Psicologia,
afinal, teve sua proposta terapêutica do magnetismo animal, o qual era uma tentativa de aliar
ciência e terapia (Ellenberger, 1970 citado por Neubern, 2009).
Esta nova proposta de terapia não prosperou, tendo como um dos principais motivos o
fato de que as comissões científicas nominadas pelo rei Luís XVI desaprovaram-na. Porém,
essa recusa por eles foi de uma maneira um tanto quanto injusta segundo Figueiredo (1992,
citado por Neubern, 2009) e Bertrand (1826, citado por Neubern, 2009). De acordo com estes
autores, faltou-se com o compromisso científico no processo de averiguação do magnetismo
animal, pois apresentaram incoerências metodológicas para sua comprovação, pois segundo
Bertrand (1826, citado por Neubern, 2009)
Benjamin Franklin em uma dessas comissões teria sido decisivo. A pessoa para a derrocada do
mesmerismo. Entretanto, parecem passar desapercebidas a esse autor as contradições existentes no
processo de condenação do magnetismo animal. Não menciona as incoerências metodológicas
presentes nas experimentações, o problema de se atribuir à imaginação a causa dos fenômenos sem
definir precisamente o que seria a imaginação, nem que Jussieu, importante cientista dissidente das
comissões, apresentou outra perspectiva pertinente sobre o processo (p. 31).

Mesmo o mesmerismo sendo uma técnica com algumas explicações que fogem da
ciência, como por exemplo a atuação de um fluído magnético para magnetizar as pessoas, os
cientistas que verificaram as ações de Mesmer deixaram de conceber a subjetividade que era
considerada em suas práticas (Neubern, 2009). Mesmer foi um dos precursores que procurou
aproximar a subjetividade da racionalidade científica ao aliar a terapia com ciência, embora
esta última negasse à primeira.
Além de Mesmer, há mais alguns autores não citados pelos livros da história da
Psicologia, uma vez que eles não discorriam sobre as associações da Psicologia com o
empirismo e experimentalismo. Adota-se Wundt como o pai da Psicologia científica, mesmo
havendo estudos anteriores ao seu, considerado de “caráter científico” (Marx & Hillix, 1978;
Schultz & Schultz, 1981 citado por Neubern, 2009).
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Citando uma das principais referências sobre hipnose, fala-se então de Freud. Apesar
do tema ter se tornado famoso por ele, foi um conhecimento um tanto quanto recalcado
(Neubern, 2009), já que em suas obras (1905; 1917) diz que a hipnose não seria tão útil, pois
a psicanálise vai até a profundidade do psiquismo e não só na superficialidade como a
hipnose. Porém, o próprio autor dizia-se ser um mau utilizador das técnicas hipnóticas, sendo
assim, porque não reconsiderar esse argumento e explorá-la mais?
O que se costuma fazer nas rodas de psicólogos é simplesmente barrar qualquer
aparição dessa filha mal criada da Psicologia, ou quem sabe, uma mãe renegada. E isso pode
ser dito com toda certeza, pois muitos questionam quando é dito a palavra, como argumento,
“Mas Freud já não abandonou isso?”. Dessa maneira, essa falta de discussão torna a hipnose
ainda mais estereotipada (Neubern, 2009).
Esperamos então que, com este trabalho, possamos despertar novas reflexões acerca
da hipnose, com a elucidação de alguns processos hipnóticos citados por Neubern (2009),
como “A perda de controle do paciente sob a autoridade do terapeuta, a superficialidade da
técnica que não seria capaz de atingir as causas subjacentes aos sintomas, a incitação a
condutas perigosas, a ineficácia terapêutica e o misticismo” (p. 34).
Nota-se que ela foi sempre mal olhada, rejeitada e deixada de lado, afinal, ela emergiu
em uma sociedade na qual o modelo das ciências naturais estava em vigor (Santos, 2008). A
Psicologia também se originou nesse meio, porém ela tentou se adaptar, buscando então
objetivar o subjetivo, tentando controlar a natureza do psiquismo e não se aliando a ela
(Neubern, 2009).
