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Resumo: O trabalho apresenta uma série de considerações sobre as condições e 

possibilidades para o estabelecimento de um método propriamente psicanalítico de 

pesquisa, considerando uma articulação necessária com a experiência da clínica e 

destacando que a própria configuração desse método se vincula a determinado contexto 

cultural. A partir daí, procuramos indicar brevemente certos balizamentos para o uso 

possível de um método psicanalítico e do conhecimento produzido a partir dele para 

uma crítica da cultura contemporânea. 
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*** 

 

O presente trabalho parte do interesse pelo uso do conhecimento produzido pelo 

pensamento psicanalítico no que se poderia definir, em um sentido bastante amplo, 

como uma crítica da cultura contemporânea. Tal uso se refere não apenas a formulações 

que integram o corpus teórico da psicanálise, como a sua concepção do aparato psíquico 

e dos modos de relação com a alteridade, e que poderiam servir como instrumentos para 

a compreensão de determinadas manifestações culturais, como a problemática 

identitária2, por exemplo, mas ao próprio método de investigação estabelecido a partir 

da experiência da clínica e no qual a categoria de interpretação ocupa lugar 

fundamental. 

                                                
1 Psicanalista, Doutor em Saúde Coletiva (IMS/UERJ), Professor Adjunto da Universidade Federal de 
Sergipe. dudalealc@uol.com.br 
2 Sobre isso, ver: Cunha, Eduardo L. “Indivíduo singular plural - uma crítica psicanalítica das 
identidades”. Tese de Doutorado em Saúde Coletiva, IMS, Universidade Estadual do Rio de Janeiro, 
2005. 
 



Assim, procuraremos aqui, de maneira reconhecidamente preliminar, definir 

alguns elementos e campos temáticos que seriam fundamentais a uma discussão sobre 

os modos e critérios para a produção do conhecimento em psicanálise, tentando indicar 

desde já o impacto que eles teriam sobre esse uso do pensamento psicanalítico na leitura 

dos fenômenos da cultura. 

Obviamente o que está posto aí em discussão, e é importante que fique claro, são 

não só as condições de estabelecimento de um rigor conceitual e metodológico 

propriamente psicanalítico, ou as condições de uso de um certo ferramental psicanalítico 

por estudiosos da cultura, o que por si já implicaria num questionamento das fronteiras 

entre as diversas disciplinas do homem, mas também a possibilidade de que algum 

conhecimento teórico se produza fora do setting analítico que o legitima, de maneira 

que a produção de saber no campo psicanalítico possa se desdobrar para outros 

domínios sem que abra mão da clínica como sua marca diferencial. 

No nosso entender, tal possibilidade implicará necessariamente numa expansão 

radical dos sentidos da experiência da clínica apoiada no fato de que, de um modo 

bastante preciso, a experiência da clínica que funda a psicanálise não pode ser 

dissociada da experiência da cultura. 

  

Primeiras considerações sobre a pesquisa em psicanálise. 

É o próprio Freud quem define a psicanálise em primeiro lugar como um 

procedimento particular para a indagação dos fenômenos psíquicos que funciona como 

base para um tratamento da neurose e cujos achados constituem o eixo principal de uma 

nova disciplina científica (Freud, 1923). No mesmo texto, uma sucinta apresentação da 

psicanálise escrita para uma enciclopédia, seu criador a apresenta como uma arte da 

interpretação. Assim, desde o início a teoria e a clínica aparecem necessariamente 

sustentadas em uma forma específica de produção de conhecimento sustentada numa 

operação assumidamente hermenêutica.  

Sendo que talvez valha a pena valorizar os termos usados por Freud e destacar, 

de início, o caráter de indagação, de interrogação, da investigação freudiana, indagação 

que valoriza o enigma, o mistério, cuja resolução se apresenta como a própria cura: o 

descobrimento deste sentido desconhecido coincide com o fim dos sintomas e assim, 

neste ponto, investigação científica e empenho terapêutico coincidem. (Freud, 1923, 

p.232) 



Tal método de interrogação da alma, ainda segundo Freud, não deve ter, no 

entanto, sua aplicação restrita aos domínios da psiquiatria e das doenças mentais, 

fazendo da psicanálise, enquanto psicologia do profundo: 

