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Introduyio

Esta lntrodu~§o a Leitura de Lacan retoma 0 essencial dos temas desenvol-
vidos em uma serie de exposi~6es feitas, desde 0 infcio, fora dos lugares
rituais que acolhem habitualmente 0 ensino da psicanalise: as lllstitui~6es
psicanalfticas, universitarias e pSiquiatricas. Este "fora-de-lugar" nem pOT isso
poderia dispensar urn endere~o, para que, a partir de 1981, come~asse a
tomar forma para alguns, de maneira regular, uma abordagem dos trabalhos
de Lacan. Assim tarnbem, 0 endere~o desse "fora-de-lugar" contribuiu para
especificar, inicialmente, a inscrigao desta abordagem sob a insfgnia simb61ica:
Seminario do Salao de Musica. Mas, assim como a autonomia desse "fora-de-
lugar" fora oportuna de inicio, em fun~ao da conjuntura psicanalftica da
epoca, este ensino deveria encontrar, a seguir, urn ponto de ancoragem institu-
cionaJi favoravel ao estabelecimento de sua continuidade.

Desde 0 inicio, esse projeto de ensino se colocava como uma verdadeira
aposta. Destinava-se, com efeito, a urn audit6rio de clfnicos em forma9aO
(psic610gos, psiquiatras, analistas), que tinham em comum nao apenas 0 desco-
nhecimento em relagao a Lacan, mas tambem 0 vivo desejo de iniciar sem
demora urn trabalho que pudesse remediar tal fato.

Importava, entao, elaborar e oferecer-lhes urn ensino didatico. Isto pare-
cia a unica exigencia a ser mantida para responder 0 melhor possivel ao
objetivo esperado: introduzir a leitura de uma obTa psicanaiftica cujo acesso
tern a reputagao de ser diffei\. Essa preocupa~ao "pedag6gica" nao serviu,
contudo, de pretexto para sac~ificar a integridade da obra abordada em prol '

1. No q.uadro do Centre de Formation el de Recherches Psychanalytiqlles (Centro de Forma~ao
c Pesquisa Psicanalfticas).
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de simplifica~6es abusivas au de esclarecimentos ret6ricos. Mais do que zelar
pela elegancia da expasic;aa ou .pela .estilo do ~om.enlario, convinha, antes
de mais nada, preservar a conslstencla e a 16glCamterna da obra em suas
mfnimas peculiaridades, mesma que ao prec;o de uma argumentac;ao arida,
ou ate sinuosa. Assim, nao ha nesta argumentw:;ao nenhuma complacencia
com as "dicas" significantes de born alvitre; nenhum gosto pelo patos logoma-
quico oracular au pelos cliches hermeti~os de escola e alimentado. No ma~imo,
uma vigilancia constantemente exeTCIda em relat;-ao a essa obra maCit;-ae
compJexa, a fim de favorecer uma estrategia de abordagem que permita explo-
rar-Jhe metodicamente os principais relevos e as anfractuosidades essenciais.

Neste sentido, a diretriz do retorno a Freud impunha-se, entao, como
a via de acesso mais favonivel para 0 assentamento das elaborat;-6es funda-
mentais da reflexao de Lacan: quer ao se convocar 0 corpus freudiano a
fim de cireunscrever 0 ponto de ancoragem dos conceitos lacanianos mais
cruciais, assim como sua insert;-;lonos desdobramentos das primeiras articula-
96es teoricas; quer, igualmente, ao se buscar apoio na c1fnicafreudian a como
referencia princeps a que se devia retornar para ilustrar 0 carater heurfstieo
dessas conceitualizaC;6es.

Mas, para aJem desse voto de fidelidade freudiana, era preeiso ainda
dar a exposit;-aodessas conceitualizac;6es 0 perfil de urn argumento cujo desen-
volvimento se organizasse progressivamente. Esta coesao seria assegurada
gra9as a uma proposi9aO diretriz: 0 inconsciente estruturado como uma lingua-
gem, colocada a trtulo de hip6tese no limiar deste ensino. Este aforismo
constitufa urn meio suficientemente operat6rio para vetorizar a infra-estrutura
de urn eosino que teria, pois, por missao reunir todos os elementos adequados
para justifica-lo. De fato, a demonstrac;ao desta hip6tese -ainda que "pedag6-
gica" numa larga medida-permitiu a defini9aOde uma perspeetiva apropriada
a investiga9ao dos principios mais constitutivos da obra de Lacan, os quais
viam-se assim articulados em toda a sua coerencia propria Par outro lado,
este procedimento didatico prestava-se de born grado a incursoes pontuais
em varias disciplinas conexas atravessadas ou interpeladas pelas elaboraC;oes
te6ricas de Lacan. A evoca(fuo lapidar de certas referencias fundamentais

~relacionadas com 0 estruturalismo, a lingiifstica saussuriana e com a filosofia
hegeliana permitiu, assim, esclareeer e dar sustenta9;l0 a alguns destes desen-
volvimentos teoricos.

Na mesma perspectiva de esclarecimento, certas f6rmulas simb6licas e
algumas figuras gr<ificasforam introduzidas. Essas escritas e outras represen-
ta96es esquematicas, acrescentadas aos algoritmos de Lacan, nao devem de
forma alguma fazer com que se presuma alguns "matemas" em dificuldade
de parto, ou entao algum processo de formaliza9;lo em curso. Quando muito,
tratava-se de recorrer a alguns expedientes arbitrarios que podiam "metafo-
rizar" economicamente argumentos te6ricos que, por vezes, pareeiam dema-
siado abstratos.
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No geral, era tambem essencial que 0 desenvolvimento deste ensino ado-
tasse algumas op~6es diretrizes - alguns dirao <Sticas- suscetiveis de contri-
buir com algumas distinc;oes oportunas em rela~ao ao pensamento de Lacan.
Em primeiro lugar, contribuir para desmitificar a reputac;ao de uma obra
ainda muitas vezes recusada pelos nao-especialistas como radicalmente herme-
tica, ou ainda como um corpus presumidamente esoterico e inacessfvel, pOr
certos aprendizes clfnicos. Fantasmas amplamente refor~ados pelo mito do
tesouro teo rico enterrado na obra ainda inedita de Lacan2. Contribuir, a
seguir, para desmobilizar a culto inieiatico da reverencia lacaniana, onde con-
ceitos, expurgados de suas conotac;6es teoricas, sao doutamente convocados
para ornamentar insipidas perora96es escoi<istieas, au entao selvagemente
brandidos sob a forma de navalha interpretativa. Enfim, era oportuno tambem
fornecer alguns materiais elementares, mas favod.veis a prudentes ou salutares
revisoes, aos ternores da cita(fao e aDs veteranos da senten9a laeaniana que
eompactuam com 0 uso bastardo da formula.

Este eosino s6 podia, contudo, solidarizar-se com essas oP96es, mostran-
do-se par sua vez atento a insistencia que Lacan sempre atrihuiu a incideneia
do tempo l6gieo. A abordagem desta obra tinha necessidade, portanto, de
nao anteeipar 0 tempo para compreender ao instante de olhar e, a fortiori,
o momenta de conduir ao tempo para compreender. Observar este imperativo
16gico era 0 mesmo que se decidir a elaborar uma apresenta9ao da obra
de Lacan que aeonselharia nela adentrar-se modestamente, seguindo sua cor-
rente ate 0 ponto de se estar seguro de ter pelo menos'colhido seus argumentos
iniciais. Em contrapartida, ceder terreno a recusa de principio ou ao eomen-
tario falacioso equivaJeria desde ja a prescindir de uma tal introduC;aometodo-
l6giea, fora da qual toda contesta~ao carre 0 risco de ser desacreditada antes
mesmo de ser feita. Em troca, a exata medida concedida a esta apresenta(fao
didatica deveria sugerir a necessidade de reservar para urn momento ulterior
a interroga(fao da pr6pria obra, que nao esta, evidentemente, isenta de criticas.

Por mais que eS.ta interrogat;-ao ja supusesse a chegada do tempo para
compreender, paradoxalmente nao houve, ao termo deste ensino, outra forma
de feehamento que nao a suspensao do momenta de conduir. Esta ausencia
deliberada de eonclusao encontrava-se duplamente justificada

i"

2. Pode-se ter uma ideia da situa~ao atual da publica~:io do conjunto da obra de Laean e
seus "ineditos" reportando-se a minhaBibliographie des travaux de Jacques Laean (Paris, Inter-E-
ditions, 1984). 0 ensino cohgido nesta introdw;iio a Leitura de Lacan apoiou-se, em diferentes
momentos, em desenvolvimentos te6ricos elaborados em alguns semimirios ineditos de Lacan.
Todas estas referencias devem ser reportadas as veISoes transcritl1Sde notas tomadas 110 fongo
do seminario mesmo ou a transcrirao de textos provenientes de estenografia. Uma controversia
ja foi abundantemente alimentada a prop6sito da "fidelidade" dessas transcri~6es de origem
diferente e manifestamente desigllais entre si. Uma dentre clas, dita "versao do ~ccretariado"
porque teria supostamcnte rccebido a aprovao;ao de Lacan, beneficia-se, como tal, de urn eredito
mais consistente. E a esta versao que mc reporlei, aguardundo 0 estabelccimcnto do tC)(to
em sua edi~ao oficial.
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Por urn lado, era oportuno marcar urn tempo de parada num ponto
suficientemente estrategico da obra estudada, para que se atualizasse 0 objetivo
did<itico a que este ensino se havia proposto desde 0 infcio: intmduzir a
leitura. Avam;ar sem dernora nesta leitura tornava-se desde ja, em si, uma
condusao ]udiciosa que se impunha.

Por outro lado, era preciso igualmente delimitar a exata medida do avan90
efetuado nesta abordagem essencialmente consagrada as elabora<;;6es funda-
doras da obra de Lacan. Nao conduir era, pois, com rela9ao a esta JntTOdu~ao,
optar irnplicitarnente pelo projeto de urn seguimento que elucidaria, atraves
de prolongamentos igualmente iegftimos, os desenvolvimentos ulteriores da
obra abordada. Rastrear a inflexao conceitual de certos fragmentos te6ricos
iniciais, introduzir a coloca9ao das novas argumenta96es; tal e a busca atual
do trabalho didatico, ja em andamento, em vista desta continuidade.

A exigencia constante de urn ensino didatico parece contradizer de diver-
sas maneiras a advertencia repetida que Lacan fazia de born grado com reia980
a "inutilidade do discurso do saber" cujo especime mais perfeito ele detectava
na "opera9ao do discurso universitario, quando este confirma esta fic986 que
ele chama urn autor,,3.

Apostemos, ao menos, que 0 usa de uma opera~aa de discurso didatico
que se esfor90u par confirmar urn autor, e consignada par escrito, favorecera
a acessa a abra de urn autor par conseqliencia fictfcio.

3. J. Lacan: "Prefacio" it obra de Anika Lemaire: Jacques Lacan, Bruxelas, Pierre Margada
editcur, 2~ediyao, 1977, p.6.
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Uma rntTOdu~aoa obra de Lacan deve, como tal, situar-Ihe as articula~6es
principais sem ultrapassar 0 limite de uma abordagem preiiminar, a que mio
quer dizer elementar ou esquematica. No maximo, trata-se de balizar a terreno
que 0 pr6prio Lacan trabalhou de inlcio. Esse terreno e 0 terreno freudiano,
a campo freudiano, tanto nas implica90es praticas quanta ao nlvel de sua
eiucida9ao te6rica, au seja, essa referencia freudiana que permanece como
infra-estrutura constante da arquitetura te6rica de Lacan.

Esta referencia freudiana e, antes de mais nada, referencia a urn certo
modo de apreensao e de intelec~ao do inconsciente e, ao mesmo tempo,
a urn certa tipo de pratica codificada em relat;ao a uma principio de investiga9ao
que - hoje em dia - dificilmente se prestaria a uma confusao quanto ao
corte que inaugura Trata-se de situar de imediato, sem equivoco, 0 que
e da ordem de uma pratica autenticamente psicanalftica em rela9ao a outros
procedimentos de investiga~ao do inconsciente que, embora se arvorem em
psicanaifticos, parecem ter perdido completamente este sentido.

Esta referencia freudiana a investiga~ao do inconsciente esta marcada,
desde 0 infeio, par uma certa "inscrit;ao" psiquica que faz com que estejamos
seguros de que nao se trata de uma entidade abstrata au metaf(sica, e que
tampouco nos remete ao registro de uma entidade bio16gica au de algum
substrato pSlquico mensura.vel e quantificavel. as processos psfquicos incons-
dentes circunscritos par Freud encontram-se, no principia mesmo de sua
descoberta, submetidos a dimensaa pSlquica da linguagem e aos pontos de
apoio nos quais esta dimensao se sustenta atraves da transferencia.

Eis, entao, dais p6los: linguagem e transferencia, delimitando 0 campo
de inser9ao de uma pratica que se pode tamar como a autenticamente inaugu-
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rada por Freud Contudo, e esta precisao merece ser assinalada, se uma
pnitica analftica e uma pratica de linguagem, nem toda pralica de Iinguagem
e necessariamente psicanalftiea. Par outro lado, se e na palavra que 0 ineons-
ciente encontra sua articula<;ao essencial, podemos desde ja nos mterrogar
sobre a dimensao de desconheeimento de que se revestem certas pratieas
"de inspira<;ao" analftica que romperam com toda reJa<;aocom a linguagem.

Lacan nunea fez coneess6es quanto a estas distin<;6es radicais, quanta
mais nao fora em razao deste segundo p6lo: a transferencia, que alinhava
o ineonsciente freudiano e a pratiea que Ihe e propria. Esta dimensfio da
transferencia nos exige uma aten<;ao na medida em que se encontra compro-
metida com 0 aforismo freudiano: "onde quer que haja transferencia, havera
psicanatise". Seria, pois, 0 mesmo que dizer que 0 estabelecimento da transfe-
rencia pode se ofereeer como garantia suficiente de uma pnitica autenticamente
analitica? 0 aforismo freudiano requer algumas precisoes suplementares para
manter todo 0 seu alcance. Sempre que urn sujeito se dirige a outro sUJeito,
ha transferencia1

. Mas se a dimensao de todo encontro e favonivel ao estabele-
eimento da transferencia, todas as condi<;oes estao tam bern implicitamente
reunidas para que uma certa manipuiar;ao da transferencia possa efetuar-se
neste encontro. 0 que ira distinguir radicalmente a pratica analftica, em sua
referencia a Freud, de outras pniticas que podem abusivamente avoca-la,
e 0 destino que sera reservado a dimensao da transferencia. Todo encontro
com objetivo supostamente terapeutico pode se estabelecer facilmente no
-registro da manipula<;ao da transferencia, mas a pnitica anaiftica s6 pode
se constituir na neutraliza<;ao de toda tentativa de manipula<;ao da transfe-
rencia. E no registro da amilise da transferencia que se desdobrani a pratica
anaiftica, no sentido de que ali reside 0 espa<;o operatorio onde 0 paciente
pode ser convocado a investiga<;ao de seu pr6prio inconsciente e, par conse-
guinte, pode ver-se 0 mais seguramente confrontado com a questao de seu
desejo.

Para lembrar nao mais do que alguns aspectos bastante gerais, eis, pois,
em torno do que se inscreve a referencia freudiana ao inconsciente e a pratica
em que se sustenta.

No entanto, sao lugares-comuns desta natureza que as primeiras gera<;oes
de analistas, a sua revelia, relegaram por vezes ao deseonhecimento. As exigen-
cias fundadoras da experiencia do inconsciente, com efeito, sofreram muito
cedo transigencias e comprometimentos. A este prop6sito, cumpre destacar
que uma das preocupa<;oes constantes de Lacan foi a de trabalhar no sentido
da restaura<;ao da originaJidade freudiana da experiencia do inconsciente,
sob a egide de uma hip6tese tao audaciosa como esta: 0 inconsciente e estrutu-

1. Cf. J. Lacan, semimirio, livro 1, Les fcrils techniques de Freud, Pari" Seuil, 1975, p. 127.
"Em sua essencia, a transferencia eficaz de que se trata e, simplesmenle, 0 ato de palavra.
Cada vez que lIln homem fala a outro de maneira autentica e plena, !la, no senlido pr6prio,
transfercncia simb6lica, ocorre alguma coisa que muda u natureza dos dois seres em pre,en~a."
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rado como uma linguagem. Pode-se mesmo tomar esta hip6tese como a mais
fundamental para toda a elaborac;ao teorica lacaniana, na medida em que
esta proposi<;;aopressupoe e encarna 0 sentido do retorno a Freud que Lacan
naa cessou de indicar desde 0 infcio de seu ensino

Lembremos a incidencia inaugural desse reromo a Freud ja no "Discurso
de Roma" (26/27-9-1953)2, cujo alcance e determinado pela primeira cisao
do movimento psicanalftico frances em 1953. Cabe a Lacan precisar 0 que
esta em jogo ja em seu prefacio:

"0 discurso que encontraremos aqui merece ser introduzido por suas
circunstancias, pois ele carrega suas marcas. 0 lema foi proposto ao
autor para constituir 0 relatorio te6rico habitual na reunifiO anual com
a qual a sociedade, que representava entao a psicanalise na Fran<;a,
prosseguia ha dezoito anos com a tradi9ao torn ada venera vel sob 0
titulo de "Congresso dos psicanalistas de lingua francesa", estendido
ha dois anos aos psicanaiistas de llngua romana. Esse congresso devia
realizar-se em Roma, no mes de setembro de 1953.
"Entrementes, dissentimentos graves provocaram no grupo frances uma
secessao. Estes tinham se revelado no momenta da funda<;ao de urn
"Instituto de Psicanalise". P6de-se ouvir a equipe, que tinha entao conse-
gUldo impor seus estatutos e seu programa, proc\amar que impediria
de falar em Roma aquele que juntamente com outros tinha tentado
introduzir uma concep<;ao diferente, e que iria empregar para esse fim
todos as meios em seu poder3".

Essa "concepc;ao diferente" reprovada em Lacan e, precisamente, 0 fato
de ele propor a necessidade de urn retorno a Freud, cuja urgencia aparecia
como: "a tarefa de resgatar, nas no<;oes amortecidas por urn uso de rotina,
o senti do que elas recuperam tanto de urn retorno em sua historia, como
de uma reflexao sobre seus functamentos subjetivos,,4. Dito de outra forma,
tratava-se para Lacan de denunciar "a tenta<;fio que se apresenta ao analista
de abandonar 0 fundamento da palavra"s. E nessa ocasiao que Lacan determi-
nara que "0 sentido de urn retorno a Freud e 0 retorno ao sentido de Freud"o,
ou seja, 0 retorno a ordem da "Coisa freudiana", lembrando-nos a esse respeito
"que urn psicanalista deve introduzir-se facilmente af pela distin<;ao funda-
mental do significante e do significado, e come9ar a exercitar-se com as duas
redes de rela<;6esque eles organizam e que nao se recobrem"7.

2. 1. Lacan, "Fonction el champ de la parole et du langage en psychanalyse", in Ecrits, Paris,
Seuil, 1966, pp. 237-322.
3. J. Lacan, "Fonction et champ de la parole et du langage en psyc1wnulyse", op. cit., p.
237.
4. Ibid., p 240.
5. Ibid., p. 243.
6. 1. Lacan, "La chose frcudienne ou Ie sens du retour il Freud en psychanalyse", in Ecrits,
Paris, Seuil, 1966, p. 404.
7. Ibid, p. 414.
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Em sua "Situation de la psychanalyse en 1956", encontramos reiterada
esta mesma insistencia em recentrar a incidencia da dimensao do simb61ico,
que Freud soube isolar a partir de sua experiencia do Inconsciente:

"Para saber 0 que se passa na analise, e preciso saber de onde vem
a palavra. Para saber 0 que e a resistencia, e preciso saber 0 que faz
anteparo ao surgimento da palavra. ( ... )
"POI' que eludir as questoes que 0 inconsciente provoca?
"Se a associa((ao dita livre nos da acesso a isso, seria por uma libera<;ao
comparavel ados automatismos neurobiol6gicos?
"Se as pulsoes que af se desvelam sao de nivel diencefalico, au mesmo
do rinencefalo, como conceber que se estruturem em tennos de lingua-
gem?
"Pois se, desde a origem, e na Iinguagem que se dao a conhecer seus
efeitos, suas astucias, que desde entao aprendemos a reconhecer, elas
mio denotam menos, em sua trivialidade como em seus requintes, urn
processo Iinguageiro8."

A exemplo de Freud, que havia incluido no programa de urn Instituto
ideal de forma((ao psicanaiftica 0 conjunlo dos estudos filos6ficos, Lacan indi-
cara aos analistas em forma((ao que lhes sejam ensinados alguns rudimentos
de iingufstica, nem que fosse apenas "a distin<;ao do significante e do signifi-
cado, cujo merito atribuimos com justa razao a Ferdinand de Saussure, e

-que gra((as a seu ensino se encontra hoje inscrita no fundamento das Ciencias
Humanas"~.

De fato, desde 1956, Lacan insiste na no((ao de "primazia do significante
sabre 0 significado" aparecendo como uma das consequencias mais manifest as
da Traumdeutung:

"0 sonho e uma charada (diz Freud). 0 que teria sido necessaria que
ele acrescentasse para que mio espenissemos as palavras da alma? As
frases de uma charada jamais tiveram a menor sentido, e seu interesse,
aquele que tomamos em seu deciframento, nao se deve ao fato de que
a significa((ao manifesta em suas imagens e caduca, tendo por alcance
unicamente a de fazer ouvir 0 significante que ali se disfar<;a?IO."

Desde a infcio Lacan anuncia 0 modo de captura desta primazia do
significante, onde a sujeito se encontra tornado, na forma da aliena((ao que
alimenta com seus sintomas, as quais tomam urn tal sentido emergente no
campo da analise 11 que somos inevitavelmente levados a ratificar a ideia
de que "a tecnica da psicanaiise exercendo-se sabre a rela~aa do sujeito

8.1. Lacan, "Situation de la p>ychanalyse en 1956", in Ecrits Paris, Seuil, 1966, pp. 461 e
446
9. Ibid., p. 467.
10. Ibid.,op. cit.,p 470.
11. Ihid., p. 467.
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ao significante, tudo 0 que ela conquistou de conhecimento nao se situa alem
de urn ordenar-se em torno"12.

Mas e principal mente em 1957 que Lacan ira circunscrever de maneira
decisiva a lllcidencia deste retorno a Freud, cuja essencia se encontrara direta-
mente articulada a no~ao de linguagem. Reencontraremos af 0 lema da magis-
tral conferencia: "L'instance de la 1ettre dans l'incon8cient ou 1a raison depuis
Freud", cujo sentido inaugural e estipulado desde a introdu<;ao:

"E como mesmo urn psicanalista de hoje, nao se senti ria levado a tocar
a palavra, quando sua experiencia recebe dela seu instrumento, seu
quadro, seu material e ate mesmo 0 fundo sonoro de suas incertezas.
"Nosso titulo da a entender que, para aJem desta palavra, e toda a
estrutura da linguagem que a experiencia anaiftica descobre no incons-
ciente.""

•

Introduzir it obra psicanaiftica de Lacan exige, pais, que seja convenien-
temente estabelecido 0 que funda as causas e circunstancias desta proposi<;ao:
o inconsciente e estruturado como uma linguagem; sob condi<;ao de previa-
mente explorar a que, na propria obra de Freud, justifica seu principio e
sua pertinencia. Por ser a Jnterpretaq80 dos Sonhor14 designada como a pedra
fundamental de tal obra, e a partir de algumas dessas articula<;6es, as mais
fundamentais, que tal justificativa sera iniciada.

Lembremos, por urn lado, que a hip6tese genial de Freud com rela<;ao
ao sonho consistira em aplicar al a tecnica de investiga((ao que tinha ja aplicado,
com 0 sucesso que bern conhecemos, a manifesta<;6es psicologicas como a
obsessao e a angtistia: refiro-me aqui ao metodo das associaqoes livres. Esta
tecnica, promovida ao primeiro plano devido as insuficiencias e impasses
encontrados na aplica((ao dos metodos hipnotico e catartico, alem de permitir
identificar a significa((ao de manifesta((oes psfquicas de origem inconsciente,
ira tornar posslvel, gra<;asas suas virtudes operatorias 15,uma generaliza((ao
que conduzini. a n09ao de formaq8o do inconsciente; em outros termos,
a generaliza<;ao de uma pluralidade de manifesta((oes pSiquicas, todas possuin-
do em comum a carater de significar outra coisa bern diferente do que signifi-
cam imediatamente.

Para alem da minuciosa analise do sonho da "Inje((ao de Irma,,16, esbo-
<;a-sea ideia de que 0 sonho e urn discurso dissimulado, disfar((ado, conden-
sado, do qual 0 sujeito perdeu 0 c6digo, mas cujo carater de estranheza

12. Ibid., p. 472.
13. .1. Lacan, "L']nstance de la lettre dans I'inconscient ou la raison depuis Freud", in Ecrits,
Pans, Seuil, pp. 494.495.
14. S. Freud, Die Traumdeu!ung (1900), G. W., II - III, 1-642, S.E., IV-V, 1-621, citado
na tradu~ao Francesa revisada por Denise Berger: L'Interpretation des reves, 2' edition, Paris,
PUF,1967.
15. Cf. L'Interpretation des reves, op. cit., pp. 94-95.
16. Ibid. op cit., p 98 e seg.
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termina por livrar seu segredo num discurso claro e significante, graps ao
laborioso trabalho associativo. Neste sentido, assim como as autras forma<;6es
do inconsciente, 0 sonho e de imediato interpel ado por Freud em sua referencia
a urn sistema de elementos significantes anaJogos aos elementos significantes
da Iinguagem Somos inevitavelmente convocados por Freud a esta ordem
da linguagem, tendo em vista qu~e0 principia de investiga~ao do inconsciente
permanece constantemente suspenso ao fiuxo das cadeias associativas que,
por nao serem nada menos que cadeias de pensamentos, insistem em nos
reconduzir incessantemente a cadeias de palavras. Subsequentemente, veem-se
assim arruinadas todas as esperan9as de ficarmos satisfeitos com urn index
de significa96es codificadas previamente, ao estilo das "chaves de sonhos",
para trabalhar 0 deciframento onfrico. Mesmo se Freud atribui a importancia
que se conhece aos sfmbolos e ao simbolismo no sonho, a teoria freudiana
do sonho mio autoriza, absolutamente, que se prescinda da palavra do sujeito
para desvelar 0 inconsciente. Nisto reside, por si s6, urn dos argumentos
decisivos de Lacan na perspectiva do retorno a Freud, ao recolocar no primeiro
plano do campo psicanalftico a dimensao dessa palavra. Assim tam bern, encon-
tra-se desde ja esbo9ada essa outra ideia essencial que Lacan ira extrair do
corpus freudiano, como sendo uma das propriedades mais fundamentais do
inconsciente: a de mio poder se fazer ouvir, por urn sujeito, por nenhum
elemento significante previsfvel antecipadamente.

Para ficar ainda no registro geral de urn assinalamento dos pontos funda-
dores do pensamento lacaniano, mencionemos que, akm da distin930 "con-
telido latente -conteudo manifesto" do sonho, perfila-se em Freud a intui~ao
de que um discurso diz sempre mais do que estima dizer, a come~ar'pelo
fato que pode significar algo totalmente diferente do que se encontra imediata-
mente enunciado. Esta intrinca~ao referencial do inconsciente nas malhas
do discurso sera desenvolvida por Lacan ate as suas mais extremas conse-
qtiencias, fazendo mesmo com que apare~a como uma propriedade induzida
pela estrutura do sujeito falante.

Prime ira parte

LlNGlHSTICA E FORMA<;OES
DO INCONSCIENTE
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2
Condensa~o e deslocamento
no trabalho do sonho

Os primeiros conceitos iacanianos, que sustentam a hip6tese do incons-
·ciente estruturado como uma linguagem, podem seT circunscritos ja numa
primeira abordagem da teoria freudiana do sonho. E principaimente a 00<;8.0

de trabalha do sonha! que conduz a 1S50, ao apoiar-se no funcionamento
dos diversos mecanismos do processo primario inconsciente.

o trabalho do sonho recorre, principaimente, a dais tipos de mecanismos
fundamentais: a condens898o e 0 deslocamento2• Freud defrontou-se com
a presem;:a ativa desses dais mecanismos a partir de observa<;6es empiricas;
essenciaimente, por urn lado, a difereo<;a de "volume" entre 0 material mani-
festo e as pensamentos iatentes, de Dutro, a exigencia de disfarce do sentido,
que intervem ao oivel dos pensamentos latentes do soohoo

Freud e assim levado a distioguir vanos tipos de condensa<;ao. Em primei-
ro lugar, a condeosa<;ao por amissao3, de que temos um excelente exemplo
na amilise do sonho da "monografia botanica", onde a restitui<;30 dos pensa-
mentos latentes e muito lacunar ao nivel do conteudo manifesto. Urn outro
tipo de condensa<;ao procede por meio de [usio, superposi9JO do material
latente. A ilustra<;aomais espetacular deste tipo de coodensa<;ao e apresentada
pela elabora<;ao das pessoas coletivas au pela cria<;8.ode neoiogismos obtidos
por combina<;oes e fusoes sucessivas. Por exemplo, Inna aparece como urn
personagem composto que representa, par si s6, toda uma serie de pessoas
que foram "sacrificadas ao longo do trabalho de condeosa<;ao,,4. Assim tambem

1. L'Interpretation des reves, op. cit., cap. VI, pp. 241-432.
2. Ibid., pp. 242-267.
3. Ibid., p. 244 e seg.
4. Ibid., p.254.
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3
A no~ode estrutura

A atitude estruturalista e uma estrategia de promo<;<lo de uma nova inteli"
gibilidade que rompe com certas formas de pensar as objetos. Se esta modifi-
cagao oa abordagem da compreensao dos objetos tern sido particularmente
fecunda em certos campos, nao COllVern, todavia, majorar desmedidamente
sua eficacia. "'-.

