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[...] uma suposição necessária, a de que uma unidade comparável ao Eu não existe desde o 

começo no indivíduo; o Eu tem que ser desenvolvido. 

(FREUD, 1914, p.13) 

 

 
 

 

 

RESUMO: Desde que a psicanálise foi elaborada no início do século XX por Sigmund Freud, houve uma 

enormidade de modificações científicas e culturais desde então. Tais modificações proporcionaram uma gama 

de teorias que se propuseram a classificar a subjetividade humana por outros vieses que não o psicanalítico. 

Um dos fatores preponderantes é o da biologização do indivíduo e o apelo midiático que isso provoca na 

sociedade, justificando o inatismo para uma enormidade de sintomas psíquicos. Tais teorias defendem o sujeito  

como  alguém dotado de alguma significação a priori autorizando uma medicalização, as vezes excessiva, além 

de maximizar a importância de tudo que provém desse tipo de saber e subjugando os demais. A psicanálise 

defende a inexistência desse sujeito a priori e o reposiciona em relação ao seu desejo. Apesar de tais 

antagonismos em relação ao posicionamento científico biológico, intenta-se com esse artigo demonstrar que tal 

defesa de estruturação psíquica do sujeito da psicanálise não é tão controversa dessas áreas, pois há análises e 

articulações, vindas daquele meio, que posicionam o sujeito em relação ao meio em que vive e, 

consequentemente, a sua estruturação. 
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Vê-se que a psicanálise, desde sua criação, vem proporcionando uma nova forma 

de entender a subjetividade humana. Freud não se furtou de expor suas opiniões e teorias a 

respeito do indivíduo, mesmo que para isso tivesse que ir de encontro ao que a ciência da 

época estabelecia. Isso se mostra bem claramente em diversas teorias ao longo de sua obra, 

porém nos ateremos aqui a expor a inexistência do sujeito a priori. Acreditamos que a 

teoria psicanalítica reposicionou o conceito de sujeito em relação ao seu modo de ser e 

estar no mundo, além de parecer uma forma de colocar a psicanálise, grosso modo, contra 

as tendências biologizantes de definição do sujeito moderno. 

Quando afirmamos que não há o sujeito a priori, damos uma maior importância ao 

papel do desejo humano. Sendo tal desejo não inato, o mesmo se coloca através de uma 

elaboração consequente de um mecanismo inconsciente e pulsional a partir da estruturação 

do recalque primordial, o que exige considerar o sujeito como se constituindo no campo do 

Outro. 

Nota-se que no mundo pós moderno, uma das preocupações do meio cientifico é 

tentar explicar o homem fundamentalmente a partir de sua genética com atribuição de 

grande responsabilidade ao fator inatismo. Lacan(1998) já afirmava que o homem da 

ciência não existe, pois o que existe é o sujeito do desejo. Porém, não o desejo inato, Lacan 

fala  do sujeito que se evidencia pela busca do objeto de desejo perdido, pois "[...]o sujeito  

está, se nos permitem dizê-lo, em uma exclusão interna a seu objeto." (LACAN, 1998, 

p.875). Dessa forma, fica evidente que o sujeito psicanalítico é aquele que se estrutura a 

partir do externo. Pois como diria Lacan (1998, p.879)"Não sou, no entanto, causa de mim 

mesmo, e não por ser a criatura. Com o criador acontece a mesma coisa." Este objeto 

perdido a qual buscamos, é inerente ao humano, ou seja, uma das formas de sua 

constituição psíquica. Situando assim, o objeto do desejo como objeto perdido. 

Entende-se dessa forma, que a psicanálise ao situar o sujeito em uma posição na 

qual ele precisa do outro para sua constituição, só conseguiremos pensá-lo a partir da 

tessitura que esse sujeito estabelece em relação a esse outro. Sendo assim, é importante 

frisar que tal posicionamento não invalida as demais ciências. O que valoriza a pesquisa 

interdisciplinar, já 



 

 

que o entendimento da complexidade humana não poderia ser exclusivo de apenas uma linha 

teórica e sim de um conjunto de linhas complementares. 

 

[...]o domínio do psíquico é um outro campo ontológico que emerge da 

intersecção entre o recorte das ontologias promovido pelo domínio dos 

paradigmas da neurociência e aquele promovido pelo domínio dos paradigmas 
das ciências da cultura. Como tal, é irredutível a qualquer um desses dois campos 

que lhe são adjacentes. (FAVERET, 2006, p.20) 

 
 

Nota-se que a neurociência é um dos ramos da ciência que se atem a explicar o 

funcionamento cerebral a partir da sua constituição física e mesmo assim não demonstra 

descartar a influência externa e seus efeitos na subjetividade humana. Um dos exemplos  

disso é a análise da epigenética em relação à mudança de expressão dos genes do cérebro e 

sua exposição a cultura. 

 

A expressão dos genes depende também do ambiente. Por exemplo, os genes de 
um cérebro que foi exposto à educação terão uma expressão diferente daqueles 

que não o foram. Esta mudança de expressão é “epigenética”, pois ela não será 

passada aos descendentes. Sabemos também que os “neurotransmissores” são 
influenciados pelo que chamamos de “ambiente.” (FORBES, 2007, p.3) 

 
 

Vê-se hoje uma preocupação de muitos cientistas de não posicionarem suas teorias 

de forma objetiva e inflexível furtando-se de uma análise cuidadosa em relação ao todo. 