A hipnose ainda possui suas obscuridades científicas, mesmo sendo considerada uma
ela própria (Neubern, 2009). Como há uma enorme rejeição da hipnose pela Psicologia,
segundo Neubern (2009), tal fato implica uma falta de estudos e, com isso, uma precariedade
na explicação de sua eficácia na clínica. Tendo isso no horizonte, Neubern (2009) coloca um
ponto muito interessante do famoso Édipo:
Édipo também esteve em Colono, porque é através do encontro com essa dimensão sombria e
dolorosa de sua própria história que a psicologia pode avançar em termos de um amadurecimento
espiritual para o que é fundamental uma atitude epistemológica de coragem. Édipo encarou suas
transgressões e aceitou pagar um preço caro por elas, destituindo-se da condição de realeza para se
tornar um cego a vagar pelas vicissitudes do mundo. Em contrapartida, essa honestidade com sua
própria história lhe permitiu uma iluminação interior, uma sabedoria para enxergar seus próprios
caminhos e auxiliar os outros no mesmo sentido (p. 54).
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Vemos então uma das técnicas que a hipnose usa no seu processo terapêutico, a
metáfora. Neubern (2009) quis dizer que se a Psicologia aceitasse a sua mãe feia ela talvez
pudesse dar um salto enorme. Ambas tiveram a alma (Psiquê) como um iniciador da ciência,
porém a Psicologia passou a objetivar o subjetivo, deixando de ver a atuação do homem e
suas multirrelações, isto é, que a subjetividade sempre estará presente (Santos, 2008). Não
que a Psicologia não aborde a subjetividade, mas como os parâmetros de ciência no séc. XIX
eram voltados à objetividade e neutralidade dos processos, ela foi ao encontro das normas
vigentes. Ao contrário, a hipnose negou a obrigação do padrão, tendo então sua cientificidade
posta em dúvida.
Poderíamos pensar que o principal vilão da hipnose não foi Freud, mas o meio no qual
ele estava inserido (Neubern, 2009), pois Freud tinha que tomar como visão o positivismo e a
partir dele construir a psicanálise como ciência se ele queria ser aceito no meio científico da
época. Neubern (2009) fala que “o setting criado pela hipnose remete a um jogo de relações
que foge às expectativas do terapeuta, que podem frustrá-lo e que freqüentemente exigem
uma atitude de diálogo ao invés do controle” (p. 201).
Desse modo, como o próprio Neubern (2009) disse, espera-se que este trabalho possa
abrir novos diálogos para uma nova relação que o leitor possa ter com a hipnose.
OBJETIVOS:
Objetivo geral:
Realizar uma revisão histórica breve da hipnose, permitindo seu conhecimento e
transformações, além de verificar o conhecimento e o interesse de universitários das áreas da
Saúde e Humanas, em específico neste último os alunos de Psicologia, sobre a técnica/teoria
da hipnose como ferramenta profissional.
Objetivos específicos:
 Verificar o que as áreas da saúde e humanas sabem sobre hipnose;
 Trazer esse tema para discussão ao se realizar as entrevistas, sendo comparado
o obtido na pesquisa bibliográfica com as entrevistas realizadas;
METODOLOGIA
Esta pesquisa, que faz parte de um Programa de Iniciação Científica, pretendeu se
debruçar sobre o tema da hipnose. Para tanto, teve o formato de uma entrevista mista, sendo

PSICOLOGIA E DIREITOS HUMANOS: Formação, Atuação e Compromisso Social
composta por sete perguntas abertas e fechadas para obtenção de respostas dos voluntários
acadêmicos dos cursos da área da Saúde (Medicina e Odontologia – Enfermagem não fez
parte do estudo porque seu conselho regional não regulamenta o uso da hipnose) e Humanas
(Psicologia) da Universidade Estadual de Maringá (UEM). A seleção destes cursos deve-se ao
fato dos conselhos dos mesmos permitirem o uso da hipnose, além de que os mesmos cursos
são ofertados na Universidade Estadual de Maringá, onde foram coletados os dados.
Além da entrevista, foi feita uma revisão bibliográfica sobre hipnose. Os dados obtidos
através do questionário possibilitaram fazer uma análise quantitativa e qualitativa. A análise
quantitativa fez-se através do uso de gráficos, demonstrando neles o resultado objetivo. Já na
análise qualitativa foi realizada a comparação das leituras feitas com a revisão bibliográfica
sobre o que é produzido com o título de hipnose e como os sujeitos dos cursos mencionados a
encaram, possibilitando uma maior apreensão acerca da hipnose.