Esta atitude abriu uma serie de horizontes novos, tanto no dominic das
ciencias exatas, como no das ciencias do hornern, porquanto pode colocar
em evidencia, com reiagao a elementos e objetos, sistemas de reia<;6es que
mio aparecem imediatamente entre e1es.Este procedimento imp6e, em primei-
ro lugar, que nos desviemos, provisoriamente, de urn cefto modo de rela<;:lo
ao objeto. Em particular, trata-se de renunciar a urn certo tipo de descri<;ao
da natureza dos objetos, de suas quaJidades, de suas prapriedades especificas.
Em contrapartida, 0 importante c6nsiste em dar-se a possibilidade de fazer
advir rela<;6es, aparentemente dissimuladas, que existem entre eles au entre
seus elementos.

Isto sup6e, naturalmente, que entre em a<;:aouma certa coerencia ao
nivel do tipo de objetos considerados. Esses objetos devem estar ligados
a uma mesma designa<;ao ou pertencer a urn mesmo agrupamento. E sob
esta condi<;:aoimperativa que e possivel fazer surgir novas principios de rela<;6es
entre eles. Essas reJa<;6espodem ser de natureza diversa. Pode tratar-se tanto
de rela<;6es que op6em esses objetos, que os distinguem urn do outro, que
os transformam, que os animam, etc. Elas sao nada mais nada menos que
leis estabelecidas entre os objetos ou entre seus elementos e que sao suscetfveis
de evidenciar propriectades de uma certa ordem Tais proprieGddes especfficas
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contribuem, assim, para determinar uma estwtura particular para 0 conjunto
dos objetos ou dos elementos considerados.

Ve-se imediatamente quais podem ser as conseqiiencias rcsultantes desta
nova atitude epistemol6gica. Por urn lado, ela permite renunciar ao principio
de analise "compartimentalista" no interior de uma determinada disciplina.
Par butro lado, a separa<;:aoarbitrariamente instalada entre diferentes campos
de estudo de uma mesma disciplina e postergada. Por exemplo, 0 alcance
dessas conseqiiencias pode ser medido, em matematica, pela extin<;aode uma
compartimentaliza<;ao entre a algebra, a analise numerica, a geometria, as
probabilidades, etc.; em psicologia, e ° corte atomistico do espa<;:opsiquico
que e abandonado; em lingiiistica, ea segmenta<;:aodiacr6µica que e descar-
tada, e assim par diante.

Examinemos, num exemplo matematico, a elabora<;ao de uma estrutura.
No seculo XIX, 0 matematico Evariste Galois ira conceber uma das mais
elementares estruturas: a estrutura de grupo. Segundo Bourbaki, a estrutura
de grupo se define assim: num conjunto G, dizemos que uma lei de composi9ao
intema globa!mente definida determina uma estrutura de grupo, se ela e
associativa, se possui urn elemento neutro e se todo elemento de G admite
urn simetrico para esta lei.

Esta estrutura sup6e, portanto, que se postule nao somente urn conjunto
de elementos, mas tambem uma lei que vai poderoperar sobre esses elementos.
Para isto; e preciso que esta lei intervenha nas seguintes condi0es:

1) E preciso, em primeiro lugar, que a composi<;ao de dois elementos
do conjunto constitua sempre urn elemento do conjunto, tal que:

E'E E
2 + 3 = 5
Trata-se de uma lei interna.
2) E preciso, a seguir, que a composi<;ao de varios elementos possa se

efetuar a partir de urn Jugar qualquer de sua sequencia:
(a * b) " c ;; a * (b * c)
Ternos aqui uma lei associativa.
3) E preciso, ainda, que exista no conjunto dos elementos urn dentre

eles que seja designado como urn elemento neutra, de tal forma que esse
elemento neutro composto com qualquer outro elemento do conjunto, deixe-o
identico a si mesmo

3 e E E
e " a ;; a
Para a multiplica<;ao este elemento neutro e I:Lx;;x
Para adi9ao 0 elemento neutro e 0: 0 + 4 ;; 4
4) E preciso, enfim, que para cada elemento exista outro elemento que

seja seu simetrico, de tal forma que a composi<;ao deste elemento com seu
simetrico seja igual ao elemento neutro:

a*a' ;; e
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.3 x 1 = 3

3
.2+(-2)~O
Esta estrutura de grupo permanece valida seja qual for a natureza dos

elementos matematicos escolhidos. Esses elementos podem, assim, ser tanto
numeros, elementos geometricos, como vetores, fun~oes analfticas ou veto-
riais, etc. Nestas condic;oes, pode-se entao definir universos de objetos mUlto
gerais, tais como 0 grupo dos inteiros relativos, 0 grupo das func;oes afins,
o grupo dos homotlWcos, 0 grupo das similitudes, etc. 0 que todos esses
universos de objetos tern em comum 6 uma mesma estrutura de grupo com
reJac;ao a uma lei particular que compoe esses elementos entre si

Para a16mdeste exemplo, 6 facil apreender, de maneira geral, 0 lllteresse
epistemol6gieo ligado a concepc;ao estrutural. Esta eoncepc;ao se coloca na
linha de uma perspectiva heurfstica que procede por generaliza9ao engJobante.
Sem que se trate exatamente de uma estrategia estrutural, urn born exemplo
desta generalizac;ao englobante nos e dado com a descoberta das geometrias
nao-euclidianas do seculo XIX. De fato, os traba1hos eontemporaneos de
Bolyai, Lobatehewsky, Rieman poem em evidencia sistemas geometricos mais
gerais que a geometria de Euelides. Esses aspectos geometricos mais gerais
nao infirmam em nada a geometria euelidiana. Quando muito, a geometria
de Euelides torna-se caso particular de urn sistema geometrico mais vasto,
que a engloba.

Se se pode dizer que a atitude estruturalista procede assim em alguns
aspectos, e porque ela induz uma generalizac;ao englobante entre as pr6prias
estruturas, Existe assim uma hierarquia das estruturas, no senti do de que
certas estruturas mais fortes estao em condic;oes de subsumir as estruturas
mais fracas. Assim, podem se eriar vastos sistemas de formalizac;ao, cujo
caniter operat6rio desdobra-se na abertura de novos horizontes de estudo

Para coneluir, detenhamo-nos nesta definic;ao do termo "estrutura", for-
mulada por Jean Piaget: "Uma estrutura e urn sistema de transformac;ao
que comporta leis enquanto sistema (por oposip'io as propriedade dos elemen-
tos) e que se conserva e se enriquece pelo pr6prio jogo de suas transform~6es,
sem que estas ultrapassem suas fronteiras au recorram a elementos exteriores.
Uma estrutura comporta tres caracterfstieas: totalidade, transformaC;ao e auto-
regulac;ao 1."

Segundo Piaget, a totaIidade resultaria ao mesmo tempo da independencia
dos elementos componentes da estrutura e do fato que a reuniao de todos
as elementos e necessariamente diferente de sua soma Quanta a noc;ao de
transforma~jo, ela necessitaria leis de composi~ao que definissem opera90es
no interior de uma dada estrutura, de tal modo que se poderia dizer que
seriam estruturantes de uma realidade j:i estruturada. A auto-regula98o, enfim,

1. 1. Piaget, Le Slwctunl/isme (Que suis-jc1), Paris, PUF, 1970, pp. 6·7.
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que e a caracteristica essencial da estrutura, significaria que a estrutura e
suscetivel de se auto-conservar. Se supusermos, por exemplo, que dois elemen-
tos de uma estrutura estao relacionados peJa lei de composic;ao, 0 terceiro
elemento que resultara desta operac;ao sera necessariamente tambem estrutu-
rado. Em outros term os, podemos faJar de estabiJidade do sistema.

Uma tal definic;ao da estrutura e especiaJmente adequada ao estudo da
linguagem Vamos imediatamente ofereeer uma ilustrac;ao, lembrando rapida-
mente alguns aspectos dos trabalhos de Ferdinand de Saussure que se infiltram
nos elementos fundadores da articulac;ao iacaniana do lIlconseiente e da lingua-
gem.
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4
Elementos de IIngiiisdca estrutural

o ponto de vista estruturalista em lingUfstica surgiu com a introdUl;ao
da dimensao sincronica no estudo da lingua. Esta introdU(;ao do registro sincr6-
oieo, que devemos a F. Saussure, estipula que urn tal estudo nao pode seT
reduzido a uma perspectiva puramente diacronica, quer dizer, hist6rica. De
fato, a historia de uma palavra mio permite dar coota de sua signjfjca~jo
presente, pois esta significw;ao depende do sistema da Ifngua. Esse sistema
reside num certo numero de leis de equilibria que estao na dependencia
direta da sincronia. Por Dutro lado, existe uma rela<;ao fundamental entre
o sentido e 0 signa que somente 0 ponto de vista sincr6nico permite apreciar.

De urn modo geral, vemos que 0 ponto de vista sincr6nico introduzido
par F. de Saussure constitui a base de uma abordagem especificamente opera-
t6ria no campo iingliistico, na medida em que a ideia estruturai da lingua
revelani propriedades radicaimente novas. Ah~m disso, a visao original assim
trazida a lingiifstica ira propagar-se a outros set.ores das ciencias humanas,
que com ela tenIO aberto novos horizontes excepcionaimente fecundos.

Lacan ira aplicar esta estrategia estruturalista no terreno da psicanalise.
Injetara na articuia930 da teoria anaiftica urn certo numero de prindpios
tornados de emprestimo a iingiifstica estrutural. Estes darao origem a uma
muta9:l0 epistemo16gica radical ao nivel das eIucida90es metapsicoIogicas.

Ja no "Discurso de Roma", Lacan recentra a probIematica inconsciente
numa rede de inteligibilidade que segue a linha dos preceitos dessa Iingiifstica.
Como exempIo, esta passagem onde aparecem nitidamente suas primeiras
diretrizes:

"Que se retome a obra de Freud na Traumdeutung para Iembrar com
eIa que 0 sonho tem a estrutura de uma frase, ou melhor, se nos atemos
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ao pe da letra, de uma charada, ista e, de uma escrita de que a sonho
da crian<;arepresentaria a ideografia primordial, que, no aduito, reproduz
a emprego fanetico dos elementos significantes que encontramos tanto
nos hier6gIifos do antigo Egito, como nos caracteres cujo uso se conserva
na China.
"Mesmo assim, isto nao passa de deciframento do instrumento. E na
versao do texto que 0 importante come<;a, a importante de que Freud
nos diz que esta dado oa elabora9:l0 do saoho, isto e, em sua ret6rica.
Elipse e pleonasmo, hiperbato au silepse, regressao, repeti9ao, oposi<;ao,
tais sao as deslocamentos sintaticos; metatora, catacresse, antonomasia,
aIegoria, metonfmia e sinedoque, as condensaq6es semanticas onde
Freud nos ensina a ler as inten90es ostentat6rias ou as demonstra90es
dissimuladoras ou persuasivas, retorsivas ou sedutoras com que °sujeito
J110dulaseu discurso onirieol."

De uma tallegiao de tropos do diseurso tao elegantemente cODvocados
par Laean, nao se deveria prenunciar que 0 atrativo da analogia esgota-se
com 0 discurso do sonho. Todas as forma90es do inconsciente se coiocarao
sob a mesma inSignia, sem exce9ao:

"Quanto a psicopatologia da vida cotidiana, outro campo consagradb
por uma outra obra de Freud, e claro que todo ato faIho e urn discurso
bem-sucedido, e mesmo graciosamente construido, e que no lapso e
a mordap que gira sabre a palavra, justo ao quadrante necessaria para
que urn born entendedar encontre ai sua meia-palavra2;,

Portanto, parece claro para Lacan que a propria abra de Freud canvoca
a introdu9ao de certos conceitos da lingufstica no campo te6rico da psicanalise.
Resta dizer, contudo, que se Lacan se dedicou constantem~nte a explorar
esse novo terreno de elabora<;:lo, a intui9ao de sua existencia ja tinha side
pressentida, em 1937, peIa analista Ella Freeman-Sharpe, em sua obra Dream
Analysis3. Mas a obra original de Lacan consistira em teorizar esta intui9ao,
promovida ao niveI de uma hip6tese geral sobre 0 inconsciente. Eis par que
esta analogia estrutural entre certos processos da linguagem e 0 dinamismo
inconsciente exige uma incursao previa no campo da lingiiistica. De fato,
a n09ao de estrutura s6 e central na obra de Lacan na medida em que ela
e constantemente referenciada a estrutura da linguagem. Em primeiro lugar,
na medida em que esta estrutura e co!ocada por Lacan como a estrutura

1. 1. Lacan, "Follctioll et champ de la parole et du langage en psychanalyse", in Bcrits, Paris,
Seuil, 1966, pp. 267-268.
2. Ibid., p. 268 (grifo do autor).
3. Ella Freeman-Sharpe, Dream Analysis (1937), London, The Hogarth Press, S' ed. 1961,
cf. cap. I., pp. 13-39. As passagens mnis importantes desse capftulo foram lraduzidas para
o frances sob 0 titulo: "Mecanismes du reve et procedes poetiques", in Nouvelle Revue de
Psychanalyse, 1972, n. 5,101-114.
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it qual 0 inconsciente deve ser relacionado. Em segundo lugar, porque e
o proprio ato da Iinguagem que faz advir 0 inconsciente e 0 lugar onde e1e
se exprime. E principalmente em torno de dois dos princfpios mais funda-
mentais destacados por F. Saussure que esta analogia pode ser 0 mais segura-
mente evidenciada: por urn lado, a distin~ao radical entre significante e signifi-
cado; por outro lado, a discrimina~ao dos dois eixos da linguagem. Neste
sentido, seria valioso lembrarmos aqui alguns de seus elementos mais sinte-
ticos.

o SIGNO LINGO/STIeO

o algoritmo estrutural da linguagem, exposto por F. de Saussure no
inicio do secu!o4, apoia-se, inicialmente, na no~ao de signo lingiifstico. Para
fundar a natureza desse signo, F. de Saussure e levado a romper com certas
tradi<;6esde pensamento e, em particular, com a concep~ao que nos faz pensar
naturalmente a unidade lingiifstica como associa~ao de urn termo a uma coisa.
a signa 1ingiifstico, com efeito, nao une uma coisa a urn nome, mas um
conceito a uma imagem acr1stica.Mas, de imediato, 0 tenno "imagem acustica"
exige uma precisao: "0 signo lingiiistico une, nao uma coisa e urn nome,
mas urn conceito e uma imagem acustica. Esta ultima nao e a som material,
coisa puramente fisica, mas a marca ffsica desse sam, a representa({Jo que
nos e dada por nossos sentidos; ela e sensorial, e Se nos ocorre chama-la
"material", e apenas neste sentido e poroposi<;ao ao outro termo da associa9ao,
o conceito, geralmente mais abstrato5

."

Nao podemos deixar de chamar a aten9ao para express6es como "marca
psfquica" e "representa9ao", que prefiguram a distin9ao fundamental entre:
"a linguagem" , "a lfngua" e "a fala". As unidades lingliisticas enquanto entida-
des "psiquicas" participam, assim, do registro da "lfngua" e nao procedem
da fala. E por esta razao que a "linguagem" deve ser considerada como
a utiliza<;ao(articula9ao de uma "lfngua falada" por um sujeito. E cabe a
F. de Saussure lembrar-nos que "a lfngua e para nos a linguagem menas
a fala"6.

a signa lingufstico aparece, entao, como uma "entidade psiquica de duas
faces" cujos dois elementos saa instituidos, de imediato, numa rela9do de
associa9ao. Se, portanto, 0 signo lingufstica e antes de mais nada "rela9ao",
essa rela9ao, que e aparentemente fixa no sistema da lingua, e suscetivel

, de modifica<;6es na dimensao da linguagem. Por outro lado, se F. de Saussure
mantem 0 termo de "signa" para exprimir a unidade lingulstica, ele prefere,

4. F. dc Saussure, Cours de linguistique gem:rd/e, citado na edio;ao eritica, Paris, Payot, 1980.
5. Ibid., primeiru parte: "Principes Generaux", cap. I, p. 98.
6. Ibid., p. 112.
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no en tanto, substituir significado por conceito e significante,por imagem acusti-
ca7. a signa torna-se, portanto, rela<;ao de urn significado a um significante
e que podemos esquematizar da seguinte forma, para retomar 0 modelo da
inscri<;aosaussuriana:

I w"coito II '>goofi"do IIEBIlm~gem slgntflcante S
acuSllC3

Esta rela9ao, que e apresentada como uma reJa<;aode oposi~ao separando
os elementos entre si, anuncia uma propriedade do signo que Lacan explorani
no sentido da autonomia do significante em re1a9do ao significado, a qual
so e ,concebfvel na medida em que significante e significado nao estao numa
rela<;ao fixa.

Se colocamos 0 signo linguistico como sendo 0 elemento fundamental
do sistema da lingua, urn exame sumario de seu funcionamento no ~istema
faz imediatamente surgir certas propriedades que podem parecer contradi-
tori as. Essas propriedades, que iremos examinarsucessivamente, sao as seguin-
tes: a) a arbitnirio do signa; b) a imutabilidade do signo; c) a altera980
do signa, d) a carater linear do significante.

o ARBITRARIO DO SIGNO

o arbitrario do signa manifesta-se ao nive! da propria associa9ao do
significante e do significado. De fato, na~ parece existir elo necessario entre
urn conceito e a mantagem acustica que serve para representa-lo. Prova e
que de uma lingua para outra a imagem acustica varia para urn mesmo signifi-
cado dado. Entretanto, 0 arbitrario do signo nao significa que 0 signo tenha
urn carater aleatorio. 0 arbitrario so vale para a conjunto de uma determinada
comunidade linguistica: "A palavra arbitnirio nao deve dar a ideia de que
a significante depende da livre escolha do sujeito falante. ( ... ) Queremos
dizer que ele e imotivado, isto e, arbitrario em rela~ao ao significado, com
o qual nao tem nenhuma liga9ao natural na realidade8."

7. "Propomos conservar a palavra signo, para designar ° total, e sllbstituir conceito e imagem
acustica, respectivamente, por significado e significante, esses ultimos termos tendo a vantagem
de marcar a oposi~ao que os separa, seja entre si, seja do total de que des fazem parte"
op. cit., p. 99.
8. F. de Saussure: op. cit., p 101
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Observafoes cJfnicas
Neste ponto preciso do arbitdrio do signo, podemos fazer algumas obser"

vafoes cJinicas. 0 problema do carater aleat6rio do signo lingufstico e levan-
tado pela clinica, tanto a nfvel de certas linguagens deiIrantes, como nas
glossolalias psicopatol6gicas, para citar apenas estas duas ilustrac;:oes.

E principalmente nos esquizofrenicos (mas nao apenas) que encontramos
disturbios bastante profundos da linguagem, nos quais parece que a estrutu-
rac;:aodelirante da locw;ao interpela, precisarnente, a difereoc;:a que existe
entre caniter arbitnirio do signo e carater aleatorio do signa. Sem perder
de vista 0 ensino freudiano, que insiste em nos explicar que na esquizofrenia
as "representa((oes de palavras" poem-se a funcionar como "representa((oes
de coisas,,9, 0 ensino saussuriano perrnite elucidar, a partir da n09aO de signa
Iingiiistico, essa possibilidade de associa((ao aleatoria de urn significado com
urn significante. Ou seja, esse mecanismo de des-conexao do significante e
do significado que levan! Lacan a falar de desenfreamento do significante.
o que pode aparecer como "desenfreamento do significante" e efeito de
urna aitera9ao especffica da utiliza((ao do signo lingiilstico, que seria, como
assinala F. de Saussure, 0 momento em que "0 significante depende da livre
escolha do sujeito falante"lO.

Esta propriedade aIeatoria da eJabora((ao e da utilizac;:aodo signo linguis-
tico foi notavelmente descrita num dos trabalhos de S. Leclaire: "A la recher-
che des principes d'une psychotherapie des psychoses"lI. S. Leclaire nos mostra
como dais processos podem intervir nesta aJtera((ao do signo: quer urn mesmo
significado pode encontrar-se associado a qualquer significante; quer, inversa-
mente, urn mesmo significante pode encontrar-se associado a qualquer signi-
ficado:

s
Sl---?I~S5

S2 S4

S3 s3

Nos dois casos, temos entao urn arbitnirio do signa estritamente indivi-
dual, estritamente subjetivo que, portanto, nao e mais urn arbitrario proprio
a uma comunidade linguistica. Na medida em que tratamos aqui do arbitrario

9. S. Freud: "Das Unbewusste" (1915), G. w., X, 264-303, S E., XIV, 159-215, trad 1.
Laplance et 1. - S. Pontulis, "L Jnconscient" in Merapsych%gie, Paris, Gallirnard, 1968,
p. 120 et seg.
10. F. de Saussure, op. cit., p. 101.
11. S. Leclaire: "A la recherche des principes d'une psychotherapie des psychoses" in L 'Evolution
psychiatrique, 1958, torno 23, n~-2,pp. 337-419.
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pr6prio e pontual de um sujeito, a associa9ao signifieado/significante pode
ser considerada como totalmente submetida as possibilidades de combina((oes
aleatorias Ainda assim,. seria preciso interrogar-se seriamente a respeito da
sobredetermina9ao ineonsciente do material significante assim combinado,
a que responde precisarnente urna grande parte da reflexao de Lacan.

No que diz respeito ao aspecto dos disturbios psicopatol6gicos da lingua-
gem designado com? g~~ss.olaJj~s,a incidencia do .processo inco~sciente na
aiterac;:ao do Slgno imgUlStiCOe, neste caso, perfeltamente mamfesta, para
alern do canher aparentemente aleatorio das associa90es significantes/signi_
ficados12

Pode-se definir sucintamente a glossolalia como a aptidao para inventar
e falar 1(nguas novas, estritamente incompreensfveis para todos, exceto para
aquele que as fala. Nestas constru~oes linguisticas originais, de imediato pode-
mas observar que uma estrutura sintatica rnais ou menos rudirnentar existe,
com esta caracterfstica de ser quase sempre analoga a da Ifngua materna
do glossolalico. Num certo numero de casos, estas linguagens relativamente
estrutmadas se fixam e se enriquecem pouco a pouco. Ora, esta estabilidade
deve-se, essencialmente, a uma certa fixidez na associac;:ao do significante
ao significado. Contudo, esta associa((ao significado/significante nao resulta
absolutamente de urn arbitnirio convencionalmente estabelecido e aceito pelo
uso de uma comunidade linguistica. Na glossolalia, 0 processo de associa~ao
e aleatorio, porem extemporaneo. 0 signo surge como que a revelia do sujeito,
de tal fonna que podemos dizer que 0 sujeito esta como que alucinado pelo
produto de suas proprias inven90es lingiifsticas. Essas associa((oes significa-
dos/significantes parecem construir-se apesar dele, a tal ponto que, freqiiente-
mente, ele e a primeiro a espantar-se com elas.

Trata-se de uma elaborac;:ao de signos iingiiisticos diferente da que inter-
vern em certas linguagens delirantes. Em particular, nao h8. verdadeiramente
dispersao e associa~ao puramente aleatoria entre significados e significantes
e entre significantes e significados. Nesta cristaliza9ao significante, 0 signifi-
cante ordena-se em totalliberdade em reJa((ao as oposi((oes fonematicas habi-
tualmente codificadas nas Ifnguas usuais. 0 carater aleatorio de tais associa((oes
merece, entretanto, ser examinado a luz dos principios mais conentes da
psicanaJise.

Neste sentido, somos levados a pensar que a invengao do significante
- que ocorre via de regra na glossolalia - bern como a relac;:ao que ele
mantem com 0 significado sao apenas superficiairnente aleatorias. De fato,
no fen6rneno glossolalico trata-se, sobretudo, do resuitado de urn efeito de
captura significante, na medida em que a estruturac;:ao do signo pareee estar

12. Sobre os problemas clfnicos colocados pela estrutura~ao dos signos nas linguagens delirantes
e glossolalias, reportar-sc a meu artigo: "Condensation et deplacement dans la structuration
des langages delirants", in Psychanalyse ii I'Universite, 1982, tomo 7, n? 26, pp. 281-298. Cf.
tambem Le Discours Psychunu/ylique, n? 6 et n~7,1983.
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completamente submetida ao processo primario inconsciente. Esta incidencia
e de tal forma manifesta em certo numero de casos que as produ<;6es neol6gicas
que resultam dos efeitos subversivos da "condensa<;ao" e do "deslocamento"
podem ser tomadas como verdadeiras emergencias significantes do incons-
ciente, para seguirmos aqui a linha da tese lacaniana do mconsciente estrutu-
rado como uma linguagem.

A IMUTABIUDADE DO SIGNO

diante de uma rela<;ao de reciprocidade contradit6ria entre imutabilidade e
mutabilidade

Esta altera<;ao do signo atinge simultaneamente 0 significante e 0 signifi-
cado. No nlvel do significante, trata-se, sobretudo, de uma altera<;;aofonetica;
ao passo que ao nivel do significado, trata-se de urna modifica<;ao do conceito
enquanto tal. Dito de outra forma, a altera<;ao do significado sera coextensiva
a uma modifica<;ao da compreensao e da extensao do conceito. De maneira
oeral, a altera<;ao do signo e sempre da ordem de um des/ocamellto da relapio
~ntre significado e significantelS.

Acabamos de ver que 0 arbitrario intrinseco ao signo deve-se ao fato
de que a significante e livremente escolhido com rela<;ao a ideia que ele
representa. Entretanto, uma vez escolhido, este significante imp6e-se a comu-
nidade lingufstica, a "massa falante", para retomar a expressao saussuriana.
E neste sentido que ele se torna imutavel. E preciso, portanto, admitir que
o arbitnirio do signo e 0 que de certa forma da origem a submissao de uma
cornunidade lingUistica a lingua, como assinala F. de Saussure: "Nao somente
urn indivfduo seria incapaz, se quisesse, de modificar no que quer que seja
a escolha que foi feita, mas tambem a propria massa nao pode exercer soberania
sabre uma uniea palavra; ela esta ligada a Ifngua tal como ela e13."

Isto tende a mostrar a que ponto urn sujeito falante e assujeitado a
sua lingua, tanto e verdadeiro 0 fato de que tudo se passa como se a /{ngua
tivesse urn certo caniter de fixidez, em razao do consenso que a comunidade
linguistica adota em rela<;ao a ela. Par esta eonven<;ao arbitraria do signo,
a comunidade lingiifstica instala, necessariamente, este signa numa tradi<;a6;
dito de outra forma, no tempo. Ora, como observa F. de Saussure, nesta
implica<;ao reside 0 germe aparente de uma contradi<;ao: "Existe uma liga<;ao
entre dois fatores antin6micos: a conven<;ao arbitraria do signo, em virtude
da qual a escolha e livre, e 0 tempo, gra<;as ao qual a signo e fixado E
por ser arbitrario que 0 signo nao conhece outra lei que a tradi<;ao e e por
fundar-se na tradi<;ao que pode ser arbitnirio14."

Mas e preciso convir que, paradoxalmente, a dimensao do tempo e tam-
bern a que terminanl impondo ao signo uma certa alteraqao.

o CARATER LINEAR DO SIGNIFICANTE

A ALTERA<;:Ao DO SIGNO

Se a altera<;ao do signa esta diretamente ligada a pratica da Ifngua no
tempo, a influencia do fator tempo e intrinsecamente dependente da natureza
do significante. 0 significante por si s6 ja e uma sequencia fonemarica que
se desdobra no tempo. A fala, a articula<;ao nao e outra coisa senao 0 ato
mesmo que presentifica este desenrolar temporal do significante. Esta extensao
"temporal" do significante da origem a uma propriedade fundamental da
!fngua. Com efeito, a lingua desdobra-se numa diresao orientada que chama-
mos de 0 eixo das oposiq6es au eixo sintagmatico. E esta seqiiencia orientada
na organiza~ao significante que Lacan designa como cadeia significante.