 

a única entre as ciências médicas que mantém os vínculos mais amplos com as 
ciências do espírito e está em vias de obter, para a história das religiões e da 
cultura, para a mitologia e a ciência da literatura, um valor semelhante ao que já 
possui para a psiquiatria. (Freud, 1923, p.248) 
 

É assim o próprio Freud quem nos indica o fato de que seu método não caberia 

nos limites de uma prática terapêutica, mas antes se localizaria melhor no registro do 

conhecimento, do estabelecimento de sentido – e, portanto, da interpretação – do que no 

registro da cura. Portanto, desde o início da sua experiência clínica, é em torno da 

questão do saber, na oposição entre lembrança e esquecimento, que a investigação 

freudiana se movimenta; e daí a fórmula clássica: a histérica sofre de reminiscências 

(Breuer; Freud, 1895) 

 Explorando outros fragmentos do texto freudiano, nos quais é posto em questão 

exatamente o modo como se constrói a teoria, essa forma particular se saber que se 

estrutura precisamente sobre o que se oculta, o Inconsciente, e atento às implicações que 

isso pode ter sobre a relação entre a psicanálise e outras disciplinas, em especial ao 

lugar delicado que a invenção freudiana pode ocupar entre a especulação filosófica e a 

observação médica fundada numa semiologia clínica que pretende decifrar os mistérios 

do corpo a partir do deciframento dos sintomas (Foucault, 1963), Birman, vai destacar 

do método psicanalítico o caráter de arbitrariedade da interpretação que ele enuncia, ou 

seja, do conhecimento que produz. Seria tal arbitrariedade que afastaria a investigação 

psicanalítica da jovem ciência média e a aproximaria da pura especulação, ou mesmo da 

feitiçaria (Birman, 1994).  

Vale destacar nesse impasse freudiano o impacto do contexto cultural em que 

vivia, marcado não só pela retomada das formulações kantianas em torno de uma crítica 

à metafísica de Hegel, mas também pela emergência teórica do positivismo lógico, 

centrada na defesa de uma ordem experimental que sustentaria as proposições da 

“verdadeira” ciência a partir da sua possibilidade de verificação (Birman, 1994, p.18). 

De qualquer modo, o método de investigação é a base para que se possa discutir 

do que Birman descreve como a problemática epistemológica da psicanálise (Birman, 

1989, p.77), no centro da qual aparece, por sua vez, a questão da empiria, do tipo de 

experiência que lhe servirá de base, em contraposição a uma especulação que poderia 



fazer da psicanálise uma visão de mundo totalizante como certas correntes filosóficas 

próximas da metafísica.  Tal empiria, aquela capaz de dar conta de uma solução 

possível seria, enfim, definida pelas fronteiras da experiência da clínica, no encontro 

entre o analista e seu paciente no campo da transferência. 

Dessa forma, se a psicanálise se afirma primordialmente como método de 

investigação, o campo de ação desse método, e limite do seu uso rigoroso seria então 

exclusivamente o campo da clínica psicanalítica, tal como definida por Freud, em 

especial no que se refere à experiência da transferência, o laço emocional que se 

materializa entre os dois indivíduos que se encontram no setting e que opera como 

regulador necessário da arbitrariedade do trabalho do intérprete e assim elemento 

essencial da hermenêutica psicanalítica (Birman, 1994, p.26). 

 Numa tradição mais recente, como aponta Lo Bianco (2003), a discussão sobre a 

investigação em psicanálise muitas vezes parece se circunscrever cada vez mais a uma 

busca de critérios de legitimação sustentados em uma verificação da eficácia dos 

tratamentos psicanalíticos, o que se articula, naturalmente, à própria demarcação de 

limites entre a psicanálise e outras formas de tratamento psíquico, com destaque para as 

chamadas psicoterapias breves de base psicanalítica (Malan, 1976).  

Nesse contexto, uma caracterização estrita do setting aparece muitas vezes como 

o critério fundamental de distinção da clínica psicanalítica e ponto de apoio necessário 

para a produção do conhecimento em psicanálise. Nos parece importante afirmar, no 

entanto, que o ponto crítico sobre a clínica está na transferência e não no setting, ou dito 

de outro modo, não é o setting que, embora pensado para facilitar a produção de um 

campo transferencial, define ou garante a experiência da clínica, e assim, 

reciprocamente, a produção de conhecimento em psicanálise não pode ser reduzida ao 

cenário no qual, tradicionalmente, ela se dá: uma sala à meia lua, um analista, alguém 

que se queixa, um divã entre eles.  