RESULTADO E DISCUSSÃO

(Tabela 1)
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(Tabela 2)

(Tabela 3)
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(Tabela 4)
5 Se sua resposta foi SIM, explique de que maneira você acredita que a
hipnose poderia contribuir com sua prática profissional.
Esta pergunta, em específico, foi totalmente aberta, então fizemos uma síntese das
respostas obtidas em cada curso.
No curso de Odontologia, das 7 pessoas que manifestaram interesse, 57,14%
referiram-se à importância da hipnose para o controle da dor. 71,42% elencaram a
possibilidade de usar da hipnose para desmistificar o trabalho do dentista, ou seja, usando em
pacientes os quais “têm medo ou trauma” (sic). Além de relacionar com o medo, 14,28%
(apenas 1 participante), escreveu sobre a possibilidade de uso em pacientes infantis, para
acalmá-los. A respeito dessa questão específica, apresento a resposta na íntegra: "Acalmando
o paciente na hora do tratamento principalmente aqueles que têm medo ou trama. E ajudando
na dor" (sic).
No curso de Psicologia, apenas 20% dos entrevistados apontaram que a hipnose
poderia ser útil para a sua prática profissional. No caso, ambos tiveram a visão de que a
hipnose seria utilizada como técnica de relaxamento. Comprovando, apresento a seguir a
resposta de um deles: "Creio que a hipnose poderia contribuir com técnicas de relaxamento"
(sic).
No curso de Medicina, como houve apenas 10% que optou por dizer que a hipnose
seria útil em contribuir para sua prática, aponto a resposta dada a seguir: "No tratamento de
pacientes com patologias psiquiátricas e psicológicas" (sic).
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(Tabela 6)
Tendo as tabelas com os dados apresentados, além de uma síntese das respostas
obtidas na questão 5, tornar-se-á possível de se fazer uma análise quantitativa – visualizando
os gráficos – e qualitativa – descrevendo e relacionando os dados com o que foi lido na
revisão bibliográfica.
Através da Tabela 1, nota-se que 96,66% dos entrevistados já ouviram falar sobre
hipnose, sendo apenas 1 de Odontologia que não. Ao mesmo tempo em que tem-se esse
conhecimento, 52,38% afirmaram ter pouco conhecimento sobre a mesma, e por isso acham
que a hipnose não teria utilidade em sua profissão. Isso comprova o que Neubern (2009) fala,
da questão da mística que perpassa a hipnose, de não saber quais são os alcances que ela pode
ter, além de como se dá os processos hipnóticos.
A despeito das Tabelas 1 e 2 um ponto a elucidar em específico é a respeito do curso
de Psicologia da UEM, pois todos os entrevistados da amostra estão no quarto ano e possuem
um vínculo com o pesquisador, pois o mesmo também encontra-se no quarto ano de
Psicologia da UEM. Sendo assim, torna-se compreensível o fato de todos já terem ouvido
falar sobre o conceito de “hipnose” e 60% terem marcado a opção que uma das fontes do
conhecimento deste termo veio de amigo/parente. Portanto, é necessário que o pesquisador
faça uma análise de implicação ao levar esses dados em consideração, pois entende-se que a
sua presença passa a subjetivar a pesquisa, podendo comprometer os dados (Santos, 2008).