Quando se postula a ordem da seqiiencia significante, supoe-se simulta-
neamente uma outra propriedade fundamental da estrutura lingiiistica. De
fato, a Ifngua e estruturada por ja estar fundada em urn conjumo de elementos
dados: os signos. Mas, se dispusessemos apenas de signas lingufsticos, nao
terfamos urn sistema estrutural. Teriamos apenas urn lexico. A Ifngua e uma
estrutura, porque alem dos elementos supoe leis que governam esses elementos
entre si. Ora, estas leis intervem quando abordamos a "caniter linear do
significante". Com a cadeia significante veem-se colocados, com efeito, dais
problemas especfficos: por urn lado, a problema das concatena<;oes significa-
tivas; por outro lado, a questao das substitui90es suscetfveis de intervir nos
elementos significativos Estas duas ordens de problemas sao sancionados,
em toda lingua, pela existencia de leis internas de natureza diferente, segundo
reJam as concatena<;oes au as substitui<;oes. A lfngua pode, portanto, ser
analisada segundo duas dimensoes, as quais estaa ligadas propriedades especf-
ficas: a dimensao sinragmatica e a dimensao paradigmatica.

A aitera<;ao do signo e a resultado da pratica social da Ifngua ao longo
do tempo. Se e par ser imutavel que a signo lingiiistico pode perdurar, e
tambern por perdurar no tempo que ele pode alterar-se. Estamos, portanto,

p. F. de Saussure, op. cit., p. 102.
14. F. de Saussure, op. cit., p. 108. IS. F. de Saussure, op. cit., p. 109.
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as DaIS EIXOS DA LINGUAGEM

Seguindo-se ao signa lingiifstico, a segunda inova~ao saussuriana funda-
mental consiste em ter distinguido urn duplo corte do sistema da linguagem.

Em razae do usa que Lacan faz desta inova<;;3o, sera mais pertinente
seguir-lhe as linhas diretrizes a partir do contexto dos trabalhos de Jakobson 16

FalaT implica efeluar duas series de opera~6es simultaneas: de urn lado,
seJeciollar urn certo niimero de unidades linglifsticas no lexica; por outro
lado, combin3r as unidades lingLifsticasescolhidas. Define-se assim urn corte
da linguagem segundo duas dire($oes: a das sele~6es e a das combina~6es

A selerao, que sup6e a escolha de urn termo entre oulroS, implica uma
possibilidade de substitui~ao dos termos entre si. Quanta a combinaq8o, ela
requer um certo tipo de articula~ao das unidades lingufsticas, a come~ar pela
configura~ao de uma certa ordem nas unidades de significa~ao. Pode-se, esque-
maticamente, representar esta ordem peJa seguinte progressao de complexi-
fica~ao crescente:

o processo de "combina~ao". Quando a deteriora~ao recai sobre a escolha
lexical (sele~ao), 0 afasico encontra dificilmente as palavras Ele utiliza entao,
freqlientemente, no lugar ~lapalavra procurada uma palavra que se encontra
numa re/aqRo de contiguidade com esta. Inversamente, quando e a articula~ao
dos termos lexicais (combina~ao) que esta deteriorada, 0 afasico procede
por similitude. ~stas duas sfn?fomes patol6gicas evidenciam. uma propriedade
especffica do dlscurso. 0 dlSCurSOse desdohra, com efelto, segundo dois
tipos de opera~oes as opera90es metaf6ricas (eixo das sele~oes) e as opera96es
metonfmicas (eixo das combinagoes). "0 desenvolvlmento de urn discurso
pode se dar ao longo de duas linhas semanticas diferentes: urn tema leva
a outro, quer por similaridade, quer por contiguidade. Sem dlivida, seria
melhor falar de processo metaf6rico no primeiro caso, e de processo metonf-
mico no segundo caso, ja que encontram sua expressao mais condensada,
urn na metafora, outro na metonfmiaIS."

Resumamos os diferentes aspectos do corte da linguagem no esquema
seguinte:

Fonema • ,emantema • palavra • [rase
(menor unidade da cadeia (unidade de significa-
falada, dcsprovida de sen- ~~joelementar)
lido)

Eixo sint1lgmalico
eixo da fala

Comhina~ao - Contigiiidade - Melonimia

A combinas;ao, que diz respeito aos elos de concatena~ao das unidades
lingufsticas entre si, e sustentada, portanto, por uma reia{:8o de contigiiidade
dos elementos significativos entre si.

Em geral, pode-se definir dois eixos que dividem a linguagem em sua
totalidade, segundo 0 plano da selerao (eixo paradigmatico) e segundo 0
plano da combina{:8o (eixo sintagm<itico). Deparamo-nos entao, imediata-
mente, com a distm~ao sobre a qual msiste F. de Saussure entre a lingua
e a fala. Na medida em que as duas dimensoes participam da linguagem,
cada uma opera segundo um dos dois eixos. 0 eixo das seleg6es diz respeito
ao sistema da lfngua en quanta escolha lexical; 0 eixo das combina~6es esta
ligado a fala enquanto utjliza~ao dos termos lexicais escolhidos. Eis af uma
das raz6es que conduziram Jakobson a considerar 0 sistema da linguagem
em fungao do modo peIo qual as termos se encontrem associados: por similitude
ou par contigiiidade. Sao, alias, os estudos de lakobson sobre a afasia que
conduzem a esta conclUSa017.

Jakobson isola dois grandes tipos de afasia, que podem ser distinguidos
de acordo com 0 tipo de processo que esteja deteriorado: de "selegao" ou

Os ateus de hoje em dia nilo valem os de antigamente. (Voltaire)
Os mentirosos de hoje em dia Mio valem os de antigamente.
Os tira-dentes de hoje valem tanto quanto os de antigamente*.

o signo lingufstico e 0 corte da lingua gem segundo dois eixos levam
a examinar duas propnedades da linguagem que vao nos introduzir muito
duetamente alguns pontos fundamentais da teoria lacaniana. Estas proprie-
dades sao, respectivamente: a10 valor do signo; b) as construroes metaf6ricas
e metonfmicas. Com a valor do signo, evidenciado por F. de Saussure, podemos
abordar a no~ao lacaniana de ponto-de-estofo**. A metMora e a metonfmia
nos conduzem, igualmente, a ideia fundamental de Lacan da supremacia do
signiticante e a suas conseq(iencias com rela~ao ;:ISforma{:6es do inconsciente.

16. R. Jakobson, Essais de linguistique genera Ie, Paris, Minuit, 1961
17. R. Jakohson, Ess~is de linglIistique gen6raJe, or. cit., pr. 43-67. Cf. lambem "Towards
a linguistic typology of aphasic impairments" in Renck, O'Connor et aI., Disorders of lilllguage,
London, Churchill, 1964.

18. R. Jakobson, Essais de linguistiquegeneraie, Paris, Minuit, 1963, p. 61.
• Em frances, se diz "mentir como um lira-dentes" (N. da T.)
h "Point de capiton", no original (N. da T.)
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5
Nesta perspectiva, podcr-se-ia pensar que a delimitw;ao de eicmcnt08

significativos e semprc possfvcl a partir do momento em que estes sejam
tornados isoladamente. B;3.staria, pOl' exemplo, aceitar 0 principia de uma
correspondencia biunfvoca (a-a'; /3--(3'; -y--y'; ... ) entre significantes e signi-
ficados para confirmar a ideia de uma tal delimita9ao. De resto, e a pr6pria
nO<;30de signa lingufstico que leva a essa ideia. Uma vel que se sabe existir
uma certa fixidez entre significante e significado, pode-se imaginar que numa
cadeia falada, tada vel que se encontra urn significante S I' este estara necessa-
riamente ligado a urn significado SI' 0 que nos da a garantia de significa<;fio
Sign. 1. Ista representaria dizer que a significa<;iioestaria totalmente dada
e garantida no momento em que urn signo lingiifstico fosse iso[ado da cadeia.
Ora, nao e nada disso, ja que uma imagem acustica dada nao permite obter
uma significa9ao dada, no momento em que 0 signo e isolado dos outros
signos.

Retomemas a exemplo invocado por F. de Saussure. A uma mesma
imagem acustica articulada, do is significados possiveis podem ligar-se, indu-
zinda a duas significa<;6esdiferentes:

o valor do signo Iingiiistico e 0
ponto-de-estofo* em Lacan

),,,g,," ""\.
Eu aprendo Eu ~ prendo

Se "a entidade lingiifstica existe unicamente pel a associa9ao do significan te
e do significado"l, esta mesma entidade lingiifstica s6 encontra sua determi-
nar,:ao ao seT defjmitada. Ora, este problema da delimita<;ao co[oca, entre
outras questoes, a delicada questao da enunciar,:ao, que, com Lacan, torna-se-a
central na psicanaJise, a ponto dele assimilar, como veremos mais adiante,
o "sujeito do inconsciente", 0 "sujeito do desejo" ao "sujeito da enunciar,:ao"

Poderfamos considerar, a exemplo de F. de Saussure, que a cadeia falada
e uma dupla cadeia: cadeia dos conceitos e cadeia das imagens acusticas,
de tal forma que a toda delimitar,:ao introduzida na cadeia das imagens acusticas
corresponderia uma delimita<;ao subseqiiente na cadeia dos conceitos. Eis
o sentido do seguinte esquema saussuriano":

b

Ii [3 ')'

ITII- imagens acusticas "S"

conceitos "s"

y'

Tal imagem acustica pode, assim, estar ligada a dois signos lingiiisticos
distintos, senda que apenas 0 contexto da cadeia falada permite circunscrever
a significa9aa. Dar 0 principio de delimitar,:ao do signo que preconiza F. de
Saussure: "Para estarmos seguros de que tratamos com uma unidade, e preciso
que ao compararmos uma serie de frases onde a mesma unidade se encontra,
possamos em cada caso separa-[a do resta do contexto, constatando que 0

sentida autoriza esta delimitar,:a03".

Dizer que 0 contexto delnnita 0 signo nao e outra coisa senao dizer
que 0 signa s6 e signo em funr,:ao do contexto. Ora, esse contexto e um
conjunto de outros signos. A realidade do signo lingufstico s6 existe, pois,
em fun~ao de todos os outros signos. E esta propriedade que F. de Saussure
chama de 0 valor do signa. 0 "valor" e 0 que faz com que urn fragmento
acustico torne"se real e concreto, que seja delimitado, fazendo sentido, que
se tome, portanto, signo lingiiistico. Pode-se dizer, portanto, como observa
F. de Saussure, que "numa lfngua cada termo tem seu valor por oposi9ao
a todos os outras term os"" , assim como num jogo de xadrez "0 valor respectivo
das pe9as depende de sua posir,:ao no tabuleiro"s. Alias, na Ifngua, como

* "Point-de-capiton" no original; no uso comum, 0 ponto onde convcrgem as linh~s de costura
num cstofamento. (N da T.)
1 F. de Saussure, op. cit., p. 144.
2. Cf. op. cit., p. 146.
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3. F. de Saussure, op. cit, p. 147.
4. F. de Saussure, op. cit., pp. 125.126.
5. Ibid., pp 125-126.
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no xadrez, 0 valor dos term os, assim como 0 das pe~as, clepencle das regras
aceitas de uma vez por todas.

Com a no<;;aode "valor", tom amos conhecimento de llma clasjustificativas
mais pertinentes do sistema da linguagem como sistema estruturai. Os signos
lingliisticos nao sao somente significativos por seu conteuclo, mas tambem,
e sobretudo, pelas rela<;;6esde oposic;ao que mantem entre si na cadeia falada6.

E, pois, em ultima instancia, 0 sistema que Ihes da uma identidllde significlltIWl.
A linguagem aparece como uma serie de divis6es sirnultaneamente introdu-
zidas num fluxo de pensamentos e num fJuxo fonico. De modo que se "a
lingua elabora suas unidades ao constituir-se entre duas massas arnorfas"),
o signa linglifstico corresponde a uma articula~ao dessas duas massas amorfas
entre si: uma ideia se fixa num som, ao mesmo tempo que uma sequencia
fonica se constitui como significante de uma ideia Oaf a celebre metMora
de F. de Saussure: "A lingua e companivel a uma folha de pape!. 0 pensamento
e a face, e 0 som 0 verso; mlo se pode cortar a face sem cortar ao mesmo
tempo 0 verso; assim tambem, na Ifngua, nao poderiamos isolar 0 som do
pensamento, nem 0 pensamento do som"8.

Podemos, portanto, a titulo de conc1usao, tomar a lingua prioritariamente
como urn sistema de diferen~as de elementos e urn sistema de oposi~ao de
elementos. Tudo se passa, pois, como se a estrutura do signo linglifstico
procedesse de urn "corte" que interviria no fluxo dos sons e dos pensamentos:
"Quer se tome 0 significado ou 0 significante, a lingua nao compona nem
ideias, nem sons que preexistiriam ao sistema lingufstico, mas unicamente
diferen~as fonicas e diferen~as conceituais oriundas desse sistema,,9.

Se 0 surgimento do significante provem de urn tal corte, nao existe,
portanto, na realidade, urn "fluxo de significantes". E a interven~ao do corte
que faz nascer a ordem significante, ao mesmo tempo em que 0 associa a
urn conceito. 0 surgimento do significante e, pois, indissociavel do engendra-
menta do signo linguistico em sua totalidade.

Lacan ira introduzir algumas modifica~6es com rela9aO as teses saussuria-
nasJO. Por um lado, 0 fluxo dos pensamentos e 0 f1uxo dos sons serao, de
imediato, interpelados como fIuxo de significados e fIuxo de significantes.
Por outro lado, 0 esquema do signo lingliistico sera invertido na escrita laca-
mana:

Nestas condi<;6es, para Lacan, 0 problema e reformulado ponanto, no
sentido do estabelecimenlO de uma rela«ao de urn fluxo de significantes com
um fiuxo de significados. Esta rela<;aosera tambem objeto de uma importante
rnodifica~ao em rela~ao as analises saussurianas. Nao se trata mais, para
Lacan, de aceitar a ideia de urn "corte" que uniria 0 significante ao significado,
ao mesmo tempo em que determina a ambos, mas de introduzir esta delimi-
ta~ao at raves de urn conceito original que ele chama de ponto-de-estofo.

Esta inova~ao e diretamente provocada pela experiencia psicanaiftica,
que nos mostra que a rela.~30do significante com 0 significado e, como. men-
ciona Lacan: "sempre flUlda, sempre prestes a se desfazer"ll. A dehmlta<;ao
lacaniana pelo ponto-de-estofo e, por outro lado, corroborada pelo proprio
fundamento da experiencia psicotica, on de esse tipo de enlace parece precisa-
mente faltar.

Uma observa~ao preliminar impoe-se a respeito do ponto-de-estofo. Este
conceito, que equivale a "delimita(,:30" de que fala F. de Saussure, so encontra
sua plena e compieta acep~ao em Lacan, se reportado ao registro do desejo.
De fato, 0 ponto-de-estofo e 0 constituinte e!ementar do grafo de desejo,
cuja elabora~:'io Lacan desenvolve ao longo de dois seminarios sucessivos:
"As Forma~6es do Inconsciente" (1957 -1958) e "0 Desejo e sua Interpre-
ta~ao" (1958 - 1959)12.As elabora96es teoricas que Lacan exp6e nestes
dois seminarios encontrarao sua expressao mais condensada num escrito: "Sub-
versao do sujeito e dialetica do desejo" (1960)13. Mas ja a partir de 1956,
a n09ao de ponto-de-estofo e adiantada por Lacan 14, numa perspectiva decidi-
damente aberta de dialetizar os limites colocados pela correspondencia saussu-
riana do fluxo significante com 0 f1uxosignificado, em favor de uma explica~ao
mais adequada, que se sustentaria nos ensinamentos tirados da experiencia
analftica 15.

Para Lacan, 0 ponto-de-estofo e, antes de mais nada, a opera9ao pela
qual "0 significante detem 0 deslizamento, de outra forma indetenninado
e infinito, da significa<;ao"lii.Em outras palavras, e aquilo por meio do qual
o significante se associa ao significado na cadeia discursiva. Retomemos sua
representa9ao grafica:

s, .r
!

j

11. 1. Lacan, Les Psychoses, seminario, livro TIJ (1955-1956), Paris, Suei!, 1981, p. 297.
12. Seminarios ainda ineditos.
13. 1. Lacan,"Subversion du SUJet et dialectique du desir", in Scrits, Paris, Seuil, 1966, pp.
793-827.
14. 1. Lacan, Les Psychoses, op. cit., cap. 21, pp. 293-306.
15. J. Lacan, Les Psychoses, op. cit, p. 97. "Ha aqui um passo a frente a ser executado,
para dar ao que esta em questao um sentido verdadeiramente utiliz:ivel em nossa experieocia.
Saussure procura defillir uma correspondencia entre esses dois fluxos qlle os segmentaria. Mas
o simples fato de que sua solu~iio fica em aberto, uma va que permanecem problcmaticas
a loclJ~ao e a frase em SlIU totalidadc, mostra muito bem tanto 0 sentido do metodo, como
seus limites".
16. "Subversion du sujet.. ". op. cit, p. 110.

6. Ibid., pp. 125-126.
7. lbid., p. 156.
8 Ibid., p. 157.
9. Ibid., p. 166.
10. Para uma analise detalhada dessas modifica~6es, reportar-se a J. L. Nancy et P. Lacouc·La·
barthe: Le Titre de la let/fe, Paris, ed. Galilee, 1973, caps. 1,2,3.
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Neste esquema 17, e, exatamente, 0 vetar 1l$ que materializa 0 ponto-de-
estofo, "colchetando" em dais pontos a cadeia significante SS'. Encontramos
uma certa anaiogia com 0 corte de F. de Saussure18 oode e por uma serie
de cesuras simultaneas, ala'; f31f3'; y/y', que sao determinadas as unidades
de significacao. Mas, com Lacan, a delimitag<1oda signific3gao fica, de imedia-
to, circunscrita ao conjunto da sequencia falada, e nao a unidades elementares
suceSSlvas:

"Voces encontram a fUll9ao diacr6nica desse ponto-de-estofo oa frase,
na medida em que esta 56 fecha sua significa9ao com seu ultimo termo,
cada termo seodo antecipado oa constrw;;ao de todos os cutros e, inversa-
mente, serando seu sentido por seu efeito retroativo".19

Identificamos aqui uma referencia direta ao problema do valor do signo,
analisado por F. de Saussure. Cada signo s6 e significativo na rela~ao de
oposi~ao que mantem com todos as outros signos da sequencia falada. Podemos
adiantar, portanto, como faz Lacan, que e sempre retroativamente que urn
signo faz sentido, na medida em que a significa9ao de uma mensagem s6
advem ao final de sua pr6pria articula9ao significante. Esta dimensao retroativa
do sentido e materializada no esquema do ponto-de-estofo pelo sentido retro-
grado do vetor d $ ; dito de outra forma, e na dimensao da posterioridade
que 0 ponto-de-estoto detem 0 deslizamento da significa<;ao A ambiguidade
do problema da enuncia~:1o fica suspensa, em grande parte, a esta delimita~ao
da significar,:aona "posterioridade" da articuia<;:1o

o desdobramento da articular;ao significante na sequencia falada neces-
sita, pois, que examinemos suas consequencias no nfvel das duas linhas seman-
ticas: metafora e metonfmia, que sustentam 0 processo de linguagen! na direr;3o
paradigmatica e na dire9ao sintagmatica.

Metatora - metonimia e supremacia
do significante

A partIr da nO<;:1ode ponto-de-estofo, um passo a mais pode ser dado
na introdUl;:1oda referencia lingiifstica no fundamento das elaborar;oes psicana-
lfticas lacanianas. Este avan90 no que, posteriormente, tornar-se-a a "Iogica
do significante" se esbo<;acom a analise dos processas metaf6ricas e metonf-
micas no discurso do sujeito, como testemunhos incontornaveis do carater
primordial do significante.

Algumas referencias cronol6gicas podem ajudar-nos a seguir 0 procedi-
men to adotado por Lacan quanta a assimiia<;aodos mecanismos inconscientes
aos da linguagem. Lacan introduz as primeiras referencias explfcitas a metMora
e a metonfmia na magistral reflexao que desenvolve, em seu seminario As
Psicose< a prop6sito do caso do presidente Schreber". Encontramos tambem
alguns prolongamentos no seminario de 1956-1957: "A Rela<;aode Objeto".1,
principalmente no decorrer da sessao de 8 de maio de 1957.

A analise do caso do presidente Schreber conduz Lacan a seguinte conclu-
sao. no delirio, tudo se passa como se houvesse uma invasao progressiva
do significante, no sentldo que 0 significante se Iibertaria poueo a pouco
de seu significado4 Tal conclusao encontra-se tambem refor<;ada pelo estudo

17. Esquema do point de capitan tal como e apresentado em "Subvcrsion du sujet et dialectique
du desir", op. cit., grafo I, p.110.
18. Cf. supra, p. 45.
19. J. Lacan, "Subversion du SUJetel dialectique du desir", op. cti., p. /10

1. 1. Lacan, Les Psychoses, seminario, livro III (1955-1956), seminario de 2 de maio de 1956
e 9 de maio de 1956, op. cit., pp. 243-262.
2. S. Freud, "Remarques psychanalitiques sur l'aulobiographie d'un cas de paranoi"a" (Le presi-
dent Sducber), in Cinq psychanalyses, Paris, PUF, 1975,7' ed., pp. 263-324. G. w., VIII,
240-316, S. E., XII, \-79
3. J. Lacan, "La Relation d'obJet el les structures freudiennes" (1956-1957), seminario ainda
incdilo.
4. 1. Lacan, Lcs PsyclJOses, seminario dc 2 de maio de 1956, op cil., p. 247.
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do mecanismo metaforico, que evidencia 0 caniter primordial do significante
em relagao ao significado, ou seja, temos aqui dois argumentos que permitem
a Lacan adiantar a tese da supremilcia do signific8nte, como sendo 0 que
melhar reorienta 0 unice verdadeiro retorno il. experiencia freudiana Lacan
ira simboJizar duplamente a suprernacia do significante sabre 0 significado:
em primeire lugar, invertendo 0 algoritmo saussuriano do signa lingtlfstico,
a seguir, esquematizando a escrita do significante par urn "S" maiusculo:

5
s

ciente estruturado como umil Iinguagem. Quer se trate da supremacia do
significante, atestada pelos mecanismos metat"oricos e metonfmicos, quer ainda
de sua assimilao;ao ao funcionamento do processo primario (condensao;ao/des-
locamento), ou enfim, de sua extensao a configurag30 das formag6es do incons-
ciente. Estes diferentes pontos fundamentais necessitam seTabordados deta-
Ihadamente, a come9ar pelo problema da metMora e a ilustragao que Lacan
noS propoe da supremacia do significante no "Seminario da carta roubada".

Pela letra "S" acima da barra encontra-se indicada a fun98.0 primordial
do significante, e Lacan mostrani, a partir da experiencia analftica, que e
ele que governa no discurso do sujeito; ou mesmo que e ele que governa
o proprio sujeito. Prova disso, 0 pape! crucial desempenhado pel as fungoes
metaforica e metonfmica no advento dos processos lnconscienres e, mais em
geral, nos fen6menos neur6ticos e psicoticos, como nos indica 0 proprio senti do
da descoberta freudiana:

"Em geral, e sempre 0 significado que colocamos no primeiro plano
de nossa amUise, porque seguramente e 0 que hoi de mais sedutor e
que, numa primeira abordagem, parece ser a dimensao pr6pria da investi-
ga~30 simbolica da psicamilise. Mas, ao desconhecer 0 papel mediador
primordial do significante, ao desconhecer que 0 significante e, na reali-
dade, 0 elemento guia, nao somente desequilibramos a compreensao
original dos fen6menos neuroticos, a propria interpreta9ao dos sonhos,
mas tambem tomamo-nos absolutamente incapazes de compreender 0
que se passa nas psicoses"5.
"A oposigao da mettifora e da metonfmia e fundamental, pais 0 que
Freud colocou originalmente em primeiro plano nos mecanismos da
neurose, bem como nos fen6menos marginais da vida normal ou do
sonho, nao e nem a dimensao metaforica, nem a identificag8.o. E 0

contrario. De maneira geral, 0 que Freud chama de condenSa9aO e
o que se chama, em retorica, metaiora, e 0 que eIe chama deslocamento,
metonfmia. A estruturagao, a existencia lexical do conjullto do aparelho
significante sao determinantes para as fen6menos presentes na neurose,
pais 0 significa~te e 0 instrumento com 0 qual se exprime 0 significado
desaparecido. E por essa razao que, ao chamar a aten~ao para 0 signifi-
cante, nao fazemos nada mais do que retornar ao ponto de partida
da descoberta freudiana,,6

Nestes elementos de reflexao adiantados par Lacan, encontram-se coligi-
dos os prinCipais pontos da argumentagao tearica que .Iustificaa tese do mcons-

o PROCE550 METAFORICO

A met<ifora e tradicionalmcnte repertoriada nos tropos do discurso como
uma figura de estilo fundada em rela~6es de similaridade, de substitui~ao.
Neste sentido, e urn mecanisme de linguagem que intervem ao longo do
eixo sincr6nico (paradigmatico), ou seja, 0 eixo do lexico ou da lingua. De
resto, e um processo de enriquecimento lexical, mesmo porque um grande
numero de "sentidos figurados" nao sao outra coisa senao antigas metaioras.

Em seu principio, a mettifora consiste em designar alguma coisa por
meio do nome de uma outra coisa. Ela e, portanto, no sentido pleno do
termo: substitlIir80 significante, como formula Lacan. Na medida em que
a met<i.foramostra que os significados extraem sua coerencia unicamente da'
rede dos significantes, 0 carater desta substituigao significante demonstra a
autonomia do significante em fe/arao ao significado e, por conseguinte, a
slIpremacia do significante.

Examinemos um exemplo casual: a utilizagao metaforica do termo "peste"
para designar a psicamHise.
Coloquemos:

51
sl

imagem acustica: "psicanajise"
conceito de psicanalise

52
s2

imagem actistica: "peste"
conceito de peste

Quando introduzimos a figura metaf6rica, efetuamos uma substituigao
significante que ira consistir, aqui, em substituir S1 por S2.

5. Ibid, P 250.
6. J. Lacan, Les Psychoses, scmimirio de 2 de maio de 1956, op. cil., p.251.
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A substitui<;ao de Sl por S2 faz Sl/sl pass"r sob a barra de significa<;ao.
Tudo se passa, enUio, como se 0 signo S1I51 se (ornasse 0 novo significado
de S2. De fato, e a significa<;ao que resulta da associa<;ao origin,hia de $1
a sl que serve de significado ao termino da constru<;ao metaf6rica Em contra-
partida, 0 significado s2 (ideia de doen<;a) e afastado. Sera preciso realizar
uma opera<;ao mental para reencontril-lo.

Neste ponto, deve serJeita uma observa<;30 que nos traz de volta 0

carater aleat6rio do signo. E inevitavel que, na metMoI'a, 0 significado asso-
ciado ao significante substitutivo (S2) seja por sua vez um signo 51/s1. Com
efeito, se 0 processo de substitui<;aosignificante consistisse simplesmente numa
permuta<;ao de significante, terfamos urn novo signa e mio uma metatora.
Terfamos, com efeito, S2!s2, que seria um novo tcrmo lexical. Tal ocorrencia
nos traria de volta, portanto, aos casos anteriormente evocados7, onde um
mesmo significante (S2) poderia ver-se associado a qualquer significado (S2,
a seguir sl). Tratar-se-ia, pois, neste caso, de uma associa<;ao aleatoria do
significante ao significado.

Na rede dos significantes da sequencia falada onde intervem a metafora,
e, pois, S1Is1 que se encontra imediatamente associado a S2 como significado:
isto poe em evidencia uma propriedade especffica da linguagem, a de que
a cadeia dos significantes comanda 0 conjunto dos significados. Inversamente,
os significados extraem toda a sua coerencia da rede dos significantes Nessas
condi<;6es, a "lfngua" govern a a "fala", 0 que constitui uma prova manifesta
em favor da supremacia do significante.

Oconto de E. Poe, A Carta Roubada, sera retomado magistralmente
por Lacans para exemplificar 0 princfpio desta supremacia do signiiicante. Para
citar apenas os principais epis6dios, lembramos que 0 conto de E. Poe apre-
senta uma serie de personagens que se movem ativamente em torno de uma
carta cuja circula\ao constitui 0 atrativo essencial da historia

Numa primeira cena, a rainha, que acaba de receber uma carta, empe-
nha-se em esconde-Ia a chegada do rei e seu ministro, temendo que se descu-
bram ali informa\oes que poderiam p6r em duvida sua homa Todavia, a
dissimula~aQ da carta nao escapou a sagacidade do ministro, que pressente
do que se poderia tratar, em fun<;ao do embara<;o da rainha. Este retira,
entao, de seu bolso uma carta aparentemente similar, finge ostenslvamente
Ie-Iii e a substitui pela carta da rainha, da qual apodera-se. A rainha, testemu-
nha estupefata desta situa<;ao, nada demonstra, para enganar 0 rei. No final
desta primeira cena, a rainha sabe que 0 ministro apropriou-se da carta,
e 0 ministro sabe que a rainha sabe.

