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 O presente trabalho é parte de uma reflexão dos pesquisadores do projeto de pesquisa A produção do
saber  artesanal  nos  assentamentos  rurais  e  sua  relação  com  o  turismo.  Este  projeto  orienta-se  pelo
dispositivo teórico e metodológico da Análise do Discurso (AD) pecheutiana que pressupõe o enlace de
três  campos  do  conhecimento:  o  materialismo  histórico,  a  psicanálise  e  a  lingüística.  O  objetivo  deste
trabalho é aproximar alguns textos psicanalíticos de Freud e Lacan para provocar uma discussão com os
Movimentos Sociais e assim, produzir outra notícia sobre o mal-estar cotidiano neste conturbado cenário
político e social brasileiro. Em seu Seminário 3, As Psicoses, Lacan escreve que a obra de Freud está cheia
de enigmas, de "pedras de espera". Com efeito, a releitura freudiana traz pela lente de Lacan algo a mais,
diferente  daquilo  que  se  aguardava.  Uma  destas  pedras  de  espera  são  os  movimentos  sociais,  numa
trama construída na própria história do movimento psicanalítico. Encontramos aqui algo que nos convoca
a uma reflexão: a clínica freudiana, reconhecidamente iniciada no trabalho com o inconsciente, poderia
se deslocar ao encontro dos movimentos sociais e produzir outros sentidos? Inconsciente: terra incógnita
dentro de nós, enigma que nos funda, vulcão dos sonhos, dos sintomas e do sofrimento. O inconsciente é
um trabalhador ideal, nunca em greve, dizia Lacan. Ao propor o conceito de inconsciente, Freud revelou à
humanidade uma gramática mínima de leitura, abrindo fissuras na prepotência da consciência. Inaugura,
com o método psicanalítico, novos caminhos, outra geografia. A geografia freudiana muitas vezes surge
como  enigma,  desenha  no  corpo  disforme  urbano  espaços  obscuros,  hieróglifos.  Nas  fendas  que
escandalizaram  seu  tempo,  Freud  deslocou  importantes  rastros  da  clínica  para  as  ruas.  Chamamos  de
rastros, textos como Totem e Tabu (1913), Psicologia das massas e análise do eu (1921) e Mal-estar na
civilização (1930). Como resultado parcial desta pesquisa, podemos citar a articulação do texto freudiano
de  1930  em interface  com os  movimentos  sociais.  Em Mal-estar  na  civilização,  Freud  faz  uma  potente
incursão nos roteiros da infelicidade humana e sua relação com a vida em sociedade. Curiosamente, este
texto foi escrito logo após o crash da bolsa de valores de Nova York, o que demonstra as preocupações
sociais  e  políticas  do  pai  da  psicanálise,  bem  como  seus  esforços  em  compreender  os  movimentos  da
humanidade. Freud busca ligar o inconsciente e política num ato: o de resistir. Para tal, Freud assinala a
diversidade dos interesses humanos sempre em choque,  coloca em evidência os impulsos agressivos e
enfatiza que as pessoas buscam poder,  sucesso e riqueza para elas mesmas e os admiram nos outros,
subestimando outros valores na vida. No entanto, adverte o psicanalista, ao formular qualquer juízo geral
desse tipo, corremos o risco de esquecer quão variados são o mundo humano e sua vida mental.

Palavras-chave: psicanálise, movimentos sociais, análise do discurso

Apoio: UCS, CNPq