  

As fronteiras da transferência. 

Ao analisar cuidadosamente as relações entre o conhecimento produzido por 

Freud em torno no humano, e o próprio processo de sua produção, e o ambiente cultural 

em que viveu o criador da psicanálise, Mezan (1985) estabelece como elemento 

fundamental de sua análise o que ele denomina as três fontes da psicanálise: a matriz 

clínica, o discurso daqueles que batiam à porta do seu consultório por conta de 

determinada forma de sofrimento psíquico; a auto-análise empreendida por Freud, 



sobretudo a partir da interpretação dos seus sonhos; o ambiente cultural, que envolveria 

o contexto sócio-histórico da sua Viena fin de siècle, mas se refere em especial à 

produção cultural da sua época.  

De modo bastante breve, o que gostaríamos de indagar particularmente, 

seguindo o caminho já tomado por Mezan, é a fronteira possível entre essas três fontes, 

na medida sobretudo em que seu entrelaçamento torna inevitável uma interrogação da 

noção de transferência e de sua vinculação a determinada configuração do encontro 

intersubjetivo. 

Uma primeira observação significativa é que poderíamos identificar como casos 

clínicos de Freud ao menos uma autobiografia e um pequeno romance: a Memória de 

um doente de nervos, de Schreber (Freud, 1911), e a Gradiva, de Jensen (Freud, 1907), 

demonstrando de maneira muito clara que também a escrita freudiana sobre a clínica, 

tanto quando seus chamados textos culturais ou antropológicos, revelará a cada 

momento uma articulação entre essa clínica e elementos da cultura, da mesma forma 

que, como aponta Kaufmann (1973), a teoria freudiana da cultura não pode ser 

desvinculada da sua prática clínica. 

Nesses dois textos, é importante perceber que o que se coloca como questão, 

para além do dito caso em questão, são determinadas formulações freudianas: a sua 

leitura da psicose, em Schreber, a teoria sobre o sentido dos sonhos, no texto sobre a 

fantasia pompeana de Jensen. Assim, nesses dois escritos percorre-se uma série de 

caminhos múltiplos, em um desdobramento narrativo (Santos, 1999) capaz de operar a 

quebra da hierarquia entre o discurso do sujeito que o interpreta e aquele que é objeto da 

interpretação. Dessa forma, podemos tanto entender a aproximação feita por ele entre o 

delírio do paranóico e o modo de construção dos sistemas teóricos quanto afirmar que 

Freud busca no pequeno romance escrito por Jensen a confirmação, ou legitimação, de 

sua própria teoria/fantasia sobre os sonhos e os desejos inconscientes que eles figuram. 

Ou seja, o que está sendo de algum modo investigado, indagado, nesses relatos, como, 

acreditamos, nas narrativas estritamente clínicas de Freud, será sempre, além dos seus 

pacientes, a própria psicanálise, e, portanto, o próprio Freud. 

Fica, no entanto, diante disso, uma outra pergunta: como identificar, nesse 

desdobramento narrativo, o elemento transferencial, ou, dito de outro modo, onde se dá, 

nesse trabalho de indagação, o encontro com o outro que reconfigura as relações desse 

sujeito investigador com seu próprio saber? 



 Uma resposta possível para essa questão pode ser encontrada no cruzamento 

entre dois outros textos freudianos, sendo um deles provavelmente sua mais radical 

interrogação do ambiente cultural, tomado aí em seu sentido mais amplo, no qual vivia, 

o Mal-estar na cultura (Freud, 1930), e o outro uma carta, escrita alguns anos depois, a 

seu principal interlocutor no primeiro, o escritor Romain Rolland (Freud, 1936), na qual 

Freud se coloca radicalmente em questão ao investigar, mais uma vez, a delicada 

imbricação entre lembrança e esquecimento que marca a produção desse modo 

absolutamente singular de interpretação da realidade, de construção de um saber sobre o 

mundo, que é a produção de uma realidade psíquica. 