No deconer de uma segunda cena, urn novo personagem, Dupin, aparece
Por ordem do comissario de polfcia, Dupin visita 0 rninistro esperando enCOn-
7. Cf. supra, p. 38.
8. J. Laean, Le Moi dans la thCorie de Freud el dans la technique de la psych'lIJalyse (1954- 1955),
semin~irio de '26 de abriJ de 1955, Paris, Scud, 1978, pp. 225-240. Cf. tambem: Eaits, op.
cit, pp. 11-61.

tral' a carta em seu domicilio. 0 ministro, suspeitando 0 motivo da visit(l
de Dupin, recebe seu visitante como se nao houvesse nada demais. Dupin
percebe, durante sua inspe9iio, um papel amassado, negligentemente colocado
a vista de todos. Compreendenclo que se tratava seguramente da carta procu-
racia - protegida, assim, no melhor dos esconderijos - esquece volunta-
riamente sua tabaqueira na casa do ministro e despede-se.

Corn 0 pretexto de recuperar a tabaqueira esquecida, Dupin volta no
dia segulllte, trazendo consigo uma reprodu<;ao que imita muito bern 0 docu-
mento arnassado. Aproveitando urn incidente que distrai a vigilancia do rninis-
tro, ele substitui a contrafagao pela carta cobi\ada e retira-se.

A segunda cena revela, portanto, uma estrategia de troca inversa a prece-
dente: e Dupin quem possui a carta, e 0 ministro e depositario de uma contra-
fa<;30.Todavia, 0 ministro nada sabe da substitui9ao ocorrida, ao passe que
a rainha 0 sabe.

A lllterpreta~ao lacaniana do conto de E. Poe e clara. Se considerarmos
que a carta esta investida da fun<;ao de significante, e seu conteudo da de
significado, compreende-se em que reside a supremacia do significante sobre
o sujeito. De fato, ao longo das diferentes cenas sucessivas, esta claro que
cada personagem viu-se enganado pelo jogo das substitui<;oes sucessivas da
carta que circula 0 rei foi enganado, posto que nada viu. Em contrapartida
a rainha viu, mas nada po de fazer. Enfim, 0 ministro nada viu e nada soube
da substitui<;ao de Dupin.

Todos os sujeitos, portanto, viram-se mobilizados, urn a um, pela circu-
la~3o da carta. Tendo em vista 0 caniter bastante singular desta interpreta<;ao,
Lacan pode evidenciar, com a maior precisao, 0 poder do significante suscetfvel
de mobilizar 0 sujeito. Esta carta, com efeito, desempenha muito bern 0
papel de significante, uma vez que os personagens que ela move nao conhecem
seu conteudo (significado). Alem disso, percebe-se que esse significante unico
circula nao somente ante 0 mutismo de uns, mas tambem face a cegueiri-
de Qutros. Nao se poderia encontrar melhor ilustra~ao metaf6rica para alertar-
nos sobre a dimensao do inconsciente e de seu processQ de surgimento, au
seja, algo que esta sempre ai, mas tambem e ao mesmo tempo, sempre alhures.
o devir dessa carta/significante que ao lango de seu percurso e trocada por
diversos substitutos, nao pode, tampouco, deixar de nos remeter a ordem
da linguagem e a seus mecanismos de substitui~oes significantes. Enfim, uma
ultima analogia: cada um dos personagens, determinados em seu agir pela
relagao com a carta. nos conduz a posi<;aodo sujeito, movido a revelia pelos
significantes da hnguagem em reia<;aocom 0 inconsciente.

A supremacia do significante se traduz, portanto, eletivamente, por uma
dominar;ilo da sujeito pelo significante, que 0 predetermina ld mesmo onde
ele cre escapar a toda determina930 de uma linguagem que ele pensa controlar.
Trata-se de uma das propriedades mais fundamentais, que sela a relagao
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do sujeito com seu discurso e que n6s podemos colocar no pr6prio fundamento
da no~ao de fala-ser (parletre)'" em Lacan.

Desta analise do processo metaf6rico, podemos, portanto, reter est"ls
primeiras conc!lls6es:

1) a processo metaforico e ° prodlltor de sentido, na medida em que
est::!sllstentado pe!a autonomia do significante em rela~ao ao significado:
eis af a explica~ao dessa formulat;ao de Lacan:

"A metMora se situa no ponto preciso onde 0 sentldo se produz no
"non-sens"9. "

2) A metafora, no proprio principio de sua constru9<lo, atesta 0 carater
primordial do significante, no sentido de que e a cadeia dos significantes
que governa a rede dos significados.
3) a caniter primordial do significante se exerce nao somente em re1a9ao
ao significado, mas tam bern ern rela9ao ao sujeito, que ele predetermina
sem que este 0 saiha.
Estes tres pontos serao amp!amente corroborados pel a analise do processo

metonfmico, que duplica seus efeitos.

o PROCESSO METONiMICO
Etimologicamente, 0 termo "metonimia" significa: mudanc;a de nome

(metonymia). Esta figura de estilo de linguagem e elaborada segundo urn
processo de transferencia de denominaqao, par meio do qua! urn objeto e
designado por urn termo diferente daquele que Ihe e habitualmente proprio.
Esta transferencia de denomina9ao de urn termo para urn outro termo, contu-
do, so e possivel com a ressalva de que existam certas condi96es de !iga9ao
entre os dois termos. Tradicionalmente, essas condi96es particulares de liga9ao
sao especificadas peios modos a seguir. as dois term os podem, com efeito,
estar ligados por uma rela9ao de materia a objeto ou de continente a conteddo·.
Por exemplo: "Beber um copo", "as metais da orquestra". au por uma
rela9ao de parte e todD: "Uma vela no horizonte", andar numa 750 cilindradas.
au entao, por uma reia9ao de causa e efeito: "A colheita" (que designa
nao somente a a9aOde colher, mas tambem 0 efeito desta a9aO).

Analisemos 0 processo de constru9ao de uma expressao metonfmica do
tipo: "estar num diva", expressao comumente utilizada para significar "fazer
analise, estar em analise" (sobre urn diva). Aqui, 0 tenno "diva" e metonimi-
camente utilizado no lugar do termo (a analise). Em outras paiavras, a parte
(0 diva) e colocada no lugar do todo (a amilise). Embora 0 "todo" esteja
eludido, nem par isso a significa9ao deixa de aparecer, em razao da rela9ao
de contigiiidade entre a "parte" e 0 "todo".
• "Le parletre": ncologismo criado por Lacan. N50 ha, por ser neologismo, lradu~:lo unica
consensual. M. D. Magno traduziu pOT"falesscr" (N. d~ T.). '
9. 1. Lacan, "L'Instunce de la !ettre dans l'inconscicnt Ou la rais on depuis Frcud", in Ecri1S,
Paris, Seuil, 1966, p. 508.
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o processo metonimico imp6e, assim, um novo significante em rela<;ao
de contiguidade com um significante anterior, que ele suplanta. Podenlos
esquematizar este mecanismo relo seguinte algoritmo
Coloquemos:

51
ST

lmagem actistica: "an::'ilise"
ideia de estar em analise

~

52
52

imagem acdstica: "diva"
ideia de diva•

Ao introduzirmos a Figurametonimica, efetuamos uma substitui9ao signifi-
cante que consiste em substituir SI par S2.

Mas, contrariamente ao que se passa na metafora, 0 significante "descar-
tado" nao passa sob a bana de significa9ao Ble permanece acima, pois na
metonfmia 0 sentido est a submetido a manuten9ao de S1 em contiguidade
imediata com S2 e em associar;ao com 51. Em conrrapartida, s2 e proviso-
namente expuiso. Podemos fazer aqui a mesma observa9ao que a prop6sito
da metatora. Na constru\3o metonfmica, a manuten9ao da presen9a de dois
significantes garante contra toda possibilidade de eiabora9aO de urn signo
novo que associaria de forma aieatoria urn significante a um significado.

Por razoes anaiogas as evocadas a respeito da metatora, a metonfmia
testemunha em favor da autonomia dos significantes em re/aqao a rede dos
significados, que elesgovernam, e, consequentemente, em favor da supremacia
do significante.

Lacan exprime 0 processo metaf6rico e 0 processo metonfmlCo em f6nnu"
las algoritmicas que procuram ressaitar as propriedades especificas do sigm·
ficante

o processo metaf6rico e, ern primelro iugar, expresso pela seguinte escrita
simb61ica:
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Esta formula, esclarece Lacan, nos Indica:

"que e na substitui<;ao de significante a significanle que se produz urn
efeito de significa<;ao, que e de poesia ou de cri3<;80, em outras palavras,
o advento da significa<;ao em quesUio.O signa + colocado entre ( ) rnani-
festa, aqui, a transposit;-ao da barra - eo valor conSl1tuinte deSla transpo-
5i<;ao para a emergencia da significa<;aoI1. ,.

Uma segunda formula de Lacan, contemporanea da precedente, da uma
maior importancia ao carater de substitui<;ao significante da metMora:

s
1

1.
x•

Nesta nova articula<;ao simb6lica, comenta Lacan, "as I maiusculos sao
as significantes, x a significa<;ao desconhecida e 0 S 0 significado mduzido
pela mettifora, que consiste na substituic;ao da cadeia significante de S a S'
A elisao de 5', representada aqul pelo risco, e condic;ao de realizac;ao da
metatora"I1.

Esta formulac;ao diferente apresenta a vantagem de constituir uma matriz
geral da metafora, diretamente aplica.vel ao processo metaforico inaugural
que constitui a metafora do Nome-do-Pai ou metMora paterna. Indiquemos,
desde ja, sua formula, sob reserva de examinar sua significac;ao mais adiante:

Nome-do-Pai deseio da Mae -- Nome-do-Pai (A J
Desejo da Mae signi.fi~ado para Falol"l

o sUJelto

A formulac;ao do processo metonfmico convoca os mesmos sfmbolos,
numa expressao onde a func;ao reside na conexao de um significante novo
com um significante antigo, com 0 qual ele esta em relaC;i"iode contlguidade
e que de substitui:

f (S S') s ?i: s (-) s"

to. J LaC<ln,"L'lnstance de la lettre dans l'inconscient ou la raison depuis Freud", op. cit,
p. 515. et "Les Formations de J'inconscient" (1957-1958, ainda inedito), seminario de 6 de
novembro de 1957.
11. J Lacan, "L']nstance dt: la lettre dans !'inconscient ou la raison depuis Freud", op cit.,
p.515.
12. 1. Lacan, "D'une question preliminaire a tout traitement possible de la psychose", in Ecrils,
Paris, Seuil, 1966, p. 557.
13. Ibid., p. 557.
14. Ibid., p. 557.
15.1. Lacan, "Les Formations de I'illconscien(", op. cit., semin{jrio de 6 de novembro de
1957.
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Lacan chama nossa areno;;:aopara esta difereno;;:aentre metonfmia e meta-
fora "0 signo - colocado entre ( ) manifesta aqui a manuten<;;ao da barra
_ que, no primeiro algoritmo (*), marca a irredutibilidade ern que se constitui,
nas relac;6es entre 0 significante e 0 significado, a resistencia a significao;;:ao"lll

De fato, a funo:;ao da manuteno;;:ao da barra e, na metonfmia, prova de
urna resistencia a significao;;:ao, na medida em que esta figura de estilo apresen-
ra-se sempre como um nao-sentido aparente (ntio "se esti num diva", faz-se
uma analise sobre urn diva). Em outras palavras, uma operac;ao de pensamento
e sempre necessaria para apreender 0 sentido da expressao metonfmica, resta-
belecendo as liga~6es de conexao entre S e 5'. Em contra partida, na met8.fora,
se 0 surgimento de scntido e imediato, e precisamente porque Ull1a transpo-
si~ao da barra se produziu.

As noo;;:6esde metatom e metollfmia constituem, na perspectiva lacaniana,
duas das pedras fundamentais da concepo:;ao estrutural do processo incons-
ciente Estas duas molas mestras sustentam, com efeito, uma larga parte
do edfficio teorico mobilizado pela tese: a illconsciente e estruturado como
1Ima Jinguagem. Assim tambem, se as processos "metaf6rico" e "metonimico"
estao na pr6pria origem dos mecanismos que regulam geralmente 0 principio
do funcionamento inconsciente, devemos poder evidenciar a aplicac;ao destes
dais paradigm as tanto ao nivel do processo primario, como ao nivel das forma-
~6es do inconsciente propriamente ditas. A justificativa de tal aplicao:;ao e
perfeitamente possfvel Propomos ilustra-la atraves dos diversos temas que
abordaremos sllcessivamente:

- 0 processo de "condenSJC;80" do sonho como processo metaf6rico,
- 0 processo de "deslocamento" no sonho como mecanisme metoni-
mico,

'" - os ne%gismos, glossolalias e Ifnguas delirantes como construo:;6es
metaf6ricas e metonimicas,
- 0 simoma como metafora,
- 0 dito espirituoso como candensac;ao metaf6rica e/ou deslocamento
metonfmico,
- 0 processo do dese)o como procedimento metonimico,
- a metatora do Nome-do-Pai ou metMora paterna como acesso ao
simb6hco.

o conjunto do trabalho te6rico desenvolvido na Interpretar;tio das Sonhos
permite supor que Freud havia pressentido - sem, todavia, explica-los -
os dais gran des eixos da linguagem: slfbstitui~ao/metMora e combinac;ao/me-

'0 . . I· . SpnmClroa gOTilmoe:_,
16. J. Lacan, "L'lnstance de la le!tre dans l'inconscient ou la raison depllis Freud", op. cit.,
p. 515.

T!ltrodur;,io a leiwnl de Lac,w 149



tonfmia. Sao estas intuir;6es, tidas como freudianas, que Lacan ira desenvolver,
principalmente no sentido de uma aproximar;ao entre os dados da Jingu(stica
e os mecanismos de condensa\(ao e deslocamento do processo primario. Vimos
que a ideia de uma tal aproxima<;ao e anterior a reflexao te6rica de Lacan17.

Mas e Lacan quem vai codificar esta aproximar;:'i.onum processo te6rico perti-
nente e rigoroso, retomando 0 texto de Freud ao pe da letr'a.

7
A condensac;ao como processo
metaforico

Retornemos, pois, ao exame do processo de condensa~ao tal como Freud
analisa seu principio na Interpreta~iio dos Sonhosl. Vimos que Freud distingue
muitos tipos de condensa~ao2 Examinemos um deles: a condensa~ao par
omissao 0 sonho da "monografia botanica"J constitui uma ilustra~ao notavel
deste mecanismo de condensar;ao. De fato, os materiais do contetido manifesto
aparecem ali radicalmente sobredeterminados, uma vez que a maior parte
deles remete a uma pluraridade de materiais latentes, por intermedio das
cadeias de associar;6es. E, sobretudo, 0 caso de dois termos: monografia
e botanica4

• Mas em que estes dois termos mant€~muma rela-;ao com 0 processo
metaf6rico?

Lembremos desde Ja, com Lacan, que uma metMora m'ia e autra coisa
senao uma substitui<;aosignificante, porquanto af se opera a substituir;ao de
urn significante pOl' urn outro significante. Na linguagem, essa substitui<;ao
entre dois termos efetua-se, na maioria das vezes, com a ajuda de uma similari-
dade semantica ou de uma similaridade homof6nica. E evidente que, ao nlve]
dos processos inconscientes, nem sempre se identifica 0 canHer imediato de

1. S. Freud, L'lnrerpretation des reves, op. cit., vcr sobretudo cap VI "0 trabalho do sonho",
p. 242 e. seg., Cf. tb. Le Reve et son interpretation, op. cit., caps. IV e V.
2. Cf. supra, pp. 25-26.
3. S. Freud, L'Interpretation des reves, op. cit., p. 245 e seg
4. S. Freud, ibid., P 246. "Esta primeira investiga~ao deixa a impressao que os elementos
bOtilnica e monografia tem um lugar no sonho porque eram os que apresentavam, com os
pensamentos do sonl1o, maior Olimero de pontos de cantato; cram os n6s onde pensamentos
do sonho puderam encontrar-se em grande numero, porque ofereciam a interpreta~ao sentidos
numerosos".17. Cf. Ella Freeman Sharpe, supra, nola 2, p. 34.
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53
Coloquemos: s3 monografia botanica

Em oulras palavras, a condensa~ao pode, legitimamente, ser considerada
como est ritarnente an<lloga a tlm3 substitui~ao significante. A ami lise do funcio-
nurnento do terma "botan~ca"conduziria a uma meslll.a concl_usao.

o tlPO de condensw;,:ao que Freud design a por iormflfflo comp6sita e,
na mesilla medida, representativo da interven~ao de urn mecanismo metaf6-
rico Neste tipo, os elementos latentes que apresentam caracterfsticas em
comum irao fundir-se entre si. Assill}, estarao todos represenlados ao nivel
manifesto por urn llllica clemento E 0 exemplo das "pessoas composlas",
das "figuras coletivas", das "composi~6es neo\ogicas" que povoam as sonhos6

No sonho da "inje<;ao de Irma"J, Freud descobre que Irma aparece numa
serie de situa<;6es, onde cada urn dos gestos que realiza remete a pessoas
diferentes: "Todas essas pessoas que descubro ao investigar esta Irma nao
aparecern no sonho: elas se dissimularn por detnis da Irma do sonho que
se torna tarnbem uma imagem generica, formada com quantidades de tra90S
contradit6rios. Irma representa todas essas pessoas sacrificadas ao longo do
trabalho de condensa<;cl9, uma vez que acontece com ela tudo 0 que aconteceu
com as outras"g

Neste mesmo sonho, urn outro exemplo de condensa<;fio presta-se da
melhor forma a ldentificasclo de um processo metaf6rico. Trata-se da elabo-
ra9ao metaf6rica do "doutor M ... " a partir de dois elementos latentes: 0
personagem M .. e 0 lrmaO mais velho de Freud9

, que possuem certos carac-
teres de similaridade: e por isso que eles se prestarao especialmente bem
a substitllisaQ metaf6rica:

tais ligar;6es de similaridade. Somentc as cndeias nssoci<l!ivas evidencianio
esta similaridade.

No sonho da "rnonografin botanica", 0 tenno "monografia" (S3/s3) ViTa
substituir outros terrnas latentes: "0 cadter llnilaternl de llleus estudos"
(S1/51), "0 pre<;o elevado de minhas fantasias" (S2/52).

conteudo manifesto monografia---,
conteudo latente ....."'........'" <"\- ,

carater umlate'fal 0 pre~o elevado de
de meus estudos minhas fantasias

Encontramos, entao, de certo modo, 0 trabalho de urn processo metaf6-
rico cujo mecanismo ja foi descrit05:

Sl
sl carater unilateral de meus sonhos

S2
s2 .

No sonho, a processo metaforico intervini da seguinte forma:

o pre<;o elevado de minhas fantasias

conteudo manifesto

conteudo latente

SI
sl

6. S. Freud, Le Reve et son interpretation, op. cit., pp. 45-46. "Explicam·se tambem, pdo
trabalho de condensa~ao, certas imagens especiais do sonho e que 0 estado de vigflia ignora
absolutamente. Sao as figuras humanas de personalidades multipJas ou mistas, e tambem esta,
estranhas cria~6es compostas, 56 companiveis as figuras anirnais concebidas pela irnagina~ao
dos povos do Oricntc"

"Quem de n6s nao encontrou em seus pr6prios sonhos imagens deste gencro? EJas resultam
de combina~6es as mais variadas. Posso formar uma figura unica de tra~os tornados de muitos;
posso ver em sonilo uma fisionomia bern conhecida e dar-Ihe 0 nome de algum outro, ou
identifica-lo completamente, mas coloca-to numa situa~ao onde, na realidade, uma outra pessoa
se encontra".
7. S. Freud, L'Interpretation des reves, op. cit., p. 99 e seg. e p. 254 e seg
8. S. Freud, L'lnterpretation des reves, op. cit., p. 254.
9. S. Freud, ibid., p. 254. "Pode-sc criar uma pessoa colctiva que serve ;\ condcnsa~ao do
sonha, reunilldo Iluma s6 irnagcm do sonho tra~os de duas au muitas pessoas E assim que
loi formado 0 doulor M. de meu sonho. Elc traz 0 nome de M. , fale c agc como cle;
suas caractcristicas fisicas, sua doen~a sao de outra pessoa, de meu irmao mais velho; \1m
~nico Ira~o, sua palidez, esta duplamente detcrminado, uma vez que 11<1 realidadc C COIllUIll
as duas pessoas".

(s3) SI

S3/ .. cadeia associativa/
:= 'S2

Pode-se facijrnente identificar nesta construyao uma aplica<;ao do meca-
nismo metaf6rico esquematizado pela formula:

---.L+ 0
5. Cf. supra, p. 54 e seg.
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------- ..~
(s3)

_doutorM .. Estes poueos exemplos sao sufieientemente significativos, sendo desne-
eessario prosseguir indefinidamente corn ilustra~6es. Eles atestam, por si s6,
que no tTabalho do sonho os processos de condensa~ao d~senvolvem-se de
maneira analoga aos processos metaf6ricos da linguagem. E possfvel estabe-
lecer, de maneira tambem pertinente, uma analogi a da mesma ordem entre
o mecanismo de deslocamento e 0 processo metonfmico.

S2 .. irmao mais velho /
S2

conteudo manifesto

I
elos de
similaTidade

Urn novo exemplo deste processo e proporcionado, no sonho da "inje<;:3o
de Irma", pela composi<;:aoneol6gica do termo "Propiiamina"lO.

A "Propilamina" provem de uma substitui<;:aosignificante operada a partir
de dais materiais Iatentes: "Propil" e "Amina", que tern entre si elos de
similaridadell" .

.R
s2

conteudo latente

.a
sl

S2
S2

Propil~

"--.. S3
53

.~Amtna

Propilamina

conteudo manifesto

sl
S2
s2

conteudo latente

elos de ____________
similaridade

10. S. Freud, L'Interpnitation des reves, op. ciL, p. 255-256.
11. Urn exernplo do mesmo genera e trazido por Freud a prop6sito de outro neologismo cons-
tfuido nurn sonho: "Norekda!". Este tenTIOe construido a partir de "Nora" e "Ekdal" (d.
L'Interpretation des reves, op. ciL, p. 257). Este mesmo mecanismo metaf6rico intervem de
modo frequentemente estereotipado nas allera«6es psicopatol6gicas da linguagem, como as
glossolalias e certas linguas delirantes. As produ~6es neol6gicas, nestes casos, estao, aldis, fre-
qiientemente conjugadas a mecanismos rnetonimicos, como ja mostrei em meu estudo: "Conden-
sa«ao e deslocamento na estrutura~ao das linguas delirantcs" (cr. supra, nota 2, p. 38)
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8
o deslocamento e 0 trabalho
do sonho como processos
metonimicos

No decarrer do trabalho do sonho, as materiais nem sempre sao conden-
sados. A maior parte do materiallatente pode, por vezes, estar representada
ao nivel manifesto. Todavia, com exce~aodos sonhos de crian~as, esses mate-
riais latentes nao se encontram representados como tal. Nesta representa~ao
manifesta, e introduzida uma inversao dos vaJores. Trata-se, de fato, de urn
deslocamento dos valores que ml induzir urn deslocamento do sentido!

Nos sonhos irracionais, 0 deslocamento do valor e, na maio ria das vezes,
total, e 0 essencial do material latente torna-se peIieitamente acess6rio no
nlvel manifesto. Nestas condi<;6es, identifica-se nesle mecanismo a propria
configurac;ao do processo metonimico. Com efeito, representar 0 essencial
pelo acess6rio e, de certa maneira, representar 0 todo pela parte. E, na
mesma medida, analogo a representa~ao do conteLido pelo continente, da
causa pelo efeito: ou seja, os principais tipos de metonfmia, onde urn signifi-
cante pode exprimir outro, com 0 qual esta numa relat;ao de contiguidade2

1. a) Cf. supra, p. 26.
b) S. Freud, Le Re~e ef son interpretation, op. cit., p. 52. "Enquanto 0 trabalho do sonho

~ realizado, a intensidade psiquica das ideias e das representa~6es que the servem de ohjeto
e transportada para outras, para aquelas, precisamente, que mio espenivamos absolutamente
ver tao acentuadas".

c) S. Freud, L'InterpretatioJ) des reves, op. cit., p. 236. "Observamos que os elementos
que nos parecem essenciais para 0 conleLldo desempenham, nos pensamentos do sonho, um
pape! muilo apagado. !nversamente, 0 que e visivelmente 0 essencial dos pensamentos do
sonho mio esta, as veze" de modo algum representado. 0 sonho esla cenlrado de outra fornlH,
seu conlelido csta organizado em torno de elementos diferentes dos pensamentos do sonho"
2. Cf. ~upra, p. 59 e segs.
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Se no sonho 0 acess6rio manifesto exprime 0 primordial latente com
a ajuda de uma constfw;ao metonfmica, ainda assim a relao;;:aode contigiiidade
entre os significantes nunca aparece de forma tao evidente quanto nas elabora-
<;oes rnetonfmicas da linguagem Esta relagao de contiguidade 56 pode ser
evidenciada por associa<;6es.

Examinemos 0 processo com a exempl0 de alguns sonhos extrafdos da
obra de Angel Garrna, A PsiCilnaiise dos sonhosl: "Em S6fia, caminho pelas
ruas ern companhia da governanta Passo pOf ruas on de existem bordeis.
Sou frances e passo por ali como um frances. Vejo meu amigo que teve
ha pouco tempo um acidente de esqui. Digo-lhe que sou frances e mostro-lhe
alegremente minha carteira de identidade de cidadao frances""

Analisemos os materiais: eu sou frances e ilcidente de esq!1i. Estes dais
elementos foram ohjeto, no sonho, de urn deslocamento significativo do valor,
isto e, do sentido. Com efeito, todo urn trabaJho associativo permitira decodi-
ficar a significa<;aolatente, metonimicamente disfart;ada a nfvel do conteudo
manifesto do sonho.

A analise do trabalho associativo nos e proporcionada pelo seguinte co-
mentario: "As vezes, ele pensa que nao merece ser frances por nao ser suficien-
temente corajoso A hist6ria da Fran<;a e uma hist6ria de atos corajosos.
Em seu pafs de origem, on de existem severos costumes de influencia arabe,
a Fran<;a tern a reputa<;ao de ser 0 palS do arnoT. Seguindo as assoeia<;6es
do paciente, ser frances quer dizer ser corajoso no amor, quer dizer, ter
relac;:6esgenitais, veneer todos os temores que ele experimenta e que causam
sua impotencia". (... )

"Vejo meu amigo" Trata-se de urn amigo que tern muitas amizades
intimas com mulheres. "Acidente de esqui": e urn aeidente que esse amigo
realmente sofreu ha pouca tempo. Mas ista sugere tambem ao paciente a
ideia de urn outro acidente, de uma blenorragia que 0 imIdo desse amigo
contraiu ultima mente. 0 acidente de esqui do conteudo manifesto do sonho
e urn deslocamento tipieo e representa as ideias latentes de acidentes possfveis
em consequencia de relat;6es sexuais"5.

Este exempla evideneia, assim, urn dupJo deslocamento: "sou frances"
signifiea ter rela<;6es sexuais normais com as mulheres; "acidente de esqui"
representa as ideias de acidentes possfveis em consequencia de rela<;6essexuais
e, de uma maneira geml, os perigos da sexualidade. Dito de outra forma,
neste sonho, 0 desloeamento imp6e um material manifesto para designar
urn materiallatente em relac;:aode contiguidade com 0 precedente. Trata-se,
pois, neste casa, de uma transferencia de denomina<;ao totalmente identica
ao mecanismo da metonfmia, que imp6e sempre urn novo significante em
relao;;:aode contiguldade corn urn significante anterior que eJe substitui.

3. A. Garma, La Psychanalyse des reves, Paris, pur, 1954.
4 Ibid., p. 24.
S. A. Garma, La PsyclJ8nalyse des reves, op. cit., p. 24.
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Em gerai, 0 processo global do trabalho do sonho e urn empreendimento
rnetonimico. Enquanto tal, ele e sustentado por urn mecanismo geraJ de trans-
ferencia de denominac;ao, que Freud chama de "disfarce" ou "dissimuiac;ao"
do sentido. 0 sonho s6 resiste a significac;ao oa medida em que esta resistencia
e, justa mente, 0 produto do trabalho do soohoo Eis af uma precisao efetuada
por Lacan, ao lembrar que a resistencia a significac;ao da metonimia deve-se
ao fato de que a rnetonfmia e sempre um nao-sentido aparente7•

o exame de outro sonho confirma imediatamente essa fuo<;aometonimica
do trabalho do sonho em seu conjunto: "Num comodo da casa com meu
marido Tenho muita dificuldade para encontrar a ehave do gas. Quando
eu a abro, 0 gas sai Pouco a pouco a casa desmorona. Vamos morrer. Ao
meSillOtempo, vejo a casa erguer-se novamente,,8.