Conforme Faveret(2006) a experiência da constituição subjetiva do indivíduo não pode 

negar a existência do externo, da subjetividade e unicidade das percepções do sistema 

nervoso e dos impactos da linguagem. A defesa única do sujeito a priori não vem tendo 

muita sustentação nem no meio médico, pois o fator genético não vem se mostrando 

preponderante nas determinações de surgimento de doenças físicas ou mentais. 

 

O psiquiatra inglês Sonuga-Barke (2010) afirma que ao contrário da perspectiva 

inicial, as pesquisas têm apontado cada vez menos o fator genético como 

determinante ao surgimento de doenças. Ademais, haveria, segundo ele, uma 

tendência a ressaltar a complexidade e a heterogeneidade das causas dos 

transtornos mentais, e a forma como genes e ambiente trabalham juntos para 

moldar o desenvolvimento neurológico. (VARELA, MADEIRA, LORETTO, 

2015, p.56) 



 

 

 

Faz-se importante notar que há no meio científico uma tendência a tentar articular a 

complexidade da constituição das questões humanas com o meio ambiente,sendo assim "a 

epigenética seria campo de investigação novo e fecundo que traria ligações entre os genes 

e o ambiente." (VARELA, MADEIRA, LORETTO, 2015, p.56) Desta forma, a articulação 

entre o sujeito e o outro que é uma relação cara à psicanálise, não se mostra fora da 

preocupação científica de outras áreas. 

 

A articulação entre psicanálise e epigenética partiria de uma aposta: pensar as 
trocas com o Outro, as relações sociais, como fator constitutivo do ambiente. Por 

essa via, a dimensão do sujeito ocuparia claramente função ativa na construção 

do saber. Ademais, esse pressuposto abriria a possibilidade de o tratamento 

psicanalítico ser articulado ao da genética médica. Se as trocas com  o Outro, 

responsáveis, segundo a teoria psicanalítica, pela constituição do sujeito, 
puderem ser admitidas pela genética médica como elemento primordial do 

ambiente, estaria estabelecida uma condição fundamental a articulações 

possíveis. (VARELA, MADEIRA, LORETTO, 2015, p.57) 

 
 

Entende-se que a psicanálise não tem como papel o refutar biológico, pois seu 

objeto de estudo é a constituição psíquica do sujeito partindo de suas significações 

primárias e totalmente construídas a partir de sua relação com o outro, pois "a instituição 

da consciência moral foi, no fundo, uma corporificação inicialmente da crítica dos pais, 

depois da crítica da sociedade[...] (FREUD, 1914, p.29) Além da moralidade instituída por 

esses vínculos, há os processos de elaboração inconsciente, os significantes sexuais e 

pulsionais, conceitos que  não nos ateremos em explicar nesse trabalho, mas que são de 

extrema importância para a psicanálise. 

 

Em suma, reencontramos aqui o sujeito do significante,[...] veiculado pelo 
significante em sua relação com outro significante, ele deve ser severamente 

distinguido tanto do indivíduo biol6gico quanto de qualquer evolução 

psicol6gica classificável como objeto da compreensão. (LACAN, 1998, p.890) 

 

 
Conclui-se que, apesar do estudo psicanalítico focar no sujeito que se  estrutura a 

partir de sua relação com esse outro sujeito, a psicanálise não detém, com isso, uma gama 

de conceitos isolados dos demais ramos da ciência e nem se antagoniza totalmente com 

elas. 



 

 

Entende-se que é necessária a articulação com as questões culturais e todos os detalhes do 

ambiente para compreender a estruturação psíquica do indivíduo. 

Vê-se que, apesar de alguma similaridade com alguns outros ramos científicos, a 

defesa psicanalítica do não sujeito a priori, poderia se embasar pela determinação psíquica 

atribuída a ele quando se refere ao sujeito como faltoso no seu querer, onde todo o seu 

desejo é focalizado no objeto de desejo do desejo desse outro que tem total influência na 

sua constituição enquanto ser único. 

 

 

 

 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 
FAVERET, Bianca Maria Sanches. Neurociências e psicanálise: há possibilidade de 

articulação. Psicologia Clínica. Rio de Janeiro. v.18, n.1,p. 15-26, 2008. Disponível em: 

<http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-

56652006000100002>. Acesso em: 15 de Nov. 2018. 

 

FORBES, Jorge. Uma hipótese de trabalho: A influência da psicanálise na expressão dos 

genes. Núcleo Sephora. São Paulo. v.3, n.5,p.1-6, 2008. Disponível em: 

<http://www.isepol.com/asephallus/numero_05/pdf/artigo_03.pdf>. Acesso em: 15 de 

Nov. 2018. 

 

FREUD, Sigmund. Obras completas V.12: Introdução ao narcisismo[1914]. 1.ed. SP: 

CIA DAS LETRAS, 2010. p.10-60. 

LACAN, Jacques. Escritos. 1. ed. RJ: ZAHAR, 1998.(pág. 869-892) 

 
VARELA, Andrea Sousa; MADEIRA, Manoel Luce; MORETTO, Maria Lívia Tourinho. 

Síndrome do cromossomo X frágil: uma possível articulação entre psicanálise e genética 

médica?.SBPH. Rio de Janeiro. v.18, n.2, p.45-61, 2015. Disponível em: 

http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&amp;pid=S0103-56652006000100002
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&amp;pid=S0103-56652006000100002
http://www.isepol.com/asephallus/numero_05/pdf/artigo_03.pdf


 

 

<http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1516-

08582015000200004>. Acesso em: 15 de Nov. 2018. 

http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&amp;pid=S1516-08582015000200004
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&amp;pid=S1516-08582015000200004