 Na leitura dessa carta, onde relata a Romain Rolland um episódio bastante 

significativo no qual, a partir de uma sensação de irrealidade diante da acrópole, Freud 

enuncia o valor fundamental da figura do seu pai em sua vida, ao mesmo tempo em que 

o articula à própria construção do pensamento psicanalítico, Santos (1984) nos aponta 

como se desenha entre Freud e o escritor um espaço de produção discursiva marcado 

por um jogo entre presença e ausência no qual os interlocutores se desdobram em uma 

série de personagens, fazendo com que também a narrativa que ali se enuncia possa 

desdobrar-se em interpretações quase infinitas. É certamente esse espaço de enunciação 

potencial, no qual se borram os limites do Eu, entre o íntimo e o estranho, que devemos 

tomar aqui como o campo transferencial, locus privilegiado de ação do método 

psicanalítico. Tal espaço, ainda que possa ser materializado preferencialmente no 

setting, não lhe é assim exclusivo ou tampouco garantido por este, mas se configura 

numa dimensão simbólica e afetiva sem limites que possam ser previamente 

demarcados. 

 

Achados, idéias, problemas. 

A partir desse percurso, acreditamos que algumas lições podem ser desde já 

extraídas da interrogação da psicanálise enquanto método de investigação e de sua 

aplicação para além das fronteiras dos consultórios dos analistas. 

A principal delas, que gostaríamos de destacar no momento é que tal método 

implicaria antes de tudo numa constante indagação dos seus próprios resultados, o que 

significa dizer ainda que ele produzirá necessariamente uma des-hierarquização dos 

fatos discursivos produzidos por ele e ao seu redor, colocando assim em questão o 

próprio observador, que verá suas formulações, suas interpretações, enfim, serem 

colocadas na mesma posição que as proposições que procurou interpretar. O que faz 



com que sejam postos em questão o próprio sentido e os limites do que seja a 

interpretação. 

Já uma discussão mais cuidadosa sobre a clínica torna-se necessária na medida 

em que sua afirmação como campo privilegiado da experiência psicanalítica não deve 

nos fazer esquecer a percepção freudiana de que a psicanálise é, em primeiro lugar, um 

método de indagação dos fenômenos psíquicos que não se circunscreve exclusivamente 

em uma terapêutica, fazendo necessário pensar no que define a clínica e suas condições 

de possibilidade. 

O que, por sua vez, nos indicou duas outras direções necessárias à nossa 

investigação, quais sejam, a categoria de transferência e a discussão sobre em que 

medida o próprio Freud estabelece em sua obra algo que poderia ser descrito como uma 

clínica da cultura. 

Nesse sentido, a proposição de um método de pesquisa específico não apenas 

recolocaria em cena o dito problema epistemológico da psicanálise, em especial no que 

se refere à sua posição diante do modelo de ciência que se tornou hegemônico a partir 

da modernidade, mas se configura como um elemento essencial na própria discussão da 

relação entre psicanálise e cultura. E é assim que qualquer utilização desse possível 

método na leitura dos fatos e fenômenos culturais deve ser tomada necessariamente 

como mais um elemento de análise, reforçando como sua característica principal uma 

subversão das posições de sujeito e objeto que potencializa não a solução dos enigmas, 

mas a sua multiplicação. 

 Assim, gostaríamos de reafirmar, a título de conclusão, dois pontos que nos 

parecem extremamente significativos, articulados ainda aos limites de um método 

psicanalítico de investigação da cultura. O primeiro é que tal investigação se dará 

necessariamente como uma interrogação permanente das relações entre a psicanálise e a 

cultura, ou melhor, entre as formulações da teoria psicanalítica e o contexto cultural na 

qual são produzidas, ainda que tal contexto seja o próprio objeto de estudo. O segundo é 

que, tomando o modelo da clínica, e em particular a transferência como campo 

privilegiado de produção do conhecimento em psicanálise o que temos é que esse 

campo elimina qualquer possibilidade de exterioridade entre sujeito e objeto e que toda 

formulação sobre, digamos, o desejo do paciente, ou o inconsciente em ação nas formas 

da cultura, dirá tanto mais sobre o desejo e o inconsciente daquele que formula. 
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