A analise deste sonho faz com que poueo a pouco apare<;a a seguinte
significa<;ao: "E 0 sonho de uma mulher que tern urn marido impotente e
que deseja 0 div6rcio 0 comodo da casa indica a convivencia com 0 marido.
o sexo masculino e~ta representado pela chave do gas, e a impotencia pela
dificuldade de encontnl-Ia. A destrui<;ao da casa e a chegada da marte sao
o fim do casamento. A casa que se ergue novarnente representa urn novo
casamento,,9.

Neste exemplo, nao se pode dizer que "a dificuldade de encontrar a
chave do gas" significa, exatamente, "a impotencia do marido". Existe af
urn nao-sentido aparente. A resistencia a significac;ao depende - mas nao
somente -·da cadeia dos diversos materiais intermediarios postos em conexao
pelo proprio trabalho do sonho. De modo que se a analise do sonho consiste
em desmontar 0 trabalho do sonho, percorrendo a cadeia desses materiais
em contigiiidade, trata-se, em ultima instancia, de percorrer 0 caminho trilhado
pelo processo metonfmico.

De acordo com a formula~ao esquematica6 anterior, destinada a dar coota
do mecanismo metonfmico, podemos entao representar a transferencia de
denomina<;ao da seguinte forma:

52
s2 {

"Sou frances"
"acidente de esqUl"

51
Sf {

"ter reia<;oes sexuais normais com as mulheres"
"riscos de acidentes sexuais"

conteudo manifesto S2
" 52 /(.. .)

I '0
(s2)0

, '0

~'~, .-• C
conteudo latente • 0 t SI51 u

sl

o material manifesto S2/s2 ("acidente de esqui") nao faz imediatamente
sentido, devido a presen9a do significado (s2) que Ihe e associado. Por ele
ser 0 significado eliminado na constru<;ao metonfmica, esta mencionado entre
parenteses. Por outro lado, a contiguidade propria a possibilidade desta cons-
tru9ao metonfmica aparece na cadeia associativa. 0 material SlIs1 ("acidentes
sexuais") esta, com efeito, metonimicamente ligado ao material S2/s2 ("aci-
dente de esqui"), gra<;as a urn elo associativo: a blenorragia acidental do
innao de seu amigo.

o deslocamento do sonho intervem segundo urn rnecanismo ao termo
do qual encontramos 0 produto da figura metonirnica esquematizada pel a
fonnula:

52 L 511 @sl

6. Cf. supra, p. 60.

7. CL supra, p. 62.
8. A. Garma, La Psychana/yse de Reves, op. cil., p. 267.
9. Ibid.,p. 267.
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o dito espirituoso como processo
metaforo-metonimico

Ele nos lembra ainda a famasa palavra "Canaginesice", de Sainte-Seuve,
a prop6sito do romance Sa/ambO, de Flaubert, cuja agao se desenrola em
Cartago:

CARTAGINES
CHINESICE

CART AGINESICE'

A elabora~ao do dito espirituoso pode utilizar uma Dutra teeniea, explo-
rando 0 registro inconsciente do desiocamento, que reside, segundo Freud:
"no desvio do curso do pensamento, no deslocamento da importancia psfquica
do tema primitivQ para urn terna diferente,,5. Como tal, essa teeniea segue
a via da metonfmia.

Analisemos de perto este tipo de metonfmia do dito espirituoso num
fragmento clfnico que apresenta a interessante particularidade de ter sido
total mente involuntario Em outras palavras, vamos ver que 0 dito espirituoso
estruturado de modo metonfmico advem no lugar de uma outra forma9ao
do inconsciente: olapso.

Ao voltar da Africa do Norte, onde estivera apcs seu casamento, uma
jovem anuncia a seu analista, numa soberba denega~ao, que fez uma excitante
veJagem de mlpcias*. A expressao a deixa perturbada por alguns instantes,
o que nao impede que apare9a muito intensamente, ao longo da sessao,
o fato de 0 esposo nao se ter mostrado verdadeiramente a altura da situa~ao
durante a v-iagem, tornando-se diffeil sufocar por muito mais tempo a urgencia
da recrimina9ao inconsciente. Esta se faz ouvir gra~as a urn deslocamento
que favorece tanto a ocorrencia da tirada espirituosa, como a do lapso. De
modo que essa forma9ao do inconsciente "mista" revelani sua so1u9aoexplica-
tiva numa serie de associa~6es que trarao a luz a constru9ao metonimica
subjacente.

Para esta mulher, a "viagem" de nupcias esteve, antes de mais nada,
associada a efervescencia frenetica de seus impulsos, bern como a expectativa
impaciente de sua satisfa9ao. Em contrapartida, a "velagem" e a das mulheres
da Africa do Norte, simbolizando, para eia, 0 testemunho de uma certa servi-
dao erotica, de uma miseria amorosa. Alem deste sfmbolo aparecer tambem
como urn significante lDconsciente do hfmen, e sobretudo a ideia dessa miseria
erotica que se associara imediatamente a decep9ao que sofreram seus ardores.

A rela~ao de contiguidade entre "nupcias" e "velagem" e amplamente
suficiente para que a metonfmia se opere sob a figura de urn lapso/tirada
espirituosa. Em outras palavras, houve deslocamento metonimico, ou seja,
transferencia de denomina9ao. Pode-se reconstituir 0 mecanismo da seguinte
manelra:
4. Ibid., p. 35.
5. Ibid., p. 82.
• un tres excilanr yoi/age de noces, no originaL Voi/age: adorno de lecido lransparenle; Vell.
(N.daT.)

A analise estrutural entre certos processos de linguagem e certos processos
inconscientes identifica-se, a16m do sonho, em outras forma90es do incons-
ciente, para nao dizer em todas. 0 dito espirituoso e uma delas e apresenta
a vantagem de conjugar simultaneamente a condensa9ao metaf6rica e 0 deslo-
camento metonfmico.

Muito cedo, Freud percebeu a identidade de estrutura que podia existir
entre 0 mecanismo da condensa~ao e a constrw;ao de certos ditos espirituosos:
"Descrevi, como urn dos elementos da elabora<;ao do sonho, urn processo
de condensa~ao que apresenta as maio res analogias com 0 da teeniea do
dito espirituoso. Nos dois easos, a condensa<;ao conduz a abrevia~ao e cria
forma<;oes substitutivas de carater semelhante"l.

De fato, a dito espirituoso pode elaborar condensa~oes como as de "Propi-
lamina" ou de "Norekdal"2. Em outras palavras, 0 dito espirituoso procede
igualmente par substitui<;oes; logo, por metator8s. Prova disso e 0 celebre
familiomirio de H. Heine, cujo mecanismo e analisado por Freud no primeiro
capftulo de sua obra sobre a dito espirituoso. A condensa9ao metaf6rica
constr6i-se do seguinte modo:

FAMILI AR
MILIONARIO

FAMILIONARIO;

1 S. Freud, Der Wilz und seine Beziehung Will Unbewusslen (1905), C. w., VI. S. E., VIJI,
citado na tradu~ao de M. Bonaparte c M. Nathan, Le Mol d'espiri( et ses rapports avec I'illcolls-
eient, Paris, Gallimard, 1930, pp. 45-46.
2. Cf. supra, p. 69.
3. S. Freud, Le Mol d'espiril cl ses rapports avec I'j,)conscient, op. cit., p. 30.
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o elemento viagem de mipcias SlIsl e, antes de tudo, a ocorrencia de
uma decep~ao amorosa, de uma humilha~ao erotica que ela se esfor~a para
esquecer. 0 retorno do recalcado ira efetuar-se par urn deslocamento signifi-
cante induzido pelo elemento associativo: "servidao erotica", que ira assegurar
a contigiiidade com 0 elemento metonfmico velagem de mipcias.

figura meton[mica

---------------veJagem de nupcias
S2 (.. .SJ)

SlIT) 7i
viagem de nupcias
(decep~ao amorosa
humilha~ao er6tica)

---"velagem" das mulheres
da Africa do Norte

~lagem de mipcias"

servidao er6tica- -
Para conduir, mencionemos que a experiencia aflitiva da "velagem!via-

gem de nupcias" dessa mulher foi suficientemente desmobilizante para que
se possa circunscrever af a origem de urn sintoma que iria organizar-se poste-
riormente, sob 0 modo de uma espetacular figura de metMora.

62 1 Joel Dor

o sintoma como processo
metaf6rico

Retomemos 0 fragmento dfnico a partir da amargura dessa viagem de
nupcias, induzida por uma falha conjugal acentuada.

Mas expor uma tal amargura ja seria, talvez, antecipar urn dos elementos
da estrategia'inconsciente que ira colaborar para a organiza<;ao do sintoma
na esposa magoada. E preciso, aqui, seguir 0 fio do dizer desenrolado ao
longo das sess6es posteriores.

o acento e de imediato colocado sabre 0 efeita de surpresa provocado
pela faiha inesJXrada do marido. Efeito de surpresa que ini se revestir de
toda a sua importancia a seguir: nem que seja pela fato de que parece ter
intervindo como urn autentico sinal de angustia. Em autras palavras, como
urn dispositivo de defesa mobilizado ante a iminencia de urn perigo psfquico
cujo afluxo de excita~6es poderia nao ser contido pela economia do sujeito.

Esse afluxo de excita<;6es, que tern sua origem na inscri~ao anterior de
uma situa~ao de angustia, deve poder encontrar urn !imiar de "alarme" sufi-
ciente para aieTV.r as defesas do sujeito. E neste sentido que 0 "efeito de
surpresa" ini operar como signo precursor de urn afeto traumatico passado,
reavivado pela faiha presente do parceiro. 0 sintoma ira encontrar seu ponto
de inser~ao em tomo deste sinal de angustia.

Num primeiro tempo, "0 efeito de surpresa" in! intervir como processo
de defesa contra urn certa numero de pensamentos imediatos e "Iocais",
que serao recalcados imediatamente. 0 trabalho anaiftico resgatara esses pen-
samentos, urn a urn. Em primeiro lugar, ha a lembran~a de urn potencial
libidinal dolorosamente contido durante toda a viagem de mipcias. Em segundo
iUgar, a identifica<;ao de um 6dio violento em rela~ao ao marido impotente.
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Enfim, 0 reconhecimento de uma humilha9ao narcisica devastadora, por nao
ter conseguido suscitar os desejos de urn hornern.

Posteriorrnente a viagem de nupcias, esses diferentes pensamentos, a
principia recalcados, s~rao objeto de uma inversao de valores sob a forma
de urn deslocamento. E, com efeito, sob a forma de uma maternagem com
rela9aO ao marido que a eoisa retorna. Mas, ao mesmo tempo em que esta
mulher conforta amavelmente seu homem, urn sintoma apareee e organiza-se
sob a forma de urn disturbio da escrita. Esse distLirbio, de infcio an6dino,
sistematiza-se com bastante rapidez e toma, a seguir, sua eonfigura9ao aeabada
num tremor ritmico do bra~o, tendo par eonsequeneia uma impossibilidade
quase total de escrever. A maior parte do tempo, 0 surgimento deste sintoma
incornpreenslvel acompanha-se de urn sentimento de colera surda contra si
mesrna, que ela tampouco eonsegue explicar.

o sintoma, como iremos ver, construiu-se como uma autentiea metaiara,
ou seja, como uma substitui9ao signifieante de urn significante antigo recakado
par urn significante novo. 0 signifieante novo (0 sintoma) man tern uma liga9ao
de similaridade com 0 significante recakado que ele suplanta.

Muitos meses de paeientes associa90es senio necessarios para identificar
o significante recakado. As principais etapas do trabalho anaiftieo serao pon-
tuadas pela remernora9ao de urn ceTto oumero de recorda90es esquecidas,
que desempenhan'io, sucessivamente, urn pape! no processo de metaforiza9ao.

Em primeiro lugar, a recorda9aO de urn incidente aparentemente sem
importancia: durante a noite de mipcias, 0 marido havia derramado, par
descuido, urn capo de alcool no leito conjugal. A seguir, volta uma recorda9ao
da adolescencia: tinham Ihe pedido, enquanto se esperava a chegada do medi-
co, que tomasse conla de urn vizinho em plena crise de delirium tremens.
o homem estava deitado numa eama e agitava constantemente seus bra~os,
na tentativa de repelir 0 ataque dos insetos que ele alucinava. Aterrorizada
pela cena, ela se lembra de ter sido tomada por urn tremor constante, ate
a chegada do medico. Mais tarde, alguns detalhes esquecidos de urn aeonteci-
mento traumatico sen'io evocados com grande dificuldade. Algum tempo antes
de seu casamento, essa mulher havia descoberto que seu pai era, de fato,
seu padrasto. Muito toeada com essa verdade que the fora dissimulada, decidiu
empreender investiga90es para encontrar alguma pista de seu pai. Das multi-
plas investiga90es que efetuou na epoca, tinha completamente esqueeido uma
delas. Ela lembra, entao, ter escrito a uma velha conhecida de seu pai. Ela
havia investido muitas esperan9as nessa pista, mas suas diligencias revelaram-se
tanto mais frustrantes quanta sua espera se fez longa e scm resposta. Enfim,
uma ultima recorda9ilo fundamental surge e ira catalizar as precedentes, reve-
lando 0 sentido do sintoma. Esta recorda9ao, com efeito, mos!rar-se-a como
o Ultimo elemento do quebra-eabe9a metaforico. Ela lembra que por volta
de treze-quatorze anos, num dia em que 0 padrasto bebera urn pouco demais,
este a havia importunado enormemente, acariciando-Ihe as seios repetidas
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vezes. Sua rea9ao imediata fora de grande surpresa, ja que tal atitude era
tao estranha quanto inesperada. Ela 1embra ainda da raiva que sentira de
si mesma ao descobrir que estava impotente para neutralizar a situa9iio E
era com angtistia que havia esperado que seu padrasto, enfim, terminasse
corn seu assedio incestuoso.

Eis portanto, as principais recorda90es nas quais ceTtos significantes tive-
ram urn papel preponderante na constru~ao metaforica do sintoma. Retome-
mOS esses significantes, urn a urn, tal como aparecem no decorrer da analise:

a) 0 alcool: 0 copo de alcoo! derramado oa cama
b) as bra~os: a agita9ao dos bra90s do vizinho alc60latra alucinado
c) (remores: 0 tremor do corpo diante do vizinho que delira
d) a escn'ta: a escrita para a velha conheeida do pai
e) a esper8 hus/rante: ap6s a escrita da carta
f) sem resposta: a carta escrita
g) a grande surpresa: quando seu padrasto Ihe acaricia os seios
h) a raiva: contra si mesma durante a cena incestuosa
i) a impotencia: de nao poder acabar com a cena
j) a espera angustiante: que a padrasto pare com suas fantasias inces-

tuosas.
A partir destes diferentes elementos, torna-se facil compreender como

se operou a constru~ao eletlva do sintoma. Em primeiro lugar, a decep9ao
da noite de nupcias intervem como 0 acontecimento que ira reativar a cena
incestuosa recalcada. Com efeito, encontramos nessas duas cenas urn mesmo
elemento mstigador, isto e, 0 elemento de surpresa, a quaL como vimos,
funciooava como sinal de angustia na cena da noite de nlipcias, reativando
urn afluxo de excita90es angustiantes. Mas essa reativa9ao s6 se tornou possivel
gra9as a simijaridade do afeto: uma excita9ao sexual sem descarga libidinal.
Dito de autra forma, uma tensilo psicossexual frustrante que constituira urn
terreno de simllaridade favortivel a organiza9ao do sintoma.

o sintoma propriamente dito ira estruturar-se sob 0 modo metaf6rico

Colaquemos a cena iocestuosa com 0 padrasto como 0 elemento ;i, e
, d' I S2 S •o smtoma a escnta como 0 e emento T enos reportarmos a estrutura

d ' f" 51@2s'f"ld'o mecaOismo meta oncoST - , e aCI compreen er que a slOtoma,

COmotal, e 0 produto de uma substitui9ao significaote da excita~ao er6tica
recalcada oa cena incestuosa A repeti9ao de urn trauma similar - a frustrw;ao
da noite de nupcias - desencadeani 0 processo de substitui~ao. Mas, evidente- <.

mente, neste caso (e af esta a diferem;a com a mecanismo metaf6rico da '.I",j$.

linguagem), a similaridade entre os dois elementos significantes que intervem
na metafora nao e lmediatamente aparente. Daf 0 carater ininteligive! do
sintoma A similandade s6 e evidenciada ao final de pacientes assoeia90es
que requerem a presen9a de uma pluralidade de materiais intermediarios,
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necessarios ao trabalho da substitui<;;aometaf6rica E exatamente 0 sentido
desta observat;-ao de Lacan:

"0 sintoma resolve-se inteiramente numa analise de hnguagem, porque
cle proprio esta estruturado como uma linguagem, porque e linguagem
cuja palavra deve ser liberada"l.

Epr6prio da atividade inconsciente utilizar os diversos materiais de origem
diferente numa combinat;-ao tal que a expressao do desejo recalcado torne-se
irreconhecfvel. Ora, esses materiais que pontuam a organizat;-ao do sintoma
tern caracterfsticas comuns. Identificamos, em primeiro lugar, 0 significante
alcool, que esta explicitamente au implicitamente presente em muitas das
lembrant;-as esquecidas: a capo de alcool no leita conjugal; a crise de delirium
tremens; 0 padrasto bebado. Assim tambem com 0 significante espera: 0

marido bebe na cama, em vez de dar atent;-ao a ela (espera frustrante); ela
toma conta do vizinho em crise enquanto espera 0 medico (espera angustiante);
ela espera em vao uma resposta a sua carta (espera frustrante); espera, enfim,
que seu padrasto pare de acaricia-Ia (espera angustiante). Todos esses fatores
de similaridade sao suficientes para precipitar a format;-ao do sintoma. Este
ira elaborar-se por estratificat;-6es sucessivas, urn pouco a maneira das conden-
sat;-6esde urn sonho.

Basta estar atento a maneira como essa mulher articula 0 perfil de seu
sintoma. Ela 0 apresenta como urn disturbio resultante de urn tremor ritmico
do brat;-o, gerando uma quase impossihilidade de escrever que nao cessa de
irrita-Ia. Encontramos na descrit;-ao do sintoma os estigmas dessas diferentes
camadas de estratificat;-ao. De urn lado, 0 significante escreverlescrita provem
de uma das recordat;-6es recalcadas. Por outro lado, 0 tremor r(tmico do
brat;-oe a condensa~ao de dois materiais provenientes de uma outra recordat;-ao
esquecida: a agjta~ao dos brat;-os do vizinho durante seu omrismo zo6ptieo
eo tremor de seu pr6prio corpo ao ver esta cena. Enfim, a impossibilidade
de escrever e a raiva subsequente repetem sua pr6pria impotencia em reagir
as carfeias do padrasto e a raiva interior que a acompanha.

Ao final do trabalho do processo primario, que agencia esses diferentes
materiais agrupando-as, obtemos 0 sintoma (52) que substitui a cena do mcesto
(Sl) sob 0 modo metaf6rico.

Uma ultima palavra, todavia, sobre urn aspecto deste elemento S1Is1
recalcado: a raiva suscitada por sua impotencia em reagir as carfeias do padras-
to. Ternos aqui 0 exemplo de uma inversao de valor, isto e, de uma metonfmia/
deslocamento. A raiva em relat;-ao a si propria nao e outra coisa senao 0
inverso disfart;-ado do vivido inconsciente. Ela esta, acima de tudo, com raiva
de seu padrasto pOTgue a excitat;-ao erotica que ele desperta !lela deixa-a
sofrendo por nao se pro Iongar ate uma resolut;-aomenos frustrante Na mesma

medida, a impotencia angustiada em reagir exprime 0 inverso do prazer passivo
que ela encontTa nas miciativas er6ticas do padrasro. A expressao de desejo
s6 se lorna culpabilizante em razao das exigencias superegoicas, que indtam
imediatamente a uma inversiio do valor dos afelos para seu contnirio.

Concluindo, a espera passiva e oportuna na medida em que, desta forma,
seu desejo pode se exprimir enquanto a sua moral fica a salvo gra~as a um
deslocamenlo metonfmico.

E facil compreender em que 0 fracasso conjugal da noile de nupcias
e suscelfvel de reativar, simullaneamente, a excitat;-ao passiva e a frustra<;ao,
sustentando-se em urn efeito de deslocamento identico. Com efeito, os pensa-
mentoS latentes, como a frustrat;-ao, 0 6dio pelo esposo e a humilhat;-ao narc[-
sica, sao rapidamente convertidos em maternagem. Por que essa inversao
metonfmica do valor dos afetos? Para isto, uma unica razao: e preciso manter
o reca1camento da cena mcestuosa com 0 padrasto, bruscamente reativada.
o meio mais seguro continua sendo 0 de introduzir uma inversao do valor
dos aietos mobilizados durante a noite de nupcias. Em outras palavras, repetir
urn deslocamento com relat;-ao aos afetos da noite de nupcias 6-consolidar
o deslocamento dos afetos da cena incestuosa com 0 padrasto.

Definitivamente, encontramos neste fragmento clfnico a ilustrat;-ao da
construt;-ao metaf6rica de urn sintoma cujos elementos constitutivos foram,
por ~Utro lado, objeto de deslocamentos metonfmicos. De uma forma mais
geral, como assinala Lacan:

"0 sintoma e urn retorno da verdade. Ele nao se interpreta a nao ser
na ordem do significante, que so tern sentido em sua relat;-aocom outro
significante,,2.

Da mesma forma:

"Se 0 sintoma e uma metcifora, nao e metcifora dize-Io ( ..) pois 0 sintoma
e uma metcifora, quer se queira ou nao dize-103".

o sintoma constitui, pois, uma justificativa suplementar a lese do incons-
ciente estruturado como uma linguagem. A prova decisiva sera 0 mecanismo
da metafora do Nome-do-Pai, que sera abordado agora.

I 1. Lacan, "Follction et champ de la parole et du IRngage en psychanalyse", in fcrits, op.
cit., p. 269.

2: 1. Laean, "Fonction ct champ de !a parole et du langage en p,ychanalyse", in fcrits, op.
CIt.

3. J Lacan, "L'lnstance de la lettre dans I'inconscient ou la raison depuis Freud", in faits,
op. cit., p. 528.
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Segunda parte
,

A METAfORA PATERNA COMO
"ENCRUZILHADA ESTRUTURAL"

DA SUBJETIVIDADE



A prevalencia do falo

Para que 0 processo da metMaIa ~terna passa ser tornado como a h!Hifi-
caliva maiscon:mk.t.a.dD_incons_ciente..estru.tur.ado_como_llm<LlinguagW, sua
abordagem necessita de algumas observw;6es preliminares que concernem
ao objeto em torno do qual gravita a quesHio desta metMara do Nome-da-Pai:
o objeto falico.

Estas observac;:6es imp6em-se, primeiramente porque 0 falo e urn dos
conceitos mais frequentemente mal utilizados nos comentarios analfticos. A
seguir, porgue 0 objeto talieD constitui a pedIa angular d'!,.Q.roblematica edipja-
oa e da castrali(ao tal colll.Q-Lacan Ihe recentIa 0 p.liDcipiQ, em torno da
dimensao da metMaIa Raterna.

-Tentemos, pois, circ;mscrever previamente aquila que se poderia chamar
a problematica faliea oa obra de Freud. O~diflci.o_te,6r.icQJk..L.a&mlJU26ia~,se
de f~~alente numa ffif.ere.ncia.~~oo~jeto Uili.£2.:. Na perspectiva do
retorno a Freud, Lacan, alias, esfon;ou-se em mostrar 0 quanta esta referencia
era constanJs.-esentr.al_na.pr6pr.ia.ohra.fr.eudiana. Encon tramos urn testemunho
manifesta disso a partir do semimhia sobre "As Psicoses"t, priocipaimente
oas breves passagens a seguir:

"Mas, na final das contas, sublinho, a piv6, a ponto de apoio da dialetica
libidinal, ao qual esta referido, em Freud, 0 mecanisma e a desenvol-
vimento da neurose, e 0 terna da castra~ao ( ... ).
"Esta prevalencia jamais e abandon ada por Freud. E, na ordem material,
explicativa da teoria freudiana, de uma extremidade it outra, uma inva-

I J. Lacan. Semimlrio. livro JJJ Les Psyclioses, op ciL, scmill~rio dc 4 de julho de 1956,
p.351.
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rianle prevalente. Jamais, no condicionamento te6rico do interjogo subje-
livo onde se inscreve a hist6ria de um fenomeno psicanalftico qualquer,
ele suhordinou ou mesmo relativizou a sua posi~ao (... ).
"Em sua obm, 0 objeto faJica tern 0 jugar central na econornin hbiciinaL
tanto no hornem como na mulher.
"Eis af urn fato absolutamente essencial, caracterfstico de toclas as teonza-
goes efetuadas e mantidas por Freud. Seja qual for 0 remanejarnento
feila por ele a sua teoriZ3C;<lO, ao longo de tOclas as fases cia esquematiz3C;<lO
que pode conceber cia vida pS(qUiC3, a prevalencia do centro falico jamais
fOl modificada."

Nao obstante a insistencia em pin<;ar esta referencia permanente em
Freud, paradoxalmente, segundo Lacan, 0 papel central e preponderante
do obieto falico teria sido frequentemente objeto de confusoes importantes
na teoria analftica e entre os comentadores de Freud. A come~ar por um
dos primeiros alunos de Freud, E. Jones, cuja elabora~3o do conceito de
afanise test em un haria da forma mais contundente, para Lacan, 0 mal-en-
tendido criado sobre a questao do falo.

Para Jones, a afanise exprimiria 0 desaparecimento do desejo sexual.
Esta no~ao, articulada a dimensao do complexo de castra~ao, obietivaria
um temor mais fundamental que 0 da castra~30, no homem como na mulheT:
"Muitos homens desejam ser castrados, por razoes eroticas, entre outras,
de forma que sua sexualidade m10 desapare.;;a automaticamente com 0 aban-
dono do peniS,,2.

E Jones conclui que se a aboli.;;ao da sexualidade (afanise) e a castra.;;ao
parecem confundir-se; e somente porque 0 medo da castra.;;ao nao faz outra
coisa senao atualizar concretamente a afanise.

Para Lacan3, terfamos aqui a ilustra~ao tipica de uma rna concept;,:30
do sentido e do alcance do obieto faJico, tal como intervem na obTa de Freud.
Em primeiro lugar, Jones teria confundido, oa elaborat;,:ao do conceito de
afanise, de certo modo implicitamente, 0 penis e 0 falo. Em outros term os,
tratar-se-ia, neste caso, de urn desconhecimento especifico da natureza do
obieto falico, natureza que permite a Freud atribuir-Ihe, precisamente, urn
valor e uma funt;,:30 identicas no homem e na mulher. De resto, ml0 e por
acaso que Jones elabora 0 conceito de afanise a proposito das investigat;,:oes
que realiza no campo da sexualidade feminina. Segundo ele, e em raz30
do medo de separat;,:ao do obieto de amor que se poderia detectar, na mulher,
a medo da afanise. Da mesma forma, 0 parametro comum a sexualidade

2. E. Jones, "Le Developpemcmentprewce de la sexualitefeminine(1927)" _ Early develop-
ment of female scxuality (1927) - in Papers Of) P,ycl!o-Anafisys, Bailliere, Londres, 5~ ed.
\950, pp. 439-440, trad. 1. LaplJnchect loB. Pontalisin Vocablilaire de fa psyclJilfwlyse, PUF,
1973, p. 31.
3. J. Lacan, semin,\rio"La Relalion d'objet et Ie, slructllresfrc\ldiennes", op. cit., seminario
de 13 de mar~ork 1957 (seminarioincdito).
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da men ina e do menino deveria ser identificado anteriormente ao complexo
de castra~ao.

Isro, par si s6, Ja atestaria que Jones nao ace ita que a evolu~ao libidinal
da menina seja mobilizada pela castrac;:ao e pela prevalencia faJica. Se esta
evolu~ao libidinal devesse ser recentrada a partir de uma mesma coisa, esta
nao seria 0 falo, mas a afanise.