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Abordando ainda sobre o curso de Psicologia da UEM, nota-se que a tabela 4 e a
tabela 6 estão correlacionadas, em relação ao curso de Psicologia, sendo dados que se
complementam, pois 80% (tabela 4) apontaram que acreditam que a hipnose não seria útil
para contribuir em sua carreira profissional, e desses 80%, 50% é por não terem um
conhecimento aprofundado sobre as utilizações que a hipnose pode ter. Isso corrobora com os
dados de Neubern (2009), quando este aponta sobre a marginalização que a hipnose possui no
âmbito da Psicologia. Na graduação em Psicologia da UEM, o único momento em que se
escuta falar sobre hipnose é dentro da disciplina de Psicologia Geral ou Epistemologia e
História da Psicologia. Além do quesito de não ser discutida a hipnose em graduação,
percebe-se na Tabela 2.2 que a TV acaba sendo um dos meios em que a hipnose é divulgada,
já que 50% dos entrevistados marcaram essa opção. Geralmente, o que se passa na TV sobre
hipnose são práticas voltadas à hipnose de palco, ou seja, não mostra o contexto em que ela
pode ser útil na clínica psicológica. Isso enviesa ainda mais o (pré)conceito desta prática, já
que o que se conhece é apenas uma parte da hipnose (Pavarin, G & Mali, T., n. d.).
Nota-se, pela tabela do item 6, que 55% dos participantes apontaram não conhecer
muito sobre a hipnose e esse pode ser um ponto relevante para questionar, pois se a hipnose
fosse devidamente apresentada (por meio de aulas na faculdade, palestras acadêmicas e
oficinas introdutórias), os entrevistados poderiam ter uma maior amplitude sobre o conceito
de hipnose e suas possibilidades práticas. Porém, mesmo sabendo sobre hipnose, pode ser que
os participantes não se interessassem com a prática da mesma, pois diferencia-se muito do
que é aprendido nas graduações. Por exemplo, um médico, ao atender, poderia usar a hipnose
além da habitual anamnese para obter uma melhor compreensão do histórico do paciente.
Porém, essa não é uma postura usual, e por isso ela poderia ser mal vista e não adotada por
eles. Ainda nessa questão sobre a conduta diferente pelo uso da hipnose, 28,5% apontaram
que o curso já lhe dá capacidade para executar a sua profissão, e por isso, podem não achar
necessário o aprendizado da hipnose.
Em relação ao dado de que 55% dos participantes disseram não saber muito sobre o
conceito de hipnose, nota-se pelas tabelas da questão 3 que 66% de todos os entrevistados
gostariam de saber mais sobre o conceito. Isso pode servir como prova que a Hipnose é ainda
uma prática que está às margens do meio científico (Neubern, 2009). Isso leva a uma
indagação: será que esta marginalização é devido aos praticantes de hipnose acabarem
vulgarizando-a, muitas vezes em shows de hipnose de palco? Ou então pelos ministrantes de
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cursos de hipnose não entrarem para área acadêmica e lecionarem disciplinas de hipnose nos
cursos de Psicologia, Medicina e Odontologia? Pois, mesmo que 96,66% dos participantes já
tenham ouvido falar sobre hipnose (dados retirados das tabelas relacionadas à questão 1), 66%
acreditam que ela não seja útil, e desses 66%, 55% é por causa de não conhecê-la
apropriadamente.
Abordando sobre a questão aberta (item 5), nota-se um certo conhecimento da
possibilidade de práticas em que a hipnose pode ser útil para a Odontologia. Diz-se isso, pois
os próprios participantes escreveram que uma das possibilidades de uso seria em relação ao
alívio da dor no paciente. Isso é verídico. Faz-se cirurgias dentárias apenas com a hipnose,
sem aplicação de anestesia, o que é interessante, pois retira os riscos que a anestesia pode
causar, como uma reação alérgica. Além disso, a hipnose para os dentistas pode ser útil na
recuperação, deixando uma analgesia provisória na boca do paciente, utilizando-se de âncoras
hipnóticas. Essas âncoras são comandos pós-hipnóticos instalados no paciente com o intuito
de manter uma sugestão após sua consulta. Outro fator interessante para o uso da mesma seria
na questão da hemorragia, porque a hipnose pode contribuir no fluxo sanguíneo, diminuindoo e facilitando o trabalho do cirurgião na hora do procedimento. Poderíamos falar ainda mais
sobre os seus usos na Odontologia, mas esta pesquisa não tem o intuito de explorar todas as
possibilidades, então podemos encerrar os exemplos aqui (Nassri, Silva, Ito & Nogueira,
n.d.).
