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Objetivo 
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. Aqui, objetivamos 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.  

Metodologia 
Lançamos mão de um estudo cujo embasamento é articulado pela Análise do Discurso (AD) 
de tradição Francesa, proposta por Michel Pêcheux.  
A AD é resultado do enlace de três campos do saber: A Linguística, onde a linguagem que 
se constitui na opacidade, na não transparência, cujo objeto – que é a língua – tem sua 
ordem própria; O Materialismo Histórico, onde a história tece uma rede para que a língua 
faça sentido; E na Psicanálise, onde o sujeito é o sujeito do inconsciente estruturado na 
linguagem, por oposição ao sujeito centrado da razão. 
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Resultados e Discussões 
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? 

 

 

 

 

Considerações finais 
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. Freud busca ligar o inconsciente e política num ato: o de resistir.  