OltO de outra forma, prossegue Laean, e a proprio senti do da referencia
ao obieto falica que parece escapar a Jones. A-rekteJlcia.ao falo nao e
a ~.a~enis,-lllas-<l-[.efe[.eneia--ae--pa-i;---ou seia, a..,rgjerenGia_.a...uma
func;:ao-QJJe..media-t.iza.veJac3o da cri'illS:a com a mae e d'l mae com. a Er.iant;,:~.
Por outro lado, a confusao de Jones se sustentaria, igualmente, em~uma
certa indistinC;:3o quanta a natureza da falta do objeto4. Em suma, ele nao
identificaria de mane ira rigorosa 0 que diferencia a "privac;:ao" da "castra.;;ao",
e faria referencia a uma categoria de falta do obieto que ele acredita ser
a castrac;:fio, quando na verdade se trata da priva~ao.

Poderfamos mencionar numerosas outras confusoes do mesmo teor nos
eseritos e diseursos da psicanalise. Entretanto, o<io se deve perder de vista
que se esta referencia f8.lica e prevalente na obra de Freud, esta na maioria
das vezes implfcita, metaforizando assim, alias bastante bern, 0 status subietivo
do obieto faJico para 0 sujeito: que nao eessa de justifiear que 0 possui;
que pergunta com assiduidade quem mio 0 tern, enquanto que, no final das
contas, ninguem 0 tern Esta disparidade da referencia faliea em prol do
implfeito parece dever-se, antes de rnais nada, aquilo que sustenta fundamen-
talmente 0 seu carater operatorio, ou seja, a fun~ao paterna, como evoea
Lacan:

"Freud jamais chegou a isolar completamente sua perspectiva, mas e
isso que mantem sua posi~ao em relac;:ao a essa espeeie de planifiea~ao,
se e possfvel dizer assim dos signos instintivos a que tende a se reduzir,
depois dele, a dinamica psieanalftiea. Falo desses termos que ele iamais
abandonou, que ele exige para qualquer tipo de compreensao psicana-
]ftiea, mesmo onde esta so se encaixe aproximativamente, pois se eneaixa
ainda melhor desta forma, ou seja, a fun~ao do pai e do complexo de
castrat;,:3o
"Nao pode tratar-se pllTa e simplesmente de elementos imaginarios. 0
que se eneontra no imaginario sob a forma da mae faJica nao e homogeneo,
como voces sabem, ao eomplexo de eastra~ao enquanto integrado a situa-
c;:;10triangular do Edipo. Esta situat;,:ao nao e eompletamente elucidada
por Freud, mas pelo simples fato de que e sempre mantida, presta-se
a uma elucida~ao que s6 e passivel se reconhecemos que 0 terceiro,

4. RctOfl],lrelllOsmaisadianle a distin~aode i"aita de objeto que exisk ~Iltrepriva~~jo,il"lIstr,H,:ao,
eastra9iio
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central para Freud, que e 0 pai, passui um elemento significante lrredutivel
a tada espeeie de eondicionamento imaginario."s

Em outras palavras, aparece, Jll na obra de Freud, que 0 falo nao e
a penis imaginariamente atribufdo a mulher sob a forma da mae faliea, mas
que, em contrapartida, 0 pai s6 e estruturalmente terceiro na situa<;fioedipiana
porque 0 falo e 0 elemento signifJ"canteque Ihe e atribufdo. Uma primeira
precisao pareee estar estabelecida: 0 objeto raIieo e, antes de mais nada,
urn objeto cuia natureza esta em set urn clemento significante.

E predso convir que esta identidade significante do obieto falieo nao
e de fadl abordagem na obra freudiana, na medida em que 0 termo fala
esta particularmente ausente nos eseritos de Freud Como observam 1. Laplan-
che e 1.-B. Pontalis, em seu Voeabulaire de la psyehanalyse6, na maio ria
das vezes e peJo atributo "talieo" que 0 objeto se eneontra evocado ou citado
(organiza<;ao faliea, estadio falieo, mae falica) Parern, em todos os casos
em que 0 terma "faJiea" e introduzido, e sempre em refereneia a uma fun($ao
simb6lica. E mesmo se, originariamente, a elabora($ao do obieto falico se
sllstenta, de eerto modo, a partir da realidade anat6mica do penis, de imediato
fica claro que, em Freud, a fun<;ao atribufda a um tal obieto jamais pode
ser remetida ao fato: teT ou nao ter 0 penis. Da mesma forma, por mais
que 0 falo seja prevalente, nao 0 e senao como referencia simb61iea.

$e a primma do falo_e_pressenti~Ror-Frkud-:ia-em 1905, nos Tres
En~~bre a teoiiLda_sexualida~de?, ela esta explieltanrente mencionada
num texto de 1923: A Organizar;80 genital infanti18, que Freud apresentara,
com razao-;-conroumleXto complemeiitar aosTres ensaios sobre a teo ria
da sexualidade. Neste ultimo texto, a prevalencia do falo e aLticul-ada com
a problematica da casi:~aOda s~guintenranetra~'o carater-principal dessa
organiza<;ao gemtarii1fantil e, ao mesmo tempo, 0 que a diferencia da organi-
za($aOgenital definitiva do adulto. Este reside no fato de que, para os dois
sexos, urn unico 6rgao genital, 0 orgao masculino, desempenha urn pape\.
Nao existe, pois, urn primado genital, mas urn primado do fal09

."

o fato de reconhecer 0 papel essencial de so urn or~_geni-taknum
certo mOID.ente=-da-evolu<;a~l.infantil.impll~()._preclsamen te_que_Qprimeiro
se situa, de imediato, fora d~ade anatomica, fora do orgao; ou seja,

5. 1. Laean, semimirio, livro III, Les Psychoses, op. cit., p. 355, seminario de 4 de julho
de 1956.
6. 1. Laplanche e 1.-8. Pontalis, "Phallus" in Voca/Juiaire de fa Psychanalyse, Paris, PUF,
1973, p. 31L
7. S. Freud, Drei Abhilndlilllgen zur Sexuairheorie (1905), G W., V, 29-145, S. E., VlI, 123·243,
trad.: Reverchon-Jo\lvc, Paris, Gallimard, 1962.
8. S Freud, "Die infantile gcnitalorgani,ation" (1923), C. w., XIIl, 293-298, S. E., XIX,
139-145, citado nil trad. de 1. Laplanchc: "'L'Organisation genitale infantile" in La ViesexueJ/e,
Paris, PUF, 1969.
9. Ibid., p. 114.
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p~is.aI!l.ente a nive! daqui!o que essa falta do 6rgao e suscetive! de reRresentar
subjetiv..illJlente. -

Encontramos a mesma discrimina<;ao radical em Freud a prop6sito da
castra~ao, que e fundamenta!mente artieulada com a ordem falica e nao com
o registro do penis: "A falta de penis e concebida como 0 resultado de uma
castra~ao e, desde entao, a cnan~a ve-se no dever de defrontar-se com a
re@£a~a castra<;ao a sua. pr6~ria pessoa. Os dese~volvimen:os ulteriores
sao suflClentemente conhecldos e todos para que seJa necessano lembr<i-los
aqui. Adiantaremos arenas que s6 se pode aRreciar em seu justo valor a
sigQifica($aodii castra£8o MJJLa_con.dir;80_de_consjderaLq.u.eu~)~s£If2IJ~Yf!E.J!a
fase do~p[.imado_do-falo. 10"

A argumenta<;ao_que-Er.eud-desen-vol.ve--neste--te-xto_da..a_exa1a..lJ1.e~
da _nature.za...dQ-ebjeto-fa-lico-:--Be--urn-lado,e-a_no9ao_de-1alta ("a falta de
penis") que suscita a_pxomo($ao_do_o.bj.eJ.ofalico e, dessa forma justamente,
o in!!:9d.uuadic..almente--p-ara..aI.eDLda.realidade.ana.to.miea.De fato, a difere1!!,La
dos sexoswns.tit.!I.!..:.s.e.,_du.afda,em torno da nn<;aD.JieJalta: 0 orgao genital
feminino s6 e diferente do or~genital masculino porque IhefuitaafgUffia
c~or outro lado, 0 produto da observa($ao(realidade percephVa)elnieaia-
tamente elaborado subjetivamente sob a forma de eoncePf8o: (Freud escreve
claramente: "a falta de penis e concebida"). Esta eoncep($ao de alguma coisa
que falta confere inevitavelmente urn lugar, 0 tinico possfvel, ao que se sup6e
faltar: ° registro imaginario.

Em 6utras palavras, a questao da diferen<;a dos sexos e abordada pela
crian<;ano terreno de uma logiea psfquica do tipo: por que simplificar quando
se po de complicar? De fato, 0 real dos sexos imp6e ..que.se.jam-anatomicamente
diferentes. Ora, constatamos que este real e imediatamente elabor.adQ.p.siqui-
camente pela cria!!.($anuma constrU(;ao imagjmiria oode esJa..dife.r.en91Lass.ujei-
tada a ordem de uma falta. Em outras palavras, e, e e somente porque ela
persiste em querer que talte alguma coisa, que os sexos tornam-se diferentes
par3e1a. Esta constru<;ao imaginaria, que invoca lmperafivameote uma L<tlta
acfiaffredo rearoesSacli"teren($a, PJlSlula-impliCitamente a~existencia_de_um
objeto, eJeQrOpfiolmagi!i1rLo:y falo. Este objeto imaginario sustenta, de
um extremo a outro, a falltill'ma alimentadO pcl~llpartir do momento
em que ela insiste em cooceber como faltante algo que imagioa dever encoo-
trar-se a11-:-----

-----p;--naturezairoaginaria...do-falO-.C.CUKede,eotao, U1~QJ.i~perfiJ
a problematica da castra($ao. E a falta gue imp-ae a crian\;a que ela esteja,
cOrnOOizFreud: "no Clever de dclmntar.::se_com_a-I.ela($ao_da_ca~o a
SU\LRr6pria ReSS9..u.:.'.Nao se trata absolut.amente-de~uma-confro.nJt;lr;AQ.de
sua~LeasJra<;ao. Por mais trivial que seja esta diferen<;a, ve-se
bern que 0 que e manifesto oa formula<;ao freudiana e 0 carater de exterioridade

10. Ibid., p. liS (grifado pelo autor).
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atribuido a castra<;ao, em consonancia com a exterioridade do pr6prio objeto
falico. Todavia, esta exterioridade e intra-subjetiva, uma vez que ela diz respei-
to a reJa<;ao do sujeito com uma forma<;ao intrapsiquica que tern por unica
consistencia 0 imaginario do fantasrna. Res~qLle-G-sta...pr.ob1ematica
faJica ancorada.Qo~giml.rjo e sustentada, pQroutra lado, par uma dirnensao
simb6lica que ira !lOS cOi1]iiZirdiretamente ao pracesso da metafora paterna.
Em outras palavras, a primazia do falQenquantO-obje.tQ.imagina.no ira desem-
penhar urn p..2.~1fundamentalme~ruturaote oa di.ale.tica....e.dipiana;na
meJ!ida em....q.u,e_a_pr.6pria_dinamica_faJica_P-illmovev.ma.opetat;-ao_simb.6Jica
iQ!!!:!guralque enco~a resolus~_o advento_da.rnetMor:a.do_Nome;
da·P.y. -

E no terreno das referencias fre.udianas_quuac.an.s.i..s.tematizou a prable-
matica falicaCoiTI"ofundam@J9_daj,wriaManalfti.c.a. Precisamente, com Lacan,
o faro. sera institu0o~como.significan1U'rimordial do desej,Q.llaJriangu1a9io
ediRian~. 0 pracesso do complexo de Eaipo se dara, entao, em torno da
localiza9ao respectiva do lugar do falo no desejo da mae, da, crian9a e do
pai, no curso de uma dialetica que se desenvolveni sob a forma do "ser"
e do "ter".

o pracesso da metMora paterna esta estruturalmente ligado a situa9ao
edipiana, da qual ele constitui, de certa ~orma, 0 apice resolut6rio. A expr~ao
te6rica que Lacan da ao com.E!gQ.,ge EdiJ2Qinsist~ em recentr~~ignifi-
ca9aJ) nounico-registro.,..e.m_que_Ereud_nOs.J1lQs.t:C"O.lLqu.e_enuntelig!.lli:Esse
registm_faz p.ax.teJlao_ape.nas_do_ambito._da_capturaj@eginari3, I1lill' tambem
do ..Ronto .9y.Jill.QQ@gtnco.nde_essa_captur:a-imaginari a~s.e_enla.9a_:Ldimensao
dp simb6Iico. Por esta participa9ao no registro do imaginario, ocorre, como
observa Lacan, que "aquila em que a teoria analftica concretiza a rela9ao
intersubjetiva, que e 0 complexo de Edipo, tern urn valor de mito".ll Em
contrapartida, na medida emj]~RO convoc,a esta rela£ao intersubkJiva
a encontrar urn ponto de assun9ao no registro simb6lico, ele e urn I2rocesso
estrutu~te_p~ra -9,.§ll.i§.i.ii. Foradesta i§f§ilocia I:io:.dALa.Qjm.~ginarioe ao
simb6li~, 0 Edipo torna-se R-risioneirCL.di;l~.d~eLda..id.eologliLpsicoI6gica.
A maior parte das polemicas e mal-en ten didos desenvolvidos a proposito
do complexo de Edipo parece originar-se desta incompreensao ideol6gica.

~~

nversamente, a partir do momento em que 0 Edipo e recentrado no plano
.........-;: de .int.eligibilid~de dest~ dupla referencia (imaginario/simb6Iico), a grande

malOna das obJe~6es cal por terra.

~,---------,1121 ,

o est.ldio do espelho e 0 Edipo

Lacan Rrocurou cirCLlnscrever es~e....e.sp-a~.QiieinteJigihili!tade_--'ll Edipo
em torno do processo da metafora do Nome-do Pajl, qu_e-.articulaprincipal-
mente a fUD9ao funyfio faJica a sua o_c..9.n:.e1l.ci.asQr.r.elati'la~plexo de~
caStrayai; 0 operador que ira ne ociar esta articula9ao sera 0 significante
Nome-do-Pai:qUelra alizar e estrutuur tada a.Jr.aje.tQ.o~P-!ill1.?
----s.um..sentido mais gcr..al,segundo Lacan, a.fun~ao~fcl!ldamental~de_~dipo
aparece como coextensiva_a.1un9Jo_patema}. Trata-se, aqui, de uma fun9ao- - --~--'-

11. 1. Lacan, "Le Mythe individud du nevrosC, in Ornicar?, 1979, n° 17·18, p. 292.

1 0 problema da metMora do Nome-do-Pai e explicitamente abordado por Lacan em seu
seminario de 1957-1958: "Les Formations de j'inconscient" (seminario inedito); principalmente
nos seminarios de 15,22 e 29 de janeiro de 1958.

Um resumo do seminario: "Les Formations de I'inconscient", redigido por 1. - B Ponta1is
(e aprovado por Lacan), foi publicado no Bulletin de Psychologie: 1957-1958, tomo XV, n'
4-5, pp. 293-2%, 1957·1958, tomo XII, n~2-3, pp. 182-192, n?4, pp. 250-256.
2.). Lacan: "Les Formations de I'inconscient", op. cit., seminario de 22 de janeiro de 1958.
"E nesta estrutura, que destacamos aqui como sendo ~ da metafora, que residem todas as
possibilidades de articular claramente 0 complcxo de Edipo e sua moJa propulsora, i,lo e,
o complexo de castra<;:ao.A castra~ao, portanto, na medida em que por um lado esta profunda-
mente ligada a articllla~ao gimb6lica da interdi~ao do inccsto e, por outro lado e no primeiro
plano de nossa experiellcia mai, ainda, natufalmente, naqude, que dela sao ob jetos privilcgiados,
0, neur6ticos, e algo que se manifesta sobre 0 plano imagim"irio" (semin,irio de 15 de janeiro
de \958).
3. 1. Lacan, "Le, Formations de l'inconscient", op. cit., "Nao ha questao de Edipo, se ml0
ha um pai; inversamente, falar de Edipo e introdllzir, como algo essencial, a fun~:lo do pai"
(Seminario de 15de janeiro de (958).
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q.l!.e_de.v.e.ser.cnt.eJl.didacomo a Igo radicalmente distinto....oa..p.ce_s.e.n.<;--'U2aterna-!,
bqrL..co.m-.Qde suas ocorrencias negativas, tal a ausencia, a carencia e todas
a~ outras f~ de-=-i"ncQnsisten-da-s'-'-paterna,i'Esta run<;ao e tom ada por
Lacan como procedente da detenninac;:ao de um lugar, ao mesrno tempo
em que este lugar the confere uma dimensao necessariamente sirnb6lica. Da
mesilla forma, par ser fUll(ilO simb6lica, pode prestar-se a uma opera~ao
metaf6rica. E neste senti do que Lacan encontra um fundamenro para inter-
rogar a funC;aopaterna nestes termos:

"0 pai nao e um objeto real, entao 0 que e?
(...)0 pai e lima metMora.
"0 que e uma metafora? (. ..) E urn significante que vem no lugar de
um outro significante ( .. ).
o pai e urn significante que substitui um outro significante E af esta
a alcance, 0 unico alcance essencial do pai ao llltervir no complexo de
Edipo"o.

Lacan situ a 0 Qrenuncio do comr.lexo d.e..Edip_o_aonlvel de urn limiar
especiflco do processo de maturac;ao "da crianc;a, testemunha de ummomento
particular-de' sua vida!)sfquica:--:Este:.m'oIiie1'ifQe contempor:ineD ao est6dio
do espelho7, onde se esbor;a para a crianr;~c_e.r.t.o_tip.o_dcid_e.n.t.iIkac;ao
tendo-por pano de fuiiao.·Uma relac;ao_de_alienac;ao~p-ecffjca..co.nLa.mae.

4. 1. Lacan, ibid., "Urn Edipo pode eonstituir-se de forma normal quando nao existe um pai~
(... ) Percebeu-se que isto nao era tao simples, que um Edipo pod(a muito bem conslituir-se
mesmo quando 0 pai nao estava presente (... ) Os complexos de Edipo totalmente normais,
normais nos dois sentidos, enquanto normalizantes por um Jado, e tambem normais enquanto
dcsnDrmalizam, quero direr pelos seus cfeitos neurotizantes por exemplo, se estabelecem de
uma forma exatamente homogenea aos outros casos, mesmo nos casos onde 0 pai nao esui
presente". (Seminario de 15 de janeiro de 1958)
5. J Lacan, ibid., "No que concerne Ii careneia, gostaria simp1esmente de Ihes destacar que
quando 0 pai e carente, e na medida em que se fala de carencia nao se sabe jamais de que
(... ). Entrevimos 0 problema de sua carencia, nao uma forma direta (.. ) mas como era evidente,
ja numa primeira abordagem, e enquanto membro do trio fundamental, termlrio da familia,
quer dizer, enquanto mantendo seu lugar na familia, que se podia come~ar a dizer coisas um
poueo mais eficazes quanto it sua carencia (... ) Falar de sua carcncia na familia mio e falar
de sua carencia no complexo Porque para falar de sua carencia no complexo, e preciso introduzir
outra dimensao que mio se.ia a dimensao realista". (Seminario de 15 de janeiro de 1958).
6. 1. Lacan, uLes Formations de I'inconscient", op. cit. (Semimirio de 15 de janeiro de 1958)
7. 1. Lacan, "Le Stade du miroir. Teoria de nm momento estruturante e genetico da constitui~ao
da realidade conccbido em rela~ao com a experiencia e a doutrina psicanalitica" (3 de agosto
de 1936) Conferencia profr::rida no XIV Congresso Psicanalftico Internacional, Marienbad,
28 de agosto de 1936. 0 texto desta conferencia e inedito. A comunica~iio esta indexada sob
o titulo "The looking glass phasc" in lllternatiollal Journal of Psycho-Analysis, 1937, I, 1978.
Lacan retoma 0 lema dcsla conferencia, no XVI Congrcsso lilternacional de Psicallalise, elll
17 de julho de 1949, em Zurique, sob 0 titulo de "Le Stade du miroir comille formateur de
la fonction du "]e" tellc qu'elle nous est revelec dans I'experience psychanalytique" Cf. Ecrifs.
op. cit., p. 93-100.
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ESTADIO DO ESPELHO

o "estadio d~elho" ordena-se eS!i.encialmente_apartir de-uma-expe_
rienciacte·identi"ficac;ao fundamental, durante a qual a crian~a faz_a conquista
da imagem-d'cseu proprio corpo. A identifica(fio primordia/" da crian<;a com
es"fa Imagem ira promover a estruturac;ao do "Ell", terminando com essa
vivencia psfquica singular que Lac8n design a como fantasma do corpa estace-
lado. De fato, antes do estadio do espelho, a crianr;a nao experimenta inicial-
mente seu corpo como uma totalidade unificada, mas como alguma coisa
dispersa. Esta experiencia fantasmatica do corpo esi"acelado, cujos vestfgios
noS aparecem tanto na configurac;ao de alguns sonhos8, como nos processos
de destruir;ao psic6tica, e, realizada na dialetica do espelho, cuja fun<;ao e
neutralizar a dispersao angust13nte do corpo, favorecendo a unidade do carpo
proprio:

"0 esradio do espelho e urn drama cujo alcance interno se precipita
da insuficiencia para a antecipar;ao e que, para 0 sujeito, tom ado no
equfvoco da identifica<;ao espacial, urde os fantasmas que se sucedem
de uma imagem esfacelada do corpo para uma forma que chamaremos
ortopedica de sua totalidade"'!.

A experiencia da crianc;a na fase do espelho organiza-se em torno de
tres tempos""fundamentais, que~R...0ntuama conqulsta progressiVaOa ifffitgem
de seu corpo.
~tnicialmen~ tudo se passa como se a crian~a.Rercebesse~ajrnagem_de
seu c~omo a de urn ser ~eal qe quem ela prof.ura se_aproximar op
apreenaer:-Em outras palavras, es~rimeiro temlLo da experiencia testem.!l-
n1l"dc:ni.-:-favorde uma contus§o_primeira entre si e o_Qu.tm, cqnfusao ampla-
mente confirmada pel a relac;ao estereotipada que a crianc;a tern com seus
semelhantes, e que atesta, sem equfvoco, que e sobretudo no outro que

ela se vivencia e se orienta no infcio:

"E esta capta~ao pela lmago da forma humana ( .. ) que, entre seis meses
e dois ,mas e meio, domina toda a dialetica do comportamento da crianr;a
em presen~a de um semelhante. Durante todo esse perfodo, registraremos
as rea<;oes emocionais e os testemunhos articulados de urn transitivismo
normal A crianc;a que bate diz ter sido batida, a que ve a outra cair,
chora"lIl.

8.1. Lacan, Lc stade du miroir com me rormuteur de In fonetion du "le", op. cil., "Estc
corpo csfacelado ( ... ) Illostra-se regulannente nos sonhos, quando 0 movimento da analise
tOea em um certo nivel de desintegra~;\o agressiva do indivfduo. Estc aparece, ent;io, sob a
forma de mcmbros disjuntos", p.97.
9. 1. Lacan, ibid., p. 97.
10. J Lucan, "L'Agressivite en psychanaly~e" (1948), in faits, op. cit., p. 113.



.s~~t.~_primeico. mome!!1£Lda fas_ed~ eSR~lhD.evidencia claramente 0
assuLellamento cia cnan~a ao reglstro do lfnagmano, ° segundo momenta
"constituJ uma etapa"llecis-ivaIfO"j1rc)cessoideiitiTiCi"i"i"6r'iO.Com efeito, a cri<ln~a
e 'sub-repticiamente levada a descobrir qU~Y.1J-.U-~Lo espeLh.<Lnao....Llllll
OtitRl-re-;il';" mas uma iffiagem. Alem a-eJanao mais Qi9curar aQ.oder~-se da
ima}tsm..,.n..@Iatse.u:cl5fi'lpOftamenm.ITi"Clic~efiSahe.,_de..agor.a_em_aiaQte,
di~tlDgJJjl...ajI)1agem-do-outLO qa realidilde do outro

Q-lelcejro momento dialetiza_as duas etapas precedentes, nBOsomente
porque 'LcJi'l!l~US ti!s.~g UGl....P_~......ml-.~.Jueflao::d:LLespeln:o:1....uma-imagQlJ ,
mas, sobretudo, porque ad_quire a convic~ao de g.!-l~Jl'io e nada mais que
u.!l1-lU.1lliigem,e que e a der~RT-COfifjecendo-se atraves desta imagem"..a
crian~a recupera assim a dispersao do corpo esfacelado numa totalidaaeuiiifi-
cad~a relll.§.S..entarro~do_&Q!]?Q.I:1r<J.PJio.. A imagem do CQIpoe, portanto.
r-estr.ptu::Fite.pa~d_e...iIQ ..2Jljw..O, que atraves deja realiza assim sua
iderrfificfJ.9.§.Q...fJLilli.ill:dia). - .----

Resta dizer que eSt;.Q!!.9uiS.ta d-'LM~l)tidade._LsµsJenj:ada. ~.m toda a
sua extensao,pela dime.n.s.aoimaginaria, e no proprio fCltodClcrian<;a identifi-
t;.aJ:s"t-.'Lµ.artirde ~lg9virt~al (3' imag"em otJca:fquenao::e71a_e;quant0.-{.al.
mas 0~3n!ltlanto.5.~ ~onhece. !'iao se trata, pais, de nada mj!is
d~um recQ[J.l1ecimento imagimfrio, ~or outro lado,-Ljustifica.9iJ
pO~Qb.Je.tiw.s. De fato, nesta idade, a matura<;~aJ191--n.iiQJbe
permite ter 1J-.lTI.conhe.cimento.espfclficodo coreQ.RroJ2!jo.Q estadio do espelho
e u~riencia qy"~.Se...Or.ganizLcomefeito, aptes do a..Qx.eJltodo_e.s.q.u.fO.!J1J1
co~j. Por outro lado, s~p"eJh.Q...simb.Qliza_a",:,,:,p(b.forma<;ao~·
~("Je"), el1-PLes~p..6,.§emseu ...plinClpLO_CQlIstitutivoseu_destinD_ge
aliena<;~no Imagi_u<ir.i9.0 re-conhecimento de si 'Lpar.t.ir_d.<LimagenLd_Q
es~etua-se - por razoeS"6ticas - a_partir de-indices_ex.terimes e
s~came.nt¥..il!Y..~r:.tidos A~smo te~E£,j, portanto, a unidade do core,o
q~~~ cO.moext~rior a si~vertia~. ~ ~pria dim~nsao deste. re-c~-
nljeclmento prefI~a, para a sUJelto que advem, na conqmsta de SUCl Identl-
daae, 0 carater de sua aliena<;ao imaginaria, de ollde delineia-se 0 "desconhe-
cimento cronico" que mio cessar<lde alimentar em rela<;aoa si mesmo.

PRlMElRO MOMENTO DO EDlPO

Ao sair da fase identificatoria do estadio do espelho, a crian<;a, em quem
.1'\ se esbo<;aum sujeito, nem por isso deixa de estar numa rela\30 de indistim;ao

11 J Lacan, "L'Agressivite en psychanalyse", op. cit., p. 112. "Eu mesmo acreclitci poder
clestucar que a crian~a, nestas ocasioes, antecipa nil cella mental a conquista d3 unidade funciollal
de scu pr6prio corpo, <linda i~acabado ncsse momento, no plano da mOlricidade volunl~ria.
Existe <If um<lprimeira capta~iio ]lela imagem ondc sc esbo~a 0 primeiro momento da di;!lCtici!
das idellti{ica~ocs"
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quase fusional com a mae. Esta rela\ao fusional e suscitada pe[a posi~ao
particular que a crianp mantem Junto a mae, buscando identificar-se COm
o que sup6e sel" 0 objeto de seu desejo. Esta identifica~ao, pela qual 0 desejo
da crian~a se faz desejo do deseJo da mae, e amplamente facilitada, e ate
induzida, pela rela~,jo de imediw;ao da crian<;a com a mae, a Come«ar pelos
primeiros cuidados e a satisfa\ao das necessidades. Em outras palavras, a
proximidade dessas trocas coloca a crian«a em situa({ao de se fazer objeto
do que e suposto faltar a mae Este objeto suscetfvel de preencher a falta
do outrOl2 e, exatamente, 0 fal0. A crian.;;a depara-se, assim, com a proble-
m3tica Wica em sua rela<;ao com a mae, ao querer constituir-se ela mesma
como falo materno. A respeito disso, pode-se falar de uma indistin.;;ao fusional
entre a crian<;a e a mae, 'uma vez que a crian<;a rende a identificar-se com
o unico e exclusivo objeto do desejo do outro. Como observa Lacan no
primeiro tempo do Edipo 0 desejo da crian<;apermanece radicalmente ass~jei-
tado ao desejo da mae:

"0 que a crian~a busca e fazer-se desejo de desejo, poder satisfazer
o desejo da mae, quer dizer: "to be or not to be" 0 objeto do desejo
da mae (. ) Para agradar a mae ( ... )-e preciso e basta ser 0 falo.,,(3

Vma coisa e estar certo, como diz Lacan, de que "a rela\ao da crian<;a
com 0 falo e essencial enquanto 0 fala e 0 objeto do desejo da mae"14;
outra coisa e constatar que, nesse nivel, a crian<;a esta diretamente alienada
pela problematica faJica sob a forma da dialetica do seI: ser ou nao ser 0
falo. Tudo se passa entao, nesta primeira etapa, como se a crian<;aprescindisse
de uma contingencia fundamental Jigada a problematica falica: a dimensao
da castra~ao. Com efeito, s6 existe rela<;ao fusional com a mae na medida
em que nenhum elemento terceiro parece mediatizar a identifica«30 faJica
da crian<;acom a mae. Mas, inversamente, 0 que atesta 0 carater radicalmente
nnagimirio desta convic«ao e a propria naturezCl do objeto falico com 0 qual
a crian\a se ldentifica De forma que, par mais que a instancia mediadora
(0 Pai) seja aqui cOl1siderada estranha a rela\ao mae-crian.;;a, e a propria
dimensao da identifica<;ao faJica da crian\a nessa relCl«aoque a pressup6e.
Em resumo, a identifica\8.o com 0 objeto falico que elude a media<;ao da
Castra<;aoconvoca-a melhor ainda no terrena de uma oscila\ao dialetica entre
seT au nao seT a falo.