Para as respostas do curso de Psicologia, ainda em relação ao item 5, nota-se um
conhecimento básico sobre a hipnose, que seria o uso dela para relaxamento. Levando em
consideração sobre o que a hipnose pode fazer, o relaxamento é apenas um efeito “colateral”
de sua indução, pois quando a pessoa está em transe ela passa a estar relaxada. Porém, nota-se
que nem todo transe é induzido através do relaxamento, mas ao aprofundá-lo passa-se a obter
um maior relaxamento.
Sendo assim, nota-se que praticamente todos ouviram falar sobre hipnose (apenas um
participante que não), porém mesmo esse “saber alguma coisa” mostrou-se incipiente para o
alcance que a hipnose poderia atingir. Diz-se isso ao retomar que 55% dos participantes
assinalaram que não sabem no que ela seria útil para sua respectiva profissão. Outro dado
obtido foi que o curso de Odontologia apresentou maior interesse em saber sobre a prática de
hipnose. Destaca-se isso, pois a hipnose surgiu através de experiências vindo de médicos
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(Weissmann. 1958) e depois perpassou pela Psicologia, e mesmo assim, quem demonstrou o
maior interesse foi à Odontologia.
CONSDIERAÇÕES FINAIS
Percebe-se que a hipnose não é totalmente estranha para as pessoas entrevistadas, já
que 96,66% dos entrevistados disseram ter algum tipo de conhecimento sobre ela. Porém,
mesmo assim, confirmaram não saber muito bem do que se trata, pois muitos afirmaram não
saberem qual seria sua utilidade na prática profissional.
Nota-se que ela ainda é conhecida como apenas uma técnica de relaxamento pelos
alunos de Psicologia, já no curso de Odontologia, pensou-se na hipnose como uma
facilitadora na sua prática profissional, usando-a para desmistificar-se enquanto dentista
(retirar as fantasias assustadoras da profissão) e no auxílio da dor. Além disso, retomando o
último parágrafo da análise qualitativa, vê-se que os alunos de Odontologia possuem um
conhecimento maior das práticas de hipnose do que os alunos de Psicologia, no sentido de
visualizarem um campo maior de atuação, além do relaxamento proposto pelos de Psicologia.
Corroborando para afirmativa acima, ao retomar os dados e visualizar que os alunos de
Odontologia dão importância para a hipnose, podemos pensar que eles estão adotando a
subjetividade do paciente no escopo de seu atendimento ao pensar nesta prática, e para isto,
poderiam utilizar técnicas hipnóticas. Isso não desqualifica a Psicologia e a Medicina na
questão de considerar a subjetividade, muito pelo contrário, pois esse é um os objetos de
estudo da Psicologia, por exemplo. Pode ser que a hipnose não tenha sido interessante para
esses outros cursos por eles abordarem os sujeitos de outras formas (vide Tabela 6).
Uma fala colocada pelo estudante de medicina comprova a defasagem do meio
acadêmico no que diz respeito ao tema deste trabalho, pois diz: “Penso que sua eficácia ainda
não foi comprovada por ensaios científicos bem desenhados, com amostra grande e
padronizada o suficiente" (sic). Visto isso, acredita-se que essa pesquisa está indo ao encontro
dessa proposta, a de estar trazendo a hipnose para discussões hodiernas.
Ao trazer ela para discussão, notou-se a necessidade de trazê-la para o meio
acadêmico, através de pesquisas, como dito pelo aluno de medicina. Porém, poder-se-ia
desqualificar a hipnose, pois ainda há a necessidade de padronização, tida pelo modelo de
ciências naturais. Será então que a hipnose continua nesse mesmo dilema para ser aceita?
Trabalhar com a individualidade do sujeito e realizar os processos psicoterápicos (pensando
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numa prática do profissional de Psicologia), ou então esquematizar grupos de pessoas e então
realizar processos padronizados e simples, para poder visualizar quais são suas
aplicabilidades.
Pensando assim, talvez não seja uma falta de cientificidade nela, mas sim uma
demasiada mistificação pela falta de materiais disponíveis da hipnose no Brasil. Mas,
seguindo esse raciocínio, é „cientifizando‟ que o místico deixa de existir e passa a ser uma
“verdade”. Portanto, através de pesquisas como essa, espera-se poder divulgar mais a hipnose
em meios acadêmicos e mostrar essa “velha mãe não querida” da Psicologia (Neubern, 2009).
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