,0 surgimento de tal oscila<;ao anuncia 0 segundo tempo do complexo
de Edipo, no qual a crian\a e incontornavelmente introduzida no registro
da castra<;ao pel a mtrusao da dimensaa paterna A evolu<;aoda crian\a nos
arcanos do Edipo rode eventual mente fixar-se num ponto de equi!Jbrio insta-
vel, em torno da aposta que constitui a mterroga<;,lo: sef ou nao ser 0 faro.

12. Trata·se aqui do "outro" interpelado como "Outro", como veremos mais adiante.
13. 1. Lacan, "Les Formations de L'inconscicnt", op. cit., seminario dc 22 de janeiro de 1958.
14. Ibid.
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Lacan situa, assi(n, na suspensiio desta quesUio um ponto de ancoragem £avora,
vel as identific3<;6es perversas. Esta pereniza uma oscila<;iio no que diz respeito
~1castra<;iio, por pouco que se ap6ie nurna mensagern equivoca sobre 0 papel
cia fwu;ao simb6lica do Pin

"f: na rnedida que a mensagern se realiza de uma maneira satisfat6ria
que 11mcerto numero de disturbios e perturba~6es podern fundar-se.
entre as quais as identifica<;6es que quahficamos cle 'perversas' I~,.

Uma ambigliidade sustentada a este nivel mobilizara a crian<;a para uma
estrategia defensiva 0e evita<;ao da castra<;ao. Mas 0 perverso nao se engana
sobre a posi~ao subjetiva que 0 prende a prevalencia do imaginario f<ilico.
Ele cultiva tanto melhor sua singlllaridade paradoxal em rela~ao a castra~ao.
porquanto avalia com bastante precisao sua incidencia. Todo 0 seu genio
sintomatico - toda a sua angustia tambem - consistir:i, en tao, em reproduzir
e manter 0 engodo subjel1Vo no qual encontra-se capturado. E preciso constan-
temente pressentir a medida da castra~ao, se quiser exercer sempre e cada
vez melhor seus talentos em contorna-Ia. Em outras palavras, a identifica~ao
perversa coloca, em negativo, a dupla mas solidaria questao cia priva~ao mater-
na de seu obleto f::Hico e do deshgamento da crian<;a de sua identifica<;ao
com um tal objeto Ou seja, precisamente, 0 que esta em jogo intersubjeti-
vamente que e experimentado na segunda fase estruturante do complexo
de Edipo.

SEGUNDO MOMENTO DO EDIPO

A media~ao paterna ira desempenhar um papel preponderante na configu-
ra<;ao da rela<;ao mae-crian~a-falo, intervindo sob a forma de priva~§o:

"A experiencia nos prova que 0 pai, considerado como aquele que privii
a mae desse obieto, essencialmente do obJeto fiilieo de seu desejo, desem-
penha um papel absolutamente essencial em (. ) todo 0 transcurso, seja
ele 0 mais faeil, 0 mais normal, do complexo de Edipo"'6.

Alias, a intrusao da presen~a paterna e vJvida pela crian<;a sob a forma
de interdi~8oe de frustra~jo:

"0 pai aparece aqui, apesar de tudo, na posl<;ao de importunador, e
nao que incomode simplesmente por seu volume, mas em posi~ao de
importunador pelo que interdita. 0 que ele lllterdlta? ( ... ) Ele interdita,
em pnmeiro lugar, a satisfa~ao do impulso C .. ).

15. 1. Lacan, "Les Formation, de l'incollscienl", op. cit., seminario de 22 de janeiro de \958.
16. J Lacan, "Les Formatiolls de l'inconscient", op. cit., seroinario de 22 de janeiro de 19511
(grifado pelo autor).
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"POl' outro tado, a que interdita a pai? Ora, do pall to de onde partimos,
ou seJa: a mae, como e dele, niio e da crian<;a. ( ... ) 0 pai pura e simples-
mente ti-ustn) a crian<;a cia mae"l!.

Dno de outTa fornUl, a intrus5.o paterna na rela~ao mae-crian~a-falo se
maIllfesta em registros aparentemente distintos: a illterdi~§o, a frustra~§o
e a pnvapio. A coisa complica-se ainda mais quando se revela que a a~ao
conjugada do pai, simultaneamente interditor, hUSlradar, privadar, tende
a catalisar sua fun~ao fundamental de pm castmdor.

A FALTA DO OBJETO

Antes de examlllar a dinamica deste segundo tempo do complexo de
Edipo, nao seria intitil, a bern de seu entendimento, retomar os esciarecimentos
efetuados por Lacan no que diz respeito a no<;ao de falta do objeto'S

Na crian~a, assim como no adulto, a falta do objeto pode manifestar-se
sob tres formas especfficas: a frustra~ao, a priva<;ao e a castra<;ao Ainda
que se trate de uma falta de obi eta nos tres casos, a natureza dessa falta
e qualitativamente diferente. 0 mesmo ocone com 0 tipo de objeto.

A hustrapio e 0 ambito por excelencia da reivindiea~ao, com a ressalva
de que neste caso nenhuma possibihdade de satisfa~ao pode se"r encontrada.
Com efeito, na frustra~ao, a falta e urn dano imaginario. Em contrapartida,
o objeto da frustra<;ao, por sua vez, e total mente real. Cl-p.enu.onsJilUi
o_J?cototipo de tal obj.eJ.Q., e Lills.tall1f..nte sob a forma de frustr31;:ao que
a menina yiye sua ausencia. Num sentido mais geral, a,..cria~a vive uusencia.
de penis na mae como uma frustra~ao.

Por outro lado, na pri-v39ao, e a falta qu.e e real. Lacan desiw.-a....esta
f<,!ltade objeto como urn buraco no real. Contudo, 0 objeto <b!.....Driva~.a.fl
e um objeto SlmooTico.

No que concerne, enfim, 3.s:astra98o, a (alt.a_que ela~ e um~
falta simboJica, na medida em que ela remete 3 interdi~ao do incesfu,-qUe
e a referencla simb6lica por excelencia. E por isso que a fun~ao paterna
e operatoria, determinando, para a crian~a, seu proprio acesso ao simb6lico.
A...fal.ta--sig.nificada~pelasastral;.a-nl, antes de mais nada, como formula Lacan,
uma dfvida simb6lica. Mas, [!a castraGaO, 0 objf.t-o-tal.tan-t@-..e.....r.adiGalmen.te
lmaginario e, em nenhum caso, pode sec um obieto real:

17. J. Lacan, "Les Formations de I'inconscien\", semin<lriode 15de janeiro de 1958. ,
18. J Lacan, "La Relalion d'obJet et lesstruclures freudicnnes", semilHlrio, 1956-1957(semilHlrio
inedito). Cf. Semim\rios de 5 e 12 de dezembro de 1956.
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"S6 existc fl lei Manu*, diz Lacan, que diz que aquele que deilOu com
sua mae cleve cortar-se as genitais e, segurando-os na milO. clirigir-se
para 0 Oeste ale que a mone sobrevenha,,19

§SJe....9hje.!9-i!lli!gin;hio dB ca<;tra~i&c, eVlClentemente. ?JjJl~
A 3rtiCUTa<;,10dessas diferentes c8tegorias cia falta e clos diferentes objetos

que Ihes corresponclem distribui-se, respectivamente, no esquema mnemo-
ttenico seguinte, lmaginado por Jean Oury:

o princfpio de sua costfw;:ao e bast ante simples:
1) tr<l<;ar llffiB estrela de David
2) giranclo, em senti do direto, inscrever sucessivamente, nos vertices dos

dais triangulos da estrela, as seguintes sigJas:
- peF (Priva~ao-Castrat;ao-Frustra~ao)
- SIR (Simh6Iico-Imaginario-Real)
A distribui~ao respectiva das taltas em rela~ao aos objelOs que Ihes cones-

pondem decodifica-se em rota.;;oes retrogradas sucessivas. seguin do as flechas
(ver figura abaixo)'

- a castrat;:do e falta simb6lica de um objeto lmaginario,
- a frustrat;:ao e a falta imaginaria de um objeto real,
- a privac;:ao e a falta real de um objeto simb6lico

s

Retornemos...ago.[a...<~guJ1da elapa do complexo de EdiR-O, miciadaJ:QD1
a intrusao paterna na reJac;:ao intersubjetiva m5e-crianp Esta lntrusao mani-
festa-se -'i.Qb umidUPJfUle.r.tel.1te._.DO--ponto-ae=vi:s:f.a=(la-Gl'ian~a,.QPAiintervem
sob a forma de interdi 50, apresent~nclo-se a ela como um "tendo-clireito"
(Lcan) no que cliz respeilO a mae. E por isto que e1i,tainterven.;;.aiLc vivipa

\ rela SLia11~a "com.o....uIJ.J..aJi:us.tr.aq:fo....a toj mag.inn rj?-q ue...se.refere...a_u In-O bje to
bast.aOk...Lejll.-<l m<'k-enquanto_o.b..J~to de necesSldade [lar,u\_c.riaD<:~a"21l.A
crianc;:a e. pois. intimada a questionar sua identificac;:ao faJica e, ao l11esmo
teI11po'>-a renunciar a ser a objeto do desejo da mae CorrelativameIlt£~..Q..
pon1.Qd0 vista da mae, a pai a priv8_ do falo que 'ela su.postameQt.ctf!I!..jpb
a forma cia crianp iaentlfi"Cada com a objeto de seu desejo:" - -

c

"f:, pois. no plano da privJqlfo da mae que uma quesrao, nurn momenta
dado da evolu.;;ao edipiana, coloca-se para 0 sujeiro, a de aceitar, registrar,
simbolizar ele mesmo, tOLnar significante elliLpriva~a0~de que-a mae
st,Jevela ser objeto ( ... ) Qual e a configurat;:do especial dessa rela~ao
com a mae. com 0 pai, com 0 falo, que faz com que a crian<;a nao
aceite que a mae seja privada pelo pai de algo,que e 0 objeto de sell
desejo? ( ... ) Esta configurac;:ao e nodal. Neste niveL a questao que se
coloca e: "se-r_Ou.J)jo-ser~·. "to be or flat tobe':"o_falo.:...,2t

o ponto de origem da oscilac;:ao induzida na crianc;:a nesta dialerica do
ser, sob a dupla relac;:ao da frustra~ao e da priva';;do, deve-se, fundamen-
talmente. ao fato .do Q.ill.Jmarecer aqui enquanto "outro" nes.ta.Lela<;ao_ma~-
crianc;:a. E e como tal que ele surge na vida subjetiva da crianr;;t, logo, }:omo
urn obje~ fali~ posslve! com o_qlWI a crianC;a pode supor rivalizar j,uu.t.o
arnae. 0 q~e.sta,eJ1Lj.QgQJlesta nvalidade imagimiria e, na realidade, coexten-
sivo a um deslocamento do objeto falico, que conduz a crian<;a a encontrar
a lei]g rai.

A crian<;a e confrontada com est a lei na medida em que descobre que
a propria mae clepencle dela ao nivel da satisfa<;ao que pode proporcionar
as demandas da crianc;:a Em oulras palavras, 0 enderer;amento do desejo
da crianc;a lllterpeia lI1evitavelrnente a lei do outro atraves da mae:

"No plano imaginario. 0 pai, pura e slrnplesmente, intervem como priva-
dar da mae, ou seja, 0 que e aqui enderec;ado ao outro como demanda
e remetido a um tribunal superior, e substituido, como convem, pois
sempre, sob ceftos aspectos. aquila sobre 0 que interrogamos a "outro",
na medida em que ele 0 percone em toda a sua extensao, en contra
no outro este "outro" do outro, isto e, a sua propria leI. E e a este

R

F

I

19. J. Lacan, "La Relation d'objet et les struclures freudiennes", op. cit., seminario de 12
de dezembro de 1956.
* Manu: segundo a mitologia da india, ancestral da ra~a humana, primeiro rei e lcgislador.
(N. da T.)
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20. 1. Lacan, "Les Formations de I'inconscicnl", op cit., scmimirio de 15 de janeiro de 1958
A frustra~,io e sempre falta imagilH"lriade um objeto real
21 1. Lacan, "Les Formations de l'inconscient", op. cil., seminario de 22 de janeiro de 1958
(grifado pelo autor).
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nfvel que se produz alguma coisa que faz com que 0 que retame <'t crian<;a
seja pura e simplesmente a lei do paL enquanto imaginariamente conce-
bida pelo sujeito como privando a mae,,22.

A criano;a descobre pais, neste momenta, a dimensao mais essencial que
estrutura 0 desejo como 0 que "submete a desejo de c,lda urn a ie) do desejo
do outro,,2,. Este tempo crucial do complexo de Edipo vetoriza, para a crian<;a.
a significa<;ao do desejo da mae com relao;ao ao que ate en tao supunha sel'
seu objeto 0 fato de que 0 desejo da mae esteJa submetido a lei do desejo
do outro implica que seu pr6prio desejo esteja na dependencia de urn objeto
que outro (0 pai) e suposto ter ou nao tef. A dia/6tica do ter (ter 0 falo
au nao), que a crian<;adescobre como 0 que polariza desde entao a proble-
matica do desejo da mae, faz-se, pOl·tanto, eco da dialetica do ser que governa
entao a vivencia de seu pr6prio desejo.

A criano;a s6 chega a esta interrogao;ao pessoal, ser ou nao ser ° falo
da mae, na medida em que 0 pai privador a faz pressentir que a mae reconhece
sua lei como ° que mediatiza ° desejo que ela tem de urn objeto que nao
e mais a crian<;a, mas que ° pai e suposto ter ou nao ter Isto equivale,
em Lacan, a esse estadio on de "aJguma coisa que desenlao;a 0 sujeito de
sua identifica<;ao ° enla<;a ao mesmo tempo a primeiTa aparir;ao da lei sob
a forma deste faro, que af a mae e dependente, dependente de urn objeto,
de um obieto que mio e mais simplesmente 0 objeto de seu desejo. mas
um obieta que outro tem au nao tem":'4.

E Lacan esc1arece:

"Na liga<;aoestreita deste remeter da mae a uma lei que nao e a sua,
com 0 fato de que 0 objeto de seu desejo e possufdo "soberanamente"
por esse mesmo "~Utro" a lei do qual ela remete, temos a chave da
relao;ao do Edipo e do que constitui 0 carater tao essencial, tao decisivo
desta rela9ao da mae, tal como Ihes pe~o para isolar como rela<;ao ncio
ao pai, mas a palavra do pai. ( ... )
"Com sua preseno;a privadora, ele e aquele que sustenta a lei, e isla
se faz nao mais de uma forma velada, mas de uma forma mediada pela
mae, que e a que 0 coloca como aquele que lhe dita a lei"2~.

o segundo momento do Edipo ej!SQ11diyae-pr~1 pela
qual a cTian<;aaeve;:P:aSA--ar:p1U".a~ti simboliz£i.<;aoda lei, g~rca
o dec1fnio do complexQ.,.QLEdiQo. Nest~ _encontw_com_aJei_dCLpaj. elLe,
co'm efeito, confrontada com a quesHio d.'!..castraqar:, qy_~ lllterpeJa atL-ayeS
da ~ca do teT, em c,uia dependencia 0 desejo da mae encontra-se dora-
v~ _ ---------

A media<;Boinlroduzida pelo pai com rela<;,"ioii.~ que 0 runuM...ce
comO ditando ..lhe a lei, leva a criane.Laiazer 0 Pai aceder a um lugar onde
ele s6 p'odeJhe.aparecer como deposirario do falo.

-cfi;"a"~eal, g.!!S. ~par:ee C0l110 "rePfesenlante" da lei, e investido pela
crianyaoe uma slgmfIca!;.3.p_no.Yll.a partn do momento em que, desde esse
Itl{lare~(~o deter 0 objeto do desejQ_da...mae: ele Lassim ·elevado
a ~h{lI1ldadeae jb1Lsimb6lico. A I,nae que aceitVLeulln.cjar;5.o...d,aleLp-ateOUI,
aO r°@n~ JLRalavra do pai"1Icomo a unica suscetivel de mobilizar seu
desejo contribuLigualmente para atnb,uir a funo;ao do pai um_lugar-simb6lico
aOJolt;' da cn~y.;!._Neste ponto. a_criaQ,\a e levad3..-a_deter.mI";ar-se-em
rela9ao a esta fun .aG.-significa..ntedo Pai,.. q~, exatamente, 0 sigpificadp
sln1b61ico om~ai'

"Em outras palavras, a relao;ao na qual a mae funda 0 pai como mediador
de alguma coisa que est,] para alem da sua lei e de seu eaprieho, e
que e pura e simplesmente a lei como tal, 0 paL portanto, enquanto
Nome-do-Pai, quer dizer. enquanto aquilo que todo desenvolvimento
da doutrina freudiana nos anuncia e coloca como estreitamente ligado
a eSTaenuncia9ao da lei. af esla 0 que e essenciaL e e assim que cle
C aeeito ou nao pela crianya que priva ou nao priva a mae do obieto
de seu desejo"D.

A determinaqio da c(1.gnya.. ao final desse segundo momenta do Edipo,
e cruciar, no~ sobretudo, d~1J1U§.<;5.o em relar;ao ao obj~J,ol.aJi£o.
Abaracra:em3jla_cer.teza_dwer_ela_mesma_ohjeJ~o desei~d2....Rel~~e,
a c~\-.a_e;_de agora em diante, for<;ada pela fUll<;aoQaterna a aceitar, n_ao
so.mru.t.e~ao_"(j',f-ojalo, mas ~ nao te-lo, assim <wll0 a mae..Jillndo se
cont(j~d.e.q.ue_ela_CLdese.iaJa.J)j]deele e sup-osto estar e oode torna-se, e~,
possivel te;.Lo"Eis..i!.Ujn£.id.encia-de-@@mplex.ode castraq,aQ,. em relap'io ao
qual 'Gc";n esc1arece q,u.e_nao_sechamar.ia_assim "se, de uma c~ei1'a:
iSIOnao colocasse no primeiro plano 0 seguinte: ql.le, para_t~:l.Q.j ....pr.eciso
que '-antes, tenha sido.-es,tipltladoque nao se µo.de_te-lo,qu_~esta possibilidade ~
de ser ~ado_e_essencial_na assun~ao..do fata_de_ter 0 falo. Eis af 0 passo
a seroado. e ai que deve l11tervirem algum momento, eficazmente, realmente.
efetivamenle, 0 pai""~

o passo a seT dado na a$..lli11~ao-da-cQnquista-C!CL.fulQ.iradesdobrar-se
num tereeiro temp9 que dialetizara as dais precedentes.

22. 1. bean, ibid., semimirio de 22 de janeiro de 1958.
23. Ibid.
24. J. Lacan, ibid., semimirio de 22 de jan~iro de 1958.
25. 1. Lacan, "Les Formations de l'inconscicnt", op. cit., semin:\rio dc 22 de janeiro de 1958.

26. Ibid. "E, pois, aqui que este "outro" ao qual ela se endere~a, quer dizcr,principalm~llte
a mae ( ... ) tern uma certa rela~ao, que e rela~ao ao pai (.. ) Nao se trata tanto das rel<l~6es
pessoais entre pai e mae (.. ) trata-se, propriamente, de um momento que deve ser vivido
como tal e que diz respeito its,rela~6es, mio simplcsmente da pessoa da mae com a pe:;soa
do pai, mas da mac com a palavf<) do pai". (grifado pelo autor).
27. 1 Lacan, "Leg Formations de l'inconscient", op. cit., semiru1rio de 22de janeiro de 1958.
28. Ibid.
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TERCEIRO MOMENTO DO EDJPO

,ESle t~c.eim..m.o.Il1en.to,que e exatamente 0 tempo de "cleclfnio clo com-
plexo de Edipo", p6~ termo ,t riva!idade falica_em_lol·1l0-d,Hnae. na qual
a crian9a instalou-se e instalou tambem, imaginanamentc. 0 pai. A_paWl"
do 111Qmentoem que 0 pai e investido...do_atributo faJico. e preciso como

, 1 d' l' "'9 .", d desclarece Lacan, .·qu~ e e .t p.rovas (15S0 - , pOlS e na me I a em que
intervem, no terewo tempo. c~mo~q~~alo..y~n~OJ~WlO agueJe
~ue 0 e, que pode se prOcluzil"algo que reinstaura a i~st8l1cia do fal~
a-6jeto'desejado pela mae, e nao mais apenas como objeto do qual 0 pai
pode priva-la"'o

o ~undamental_de.st~l?E e marcado pela simQQli..zf!f~a lei,
que atesta da melhor forma 91!.L? criam;a rece5.e.u sua plena signi.ficat;'-ao
Ov'llor=estr.rrfUulnte....de.sJa...si.rnholiza9aoreside-:-par5ela, na aetftminat;ao
doJQgar e:§!o do d~eM:j.9--.-f!.?mae._A funt;'-aopaterna~.Le.s.e.n1£liya da
lfuob esta_c.ondi9<19.A canfranta9aQJia_cr.ian9a~.::!5.~gJalica_mHdifi-
c<t~je maneira ,de.cisiv'l, no sentido ~~a_deixa a problemiltica do
ser para ac~n,e.gociar, ~opria, a p.IQ.Qle.matica_dotlfTsfO s6
advem na medida em que 0 p_ainaSL!Ilais Iheapj!rece_como-um_faLoJiv.al
dela iuntO}i mae. Na medida em que ha 0 falo, 0 pai nao e mais aquele
quepriva_a mae do ohjdo_de seu desejo. AO contra.no,_por.qHe:e:re+de~entor
SUPo.sJodo fa~,el~_g..l~ing~u~ no unico lugar .em-que-ele-pade-se-r-dese.jado
peJa mae. A crian9a, tal como a mae, encontra-se, entao, inscrita na dialetlca
do teT:- a mae que nao tem 0 falo pode deseJa-lo naquele que a detem'
a crian~a, igualmente desprovida, podeni tambem cobi9a-Io la onde ele se
encontra.

A ...diaIetiea--do tef convQca,- ilssim,-inevitavelmente;--o-jogo-das-identifi-
cilr.aeLSegundo-G-sexo,- a qiall9a se inscrevera diferentem.ente...naJQgica
id~nt·ifiG-a-t6.r.ia...mobilizada_p_eJ.Q..j9gofalico. 0 menino, que renuncia a ser
a falo materna, engaja-se na diaJetica do ter, identificando-se com a paj
que s~postamente ~em0 fa~a A men ina pocie igualme;lte..sub1Iill!::sea posiqao
de~to do ~J~Lduu~ e deparar-se com a d!aletlCa_do_t.e~DDa
do nao --re-r.-Ela encontra, assim. uma identifica~ao possfvel na mae; pais,
como cia, "ela sabe onde_est<i.,ela sabe onde de.ve-ir busca-Io, do lado-do
pai,-.i.un.ta.aquek-tJue-a tern ".11.

A rE-posi9aOfLo.Jalo_e~s..c:u devido lugar e est-futurante-pa-ra-a-eriaHt;'-a,
seja qual for seu sexo, a partir do momento em QU!...Q..12<li.., que supostamente
a tern, tem_!lL~ia.junto a mae. Tal pre[erens:ia,------ql!eatesta a pasJiagem
do r~gistro do.ser_aoAer ~mais manifesta da illstalapIo.do ...pFOGeSSO
da metiifQGLpatema-e-do mecanisme Illtrapsfquico que the e correlativo:
a LecalqJl£Q1ig.Jniirio. ~

29. J Laean, "Les Formations de I'inconseient", op. cit, semiMirio de 22de janeiro de 1958.
30. Ibid.
31. J Laean, "Les Formations de l'inconscient", op. cit., seminario de 22de janeiro de 1958.
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1~ 1131 II

A metMora paterna - Nome-do-Pai
A metonimia do desejo

Sem duvida alguma, gjggo do fQI1-da.,JksnitQpmEteu.d'.,_di.ailuSJ@~~o
In<;!isexplfcita da reallza<;ao da meJafor.a_do_Wome-d0_-P-ai--no_processo_de
ace~im'b-6'l'icln-faTfian9a, ou seja, 0 cOMmIe simb61ico do objeto J1£l11id.o:
"Umaia fiz uma o6serva9aa que confirmou minha forma de ver. A crian9a
tinha um carre tel de madeira amarrado a um cordao. Nao Ihe ocorria, em
nenhum momento, por exemplo, a ideia de puxa.-lo para brincar de carro;
lan9ava, porem, com grande destreza, 0 carretel amarrado ao cordao, por
baixo da borda de sua caminha, on de este desaparecia, enquanto ele pronun-
ciava um 0-0-0-0* rico em sentido; a seguir, ele retirava a carretel para fora
da cama, puxando 0 cordao, e saudava entao sua reapari9aO com um alegre
"aqui"** Assim era 0 jogo completo: desaparecimento e retorno; quase
so se via 0 primeira ato, que era incansavelmente repetido por si s6 como
um jogo, embora nao restasse duvida de que a maior prazer ligava-se ao
segundo ato,,2

Tal era. portanto, a jago completo observado por Freud. Eis a interpre-
ta9ao que ele the deu: "A lllterpreta9ao do jogo nao apresentava mais dificul-
dades. 0 Jogo estava em rela<;ao com os importantes resultados de ordem
cultural obtidos pela criari9a, com a renuncia pulsional que havia realizado
(renuncia a satisfa~ao da pulsao) para permitir as ausencias de sua lIlae sem

1. S. Freud, Jenseits des Lustprillzips (\920), C. W., XIIT, 3-69. S.E., XVII], 1·64, citado
na tradu~ao de J. Laplanche e J.·B. POlltnlis, All-de/a dll principe de plaisir, in Essais de
psychanalyse, Paris, Payot, 1981, pro 52-59. 2~ed
2. S. Freud, ibid., pp. 52·53.
• Em alemao: "Fort": longe, que partill.
U Em alemao: "da".
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manifeSlar oposi~iio. Ela encontrava Llmil repara~(io, por assim dizer, ence-
nando ela mesma, com os objetos a seu alcance, 0 mesilla 'desaparecimenlo-
retorno,l".

Nao se pode encontrar urn-2..ilustra<;:ao!TIais precisa cia express,)o lacan18na
sl!NJituigfifuigDificantc_do que 0 Ior.t.o.da._Tnlla-se meSlllo de Ull1 dJdRl2...!?2:£-
cesso_metafo[ico ..,O carretel, como tal, ja e uma metMora da mae: o---i--ogo
'~pr~a/au.s..encia '''-eCili"t""6Cj a q ll-e.....s.ilJJ.b.QIiz.a~s_r.e.l-Gr.no~ai-ti.das. Por
outro !ado, a atividade.Jddica-da_crian<;:a - e at reside 0 mais instrutivQ
da observa<;ao de Freud - pro-va~que_ela_lI1-Verteu_CQill.Rletamente a sit!:!..~sao
em seu proveito:

"A ooriStderar as coisas sem ideias preconcebidas, !emos a sensa<;:ao de
que a crian<;:a transformoll sua experiencia em jogo por um outro motivo.
Estava passiv3, amerce dos acontecimentos; mas eis que ao repeti-los, por
mais desagradavel que seja, como urn jogo, ela assume um papel ativo"~.

De fato, a criaIK.LttansfoLmou~a-situao;ao,-p0st0-qlle.de..agmQ ~nte
ISela-9ue a_bandD.na~s..!J..Q.ma~}imbolicamente. A inversao simb6lica operada
ISajustificativa mais evidente da atualizao;ao de um Qrocesso decontrole:
8c{.i.11l.qB_fez;;se_mestre_daausenGia_gr.a§as':a_l1ma_ident.ifiGa9aO Eraa--m-ae
que a repelia ausentando-se; agora e ela que repele a mae ao arremessar
o carre tel Daf a jubilao;ao intensa da crian<;a ao descobrir s~"\
aus~ci.R...d9..-0Qj>t.Q.Perdido (a mae). Em outras palavras, 0 fort-da nos mdlca
que eta can segue doravante conrrolar fundamentalmente 0 fato de naoser
mais~ 0 unico e exc1usivo objeto QQ._ desejQ....da mae, lstoe~jeto que
preenche a falta da Outro, au seja, a fala. A crian~p--pode e.n.t'iO....!ll.o6iTizar
~&u_de~ como aese}o aes!jjeitQ,_p_ara_olJjetos_substitutivos ao-.QQJ~..£erdl-

_do.~Mas, antes de mais nada, e 0 advento da linguagern (0 acesso ao simb6Jico)
que ira tornar-se signa incontestavel do controle simbolico do objeto perdido,
atraves da realiza9ao da metafora do Nome-do-Pai, sustentada pelo recaJque
originario.

o recalque ongimirio aparece como jLL0.C.e.S.5D...iundamentalmente..estrutu-
rante- egue-consiste nllma metaf~o Esta metaforiza<;ao nao~e-outra
senao 0 ato mesmo oa simboliz~o;ao primordial da Lei, qULs..e-efetu'ana
substit'uirao ao si@i1jcanteJalico pelo sig!Jificanfe7':{o1J1£Qo-Pai.

o gUeSUj)...QDlJua...taLsimboliza<;ao? Em prjmeiro lugar, a experienc13
subjebva por meio da qual a 9iilll<;ajra_sub.tr.air-s.e~encia imediata.
panl1he-da:ru·msu5sfft~E 0 sentido mais adequado desta formula de
Laean;"e preciso que a eoisa se perea para ser representada". A vivenc13
imediata da criano;a funda-se no modo de expressao de sua eaptura na diaJetlca
do ser: ser 0 tinieo objeto do desejo da mae, ser 0 objeto que preenche
sua falta, ser seu falo. Para dar um substituto a essa vivencia no ser, a crian<;a
devera aceder a dlmensao do ter. Ora, aeeder a tal dialetica sup6e que a

3. S. Freud, ibid., p. 53.
4. Ibid., p. 54.
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crian<;a esteja apta a clistinguir a sl propria da vivencia e do substituto simb61ico
cOllvocaclo para representa-Ia. Em outras palavras, a opera<;ao neeessita que
a crian<;a seja conduzida a colocar-se como "sujeito", e nao mais apenas
como "objeto" do desejo do Outro. 0 advento desse "sujeito" atuaJiza-se
llUl11a opera~ao inaugural de linguagem, na qual a crian~a se esfor<;a por
designar simbolicamente sua renuncia ao objeto perdido. Tal designa~ao s6
e posslvel se eSllver fundada no recaJque do signific{/lJte t~1lico, nomeado
tambcrn significante do desejo da m,1e. Coloquemos tal significante (SI) como
aquele que Ira governar a rede ulterior de toda a cadeia de significantes:

inconsciente eadeia falada ..
SI S2 53 54 55 ..

'--~
recaique,

1

o reealque originario apareee entio como a interven~ao intrapsfquica
que lTCl. assegurar a passagem do real imediatamente vivido a sua simbolizar;ao
na lingua gem E Lacan insiste neste aeontecimento fundador por meio de
formulas de circunstancia:

"A palavra e a morte da coisa"'.
"Se nao se pode ter a eoisa (0 objeto perdido), a matamos ao simboliza-la
pela palavra"

Para apreender 0 mecanismo segundo 0 qual 0 recalque originano institui
o acesso a metMora paterna, retornemos a formula que ja adiantamos para
dar conta da substituir;ao metaf6rica:

51

S1~

- ~i_ ________0
sl~

52~
52



o processo melaf6rico consisle em introduzir urn significante novo (52)
que faz 0 significante antigo (51) passar sob a barra de significa<;ao, corn
esta consequencia cle mante-lo provisoriamente inconscienle. Lacan esque-
matiza 0 pnncfpio desta substitui<;,io por meio de um aigoriTmo metaf6rico
do seguinte tipo:

52 d,,.1- S2 ffi'
Podemos ilustrar 0 seu meeanismo com a experiencla do fort-da. na

qual a crian.;a viveneia a renuneia da expressao de seu desejo onglllal atraves
das seqlieneias/presen<;as de sua mae:

"0 que quer essa al? Eu gostaria mesmo que eia me quisesse, mas e
claro que nao e s6 eu 0 que ela quer, exisre outra eoisa que a ocupa
o que a ocupa e 0 x, e 0 significado. Esse Significado das idas e vindas
da mae e 0 falo"6.

Coloquemos a
significante:

expressao desse desejo original design ada pela rela<;ao

21< > Significante do desejo da mae
sl Ideia do desejo da mae: falo

Num dado momento da evolu.;ao edipiana, a crian<;a e conduzida, como
vimos, a associar a ausencia de sua mae com a presen<;a do pai. Quando
a mae esta ausente, ela a sup6e presente junto ao pai. Temos al 0 momento
crucial no qual 0 pai apareee para a erian<;a, primelro como urn ohjeto falico
rival e, a seguir, como 0 que supostamente detern 0 falo. Urna rela<;ao signifi-
cante e entao elaborada pela crian<;a, a partir do momento em que ela pode
designarlnomear a causa das ausencias de Sua mae, invocando a referencia
do Pai que tern 0 falo, ou seja, 0 pai simb6lico. Dno de outra forma, e
aqui, em especial, que intervem 0 Nome-do-Paj assoeiado a Lei simb6hca
que ele encarna. 0 Nome-do-Pai e uma designa~ao endere<;ada ao reconhe-
cimento de uma fun<;ao simbolica, circunscrita no lugar de onde se exerce
a lei. Esta designa<;ao e que e 0 produto de uma metafora. 0 Nome-do-Pai
e 0 novo significante (S2) que, para a crian<;a, substituiu 0 significante do
desejo da mae:

"A fun<;ao do pai no complexo de £dipo e de ser urn significante substi-
tuido ao significante, isto e, ao primeiro significante introduzido na simbo-

5. A f6rmula precisa que Lacan apresenta e a seguintc:

S)I (')g.'---;; -rS S, J. Lacan, "D'une question preliminaire ii. tout lraitement possible de la
psycho,e" (dezembro 1957 -Janeiro 1958), in Ecrits, op. CiL, p. 557.
6. J. Lacan, "Les Formations de l'inCOllscient", op. cil., scminario de 15 de janeiro dc 1958.
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liZiU,;aO.0 significante materna ( .. ) E por isso que 0 pai surge segundo
a f6rmula que eu Ihes expliquei uma vez seT a da metrifora, surge no
lugar cia mae (5 no lugar de S'), cia nH'ie que j~iestava ligada a algo
que era x, quer dizer. algo que enl 0 significado na rela<;ao da crian<;a

- -- icorn a mae

Ao longo da substitui<;ao significante. 0 significanle do desejo da mae,
S I. e. portanto. objeto de um recalque (recalque originario) e torna-se incons-
ciente. Como lembra Lacan, "e na medida que 0 pal substitui a miie como
siglllficante que ira se produzir 0 result ado ordinaria cia metMora, expresso
na f6rmula"~:

Nome-do- Pai
Oesejo da mae

Desejo da mae .Nome-do-Pai
Significado do

sujeito
•

Enconlramos nesta formula da metafora 0 algoritmo gera\:

S2
71 •
No segungo lermo cia formula, 0 simbolo ''1'' (inconsciente) nos lembra

que SI foi recalcado gra<;as a substitui<;ao de S2, de agora em diante 0 signifi-
cante associaoo ao significado (s1) do desejo da mae, ou seja, 0 fala. Na
f6rmula prececlenle. enconlramos simbolizada a marca desse recalque pela
presen<;a do sfmbolo "A" (Outro), que nos indica que "a presen<;a do signifi-
cante no Outro e. com efeito, uma presen<;a inacessivel aO sujeito na maio ria
das vezes, ja que, em geral, e no estado de recalcado (Verdrangt) que ela
persiste. e e daf que ela insiste em se representar no significado por meio
de seu autornatismo de repeti<;tio (Wiederholungszwang)"IO.

De fato. 0 autornatismo de repeti<;ao conduz a esta conclusao: "nomeando
o Pai--. a crian~a continua na realidade a nom ear ainda 0 objeto fundamental
de seu desejo Mas agora ela 0 nomeia metaforicamenle, uma vez que tornou-se
inconsciente para ela. 0 sfmbolo da linguagem tem, portanto, por voca~ao
exprimir a perellldade do objelo fundamental do desejo numa designar,:ao
que se efetua corn 0 desconhecimento do sujeito. Islo equivale a dizer, com
Lacan. que a linguagern permite "eternizar sua expressao", socializando-a
no registro simbolico da comunica9ao intersubJetiva. Assim tambern, fica

7. 1. Lacan, "Le5 Formations de l'incon,cient", op. cit., semimirio de 15 de janeiro de 1958.
8. Ibid.
9. 1. Lacan, "D'une question preliminaire a tout traitement possible de la psychose", op. cit.,
p.557.
10. 1. Lacan, "D'une question pn!liminaire a tout traitement possible de la p5ychose", op.
cit., p. 557.
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esc1arecido 0 jogo 1J1trinseco ao complexo de EdlpO. no qual a metMora
do Nome-do-Pai veTlltestemunhar a atua1iza~ao da ci1stri1~fio. que intervtm
sob a unica forma em gue e inteligivel: a c<l8tr<ll;iio 8imb6fica. 0 falo aparece.
com efeito. ao final do Edipo. como a perda simb61ica de l!Ill objet a l!nagin~rio.

A METONiMJA DO DESEJO

Por meio do recalqlle ongm~no e da metafora paterna, 0 desejo vi!:
impor-se, entao, a media~ao da linguagem. Mais precisamente, e 0 significante
Nome-do·Pai que inaugura a aliena980 do desejo na Jinguagem. Fazendo-se
palavra, 0 deseio nao se torna, assim, nada mais do que 0 reflexo de si
mesmo. 0 desejo de Ser, recakado em prol do desejo de tel', imp6e a crianc;a
que engaie a partir de entao seu desejo no terreno dos obietos substitutivos
do obieto perdido. Para tanto, 0 desejo nao tern outra saida a nao ser fazer·se
palavra, desdobrando-se numa demanda. Mas ao se fazer demanda, 0 desejo
se perde cada vez mais na·cadeia dos significantes do discurso. Com efeito,
pode-se dizer que. de urn objeto a outro, 0 desejo remete sempre a uma
seqi.iencia indefinida de substitutos e, ao mesmo tempo, a uma seqiiencia
ll1definida de significantes que simbolizam esses objetos substitutivos, persis-
tindo assim em designar, a revelia do sujeito, seu desejo original

o desejo permanece, portanto, sempre insatisfeito, pela necessidade em
que se encontrou de se fazer linguagem. Ele renaSCe continuamente, uma
vez que esta sempre, fundamentalmente, em outro lugar que nao no objeto
a que ele visa au no significante suscet(vel de simbolizar este objeto. Em
outras palavras, 0 desejo ve-se engajado na via da metonfmia A metMora
do Nome-do-rai intima a crian~a a tomar a parte (objeto substitutivo) pelo
todo (obieto perdido). Assim como "uma vela no horizonte" consiste em
designar 0 todo (0 navio) pela parte (a vela), 0 desejo persiste em designar
o desejo do todo (objeto perdido) pela expressao de deseio da parte (objetos
substitutivos) .

Concluindo, a metMora paterna institui urn momento radical mente estru-
torante na evoluc;ao psfquica da criaw;a. AJem de inaugurar seu aceSSOa
dimensao simb6lica, afastando a crian<;a de seu assujeitamento imaginario
a mae, ela Ihe confere 0 status de sujeito desejante. 0 beneffcio desta aquisi<;ao
s6 advem, entretanto, as custas de uma nova aliena<;ao. Com efeito, tao
logo advem como sujeito desejame, a deseio do fala-ser (parletre) torna-se
cativo da linguagem na qual ele se perde como tal, por nao ser representado
a nao ser gra<;asa significantes substitutivos, que imp6em ao objeto do desejo
a qualidade de objeto melon/mico.

Com justa razao, a metMora do Nome-do-Pal aparece, segundo Lacan,
como uma encrtlziJhada estrulural de ampJas conseq(ienci3s. Suas l111plica<;6es
sao mdltiplas: quer se trate de seu fracasso, como algo que introduz a instala<;,10
de processos psic6ticos; quer se trate de seu sucesso, como algo que aliena
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o desejo do sujeito na dimensao da linguagem ao institlllr uma estrutura
de dlvisao subjetiva (Spallung) que 0 separa irreversive!mente de uma parte
de si mesmo, fazendo aclvir 0 Inconsciente. E no exame dessas conseqi.iencias
que devemos agora nos deter.
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A forduscio do Nome-do-Pai
Abordagem dos
processos psicoticos

A metatora paterna tern uma fUll<;30 estruturante, oa medida em que
e fundadora do sujeito psfquico como tal. Assim tambem, se alguma coisa
fracassa no recalque origimirio, a metMara paterna na~advem. Lacan desen-
volveu, a partir dos trabalhos de Freud, reflex6es totalmente originais a este
respeito:

"Tentemos cooeeber agora uma circunstancia da posi<;ao subjetiva oode,
ao chamado Nome-da-Pai, responde, nao a ausencia do pai real, pois
esta ausencia e mais que compativei com a presen<;a do significante,
mas a carencia do pr6prio significante ( ... )
"Extraiamos de diversos textos de Freud urn tenna significante ali articu-
lado, paTa tornar justifid.vel que este tempo designe uma fun<;ao do
inconsciente distinta do recalcado. Tomemos como demonstrado algo
que foi 0 cerne do meu seminario sobre as psicoses!, a saber, que esse
termo se refere a implica~ao mais necessaria de seu pensamento, quando
ele encara 0 fen6meno da psicose: e 0 termo Verwerfung2".

Esta Verwerfung, expressa na tradw;ao pelo termo forclusao*, apareceria,
portanto, como 0 mecanismo que pode, precisamente, fazer maiograr 0 recal-
que originario. Esta tese constitui, no essencial, a contribui~ao original que
Lacan introduz na trilha das reflex6es freudianas sobre a discrimina9ao metap-
sicol6gica entre neuroses e psicoses.

1 1. Lacan, Les psychoses (1955-1956), seminario, livro 1Il, Paris, Seuil, 1981
2. J. Lacan, "D'une question preliminaire a tout traitemcn( possible de]a psychosc", op. cit.,
pr·557-558.
* Forc/usion, em frances. (N. da T.).
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Desde a segunda melade do seeulo XIX, a reflexao psiquiatriea vinha
sendo regularmente mobilizada pela elabora93o de um argumento pertinente
no plano te6rico, e operat6rio no plano c1fnicopara dar eonta desta discrimi-
nagao Urn dos grandes eixos desta reflexao interrogava principal mente a
hip6tese de uma etiologia psieogenetica da psieose. A este respeito, a obra
de Freud introduziu uma reviravolta radical, da qual pode-se dizer que foi
duplamente subversiva Em primeiro lugar, porque as teses freudianas parecem
teT deliberadamente rompido com as hip6teses organogeneticas da epoea.
A seguir, porque, ao submeter a nog<1ode psicose a prova da teoria analitica,
Freud propiciava-se os meios necessarios para evidenciar os dados de uma
etiologia psicogenetica no minima original. E, de fato, a especificidade desta
coneep<;:aoe totalmenre audaciosa. Ela aborda, de urn lado, a particularidade
do proeesso psie6tico num,corpo de proposig6es te6ricas destinadas inicial-
mente a dar canta da etiolagia das neuroses. Procura, por outro lado, fundar
seu argumento em considera~6es estruturais, e nao em simples eonsiderag6es
qualitativas e diferenciais.

Entretanto, por mais inovadora que tenha sido, a concep<;:aopsicanaiftica
freudiana das psicoses continuara sendo insatisfat6ria, na medida em que
nao conseguini estabelecer uma especifieidade pertinente da etiologia do pro-
cesso psic6tica. Em particular, as referencias te~cas a.9ieD!.:;Idas-p0r~Ereud
nao pennitirio elaborar urn .criteI1j)~suficientemente--OperatilliQ...R..~difeteh-
ciar 'estruturalmente as n~uroses das psieoses. A espegfieaga0-freudiana_da
ps~r.maneceJa, de umacertaffianelra, sobredeterminada_p-tWt~.concep-
g6~"§Lquiatrieas de sui!..epoca. Provavelmente, os indices mqis elaros desta
sooredetermina<;ao residem na concep<;:aoque Freud desenvolve a prop6sito
da relagao que 0 sujeito mantem com a realidade nas psicoses.

S~d.lQL....de inicio, levado a cireunscrever a l!!ili!Lez~o
p~s-ie6tjc('}--ao-teHen0-da"'::perda_da...r.e.alidade:' e de sua incideneia
correlativ([""l.-qlli0'ntroduziria no sujeito a necessidade de .reconstruir de l,lm
modo aelirante essa realidade de que foi separad03-:-SeFreud aborda estes
doi~s.do_process.Q_p.jic6ticonUiTiCa!!!p'-----oaeexplicaga'o indiscutivelmente
psicanalftico, .ele permanece-:apesa'r cie tudo, preso·a· urn estere@!l.Q_psJgµia-
tri~p.oraneD,=que::-o:faz implieitamente~assoeiar:a:perda da.realidade
e a C5!.!!E!2£80 deli@ltE..iJI!.fillcit.f!.k.E!!.l~<~ao de causa~feito.,-- De
talTorma que, ao terma de JmlaJJ:_ciprocidade-.quase-16giea.enlre~estes_dois
signos do quadrOpsic6tico, seria ~e!aticaJI1en!.e.§!lfi~~.Eolocar. a..§..~ifes-
ta<;6es-delitantes co]2o 9 [ngice_diagp6stieo do proce_~sQpsic.2,!ico.~----- -~~
3. S. Freud,
a) "Neurose und Psychose" (1924), C. W., XIII, 387-391, S. E., XIX, 147-153, tr3d. D.
Glicrineau: "Nevrose et psychose", in Nevrose, psychose et perversion, Paris, PUF, 1973, pp.
283-286.
b) "Oer Realitatsverlust bei Neufose und psychose" (1924), G. w., Xlii, 363,368, S.£., XIX,
181-187, trad .. 0 Guerineau: "La Perle de la realite dans la nevrose et dans la psychose"
l[] N6vrose, psychose et perversion, Paris, PUF, pp. 299-303.
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Alem do fato de que esse ponto semiol6gico e bastante probJemMico,
Freud sera levado, no final de sua obra, a matizar a distin~ao inicialmente
iutr.oduzida-en-fre neurose e psicose quanto a questao da perda de realidade.
Assim, 0 neur6tico fugiria da realii~.uanto-o-psiG6t.iE:0Na_denegaria
Em 1938, un'iafeflexao nrofunda sabre ~oGao_deJGhspaltung_(~cli.v..a~n
d~~~ao4. A perdada realidadeapareceentaopara
Freuoapenas como urn corte parcial, na medida em que apenas uma parte
do eu estaria cartada da realidade nas psicoses. Por outro lado, a "cllvagem
do eu" nao estaria presente somente nas psicoses, mas tambem nas neuroses
e pervers6es, como ja havia constatado na problematica do fetichismo5. Dita
de outra fOf,,?a, ~ £liva,geIR"do...-~~T?~ a ~e ~ao
Rod~~deraaa como urlfCnteno metapslcoWgICOope QlliLQ~!:~-:hfe-
~encia.!aVleurose-s-dasPS1clJses.
------s~o~Q:pr~v€lro::'que.Laca~!~aJ~r.ar-da.no<;ao-fr.eudian~-de~va-
gef!!pSlqUica", em partICuiaIJlaS COJIs.~_quenc!as.decor.r.e-ntes~dajnetafora-pater-
na. E princip-almente uma delas_que 0 fara_coJocar_a_fQJclusao_como-Jd.m
criterio metapsicol6gico operatario na_discrimiT@<;.iLodos processos_psic6ticos.
Em primeira lugar, a no<;aode forclusao Qrrmit~compr.eender, segundo Lacan,
por que certos mecamsmos caracterfSf"lcosda_neutOse - 0 recalque em parti-
cular ~ nao __p~rmitem explicar 0 aclvento do processo_psic6tico, em segundo
lugar, em ~anismo da forclusao pode especificaLo_p[Qg;sso_~tico
quando este incide soore este significante em particular: 0 Nome-do-Pai. Alias,
e em tomo desie ultimo ponto que reside a contribui<;a~lfcita de Lacan
com reia<;ao a Freud. Se 0 Nome-do~Pai e "forclufdo:':"no-lugar do_Outro,
entao a metatora paternafracassa, de modo que, para Lacan, e isto que
constitui "a ausencia que da a psicose suacondi<;az. e~ncjaLcom~ra
que-a-separa das nemoses"o. -

'Em outras palavras, a f2rclusao do Nome-do-Pai,_qu~.alizao adYe.nlO
dO..@<j.lque originario, provoca ao mesmo tempo-o_fr.a.c£illLda m@ora
paJerna, e compromete gravemente para a crian<;a 0 acesso ao simb6lico,
!JiijTando_-lhe_IDesmo-es.ta_p.Q§.sibilidade.0 advenfodeliinap-romoc;a-oestru-
tu~al no registra do des~jo (donlesmomodb--;sulPElS.O, afuna_and~n
uma organiza<;ao arcaica onde a crianc;a p~rm1!.nececaliva da rela<;ao dual
.' . ,. - ---l~gmana com a mae.

Uma excelente ilustra~ao das incidencias desta forclusao do Name-do-Pai
e proporcionada por urn dos estudas clfnicos expostos por M. Patris em seu
relat6rio de psiquiatria apresentado no Congresso de Psiqujatria e de Neuro-
logia de Lingua Francesa, em 19817

. No_estudo_do_caso_cJ~eguena
Anna, duas das dimens6es c1fnicas que sustentam habitualmente a ausencia
da fun<;~a~ muiro bern evidenciadas. T@.ta-se,_por Ulll lado,
da for.clusaQ.do-Nome.-.d.Q-Pail no mOI.!l@to.em.que.estesignificant.e_e_del1£@do
no discurso da mae. Trata-se, por outro lado, 12- qUc,slkE da cin:ular;1iD....do
fa/una gfll.e;Jlogia_mate.rna, qu~ m\Q..d_e.ixanenhum-lugar.,.....neste-easo,.ao
pai~iCQ,...ou-seja, a p.Qssibilidade_d..:..,.simbolizaI.J!.leido pai,Jn.,.§tituinc!9
a c.astrasa..Q..S.irnh6!ica.Em torno dessas duas ocorrencias cIfnicas, encontramos
uma das !inhas de forc;a d9 pensamento de Lacan sobre a causalidade signifi-
cante no advento dos processos psicoticos:

"0 que queremos acentuar e que nao e unicamente com a maneira pela
qual a mae ace ita a pessoa do pai que devemos nos ocupar, mas do
caso que ela da a sua palavra, digamos c1aramente, a sua autoridade,
ou seja, do lugar que ela reserva ao Nome-do-Pai na promor;8o da Jei'*.

Deixemos par aqui, provisoriamente, esta abordagem lacaniana das psico-
ses, com a condi~ao de retornar ulteriormente a este tema a luz de argumentos
oriundos de uma outra consequentia fundamental induzida pela metatora
paterna: a divisao do stljeito (Spaltung) e sua incidencia sabre a articula<;ao
do discurso delirante9.

4. S. Freud,
a) "Die IchspaJtung in Abw~hrvorgang" (1938), C. W, XVll, 59-62, S.£., XXlIl, 271·278,
trad.· R. Lcwinter et 1.- B. Pontalis: "Le clivage du moi dans les processus de defcn5e", in
Nouvelle RcvIJ/;: de psychanalysc, 1970,2, pp. 25-28.
b) Abriss der PsychOimalyse (J938), C. W., XVII, 67-138, S.E., XXlIl, pp. 139-207, trad.
A. Berman Abrege de psych,malyse, Paris, PUF, 1967.
5. S. Freud, "Fctischismus" (1927), G W., XIV,311·317, S.£., XXI, 147-157, lrad. D. Berger:
"Le Fetichisme", in La Vie Sexuelle, Paris, PUF, 1969, pp. 133-138.
6.1. Lacan, "D'une question preliminairc a tOlit traitement possible de la psychose", op. cit.,
p.575.

7. M. Patris, "L'ldcntificalion au perc. Entre ['amour ct la terreur du phallus", in La FOJJctioIJ
paternellc ell psychop<lliJologie. Congres de Psychiatrie el de Ncurologic de langue frall~aisc.
LXXIX scssiio, Colmar, 29 de JUTlho - 4 de julho de 1981. Paris. Masson, 1981, pp. 38.47.
8. 1. Lacan. "D'unc question prcliminaire ;\ tout traitement possible de la psychose" (1957),
In EcrilS, op. cit., p. 579 (grif3do pela aUlor).
9 cr. infra, cap. 22: "La forillule de Ia comnHlnication et l'inconscient commc diswurs de
I'autre", p. 200 e seg.
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A divisao do sujeito e 0 advento
do inconsciente pela
ordem significante

A..rnilifo.ra-d.Q.lB%-.do-Pai e urn processo inaugural da eY.Q.lg,g.\i.o_psiq.uica
em~..r.&.QU ..t9tido..s. Alem de V_twitlr a crian~iifldvir cQIDo..Sujeito, acedendo
ao 'simb6lico (e a pratica da lingua materna), ela in..lli1YLull<Le.S!.r.µtura de
divisao psfquica (Spaltung)jrreversivel no suj~to. Ora, o_pjQprio R.rincfgLo
que_gover~~fo ..m ..dJUfutRe.:.do..-:l:aie sustentadCLexclusi.vamente_p<?f
urn.ef~ito....9Qgnificante, especi?Jmente de uma substituil$ao....§.jggifican!e-,- __E,
pq~ exa tam en te, a.,.QJdel11.§jg!!.ifical!k-.qu..e..faz..advirsLsuje.i to ..em.sua-€stmtu ra
de divisao. a que e uma outra maneira de dizer que O-Hlj~ e divididQ
p~~ria o£S!.LIILdaJingµ.agem. A met:ifora ~, por outro lado,
suste_otaCIaj)eku.ecalq.ue_or.iginario, isto 16, pelo advento do inconscieQte,
o que 'faz, consequentemente, com que 0 i!1foDsCiente cDmO--1gresteM>--....ele
prQPxio.,....igual~ub_metido :CQLdem-do-5ignifkimt.e., Esta arganiza~ao
metapsicol6gica, que constitui sem duvida a argumento mais crucial em favor
da tese do inconsciente estruturado como uma linguagem, exige urn exame
detalhada, tanto. em seus principios canstitutivos cama em suas implica~6es.

A na~aa mesma de SpaltungJequer varias abserva~6es termino16gicas
preliminares. w

Como lembram 1. Laplanche e J.-B. Pantaiis], a cancei!9..-de-di:v.isao
psiqui<&ja se encontra implicitamente formulado num c€nlr-mfmero de traba-
lhos psicopatoJ6gicos do fim do secula XIX; mais particularmente, nas traba-
lhas sobre a hipnose e a histeria. E pr~sa~£Lde uma_diYj~Q..
psfg~o suje~ue se devllQtender, para citar apenas estes dais exemplos,

1. 1. Laplanche et .I.-B. Pontalis, Vocab(1iairc de /a psycbana/yse. Cf.: "Clivage du moi", pp.
67·70, Paris, PUF, 1%7.
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ex.w:e-s.s.6.e.s...comodupia..consciencia"0u·r;lissQci3l;ao.psiq.uica",talcomo aparecem
nOS E~dos sabre a histeria2. Esta not;ao de 9.iYi2.0_PB,gID£<i sera amplamente
deta!haW'f'Comos trabaillos de P. Janet, mas, sobretudo, com os de J. Breuer
e S. Freud. Mais tarde, a encontraremas expressa nas seguintes f6rmulas
sucessivas: c1i'.:ag~ da conscieJ1fia, cJiv~gem do contetido d<LS;.QJ1SJJfQcia,
c1iva~p~~ic.a',E, ah~s.' em torna de.ta~s e~press6es que a not;aa, freudiana
de iI!WllsC"Ienteua adqumr toda a conSlstencla que conhecemos. Ja em 1893,
Freud estabelece, incontestavelmente, que n_ahisteria 0 sujeito consciente
esta separado deuma part~gresenta~ges. a i!!f.onscis:nte ap~ce,
poJS,-cnmn-um ·lug~caut~2!illLq1.!~ __$3~Q_nsti!Yi.seQaradamente do campo
da conscieriCla pela interven~aa do recalgl,l.e. Neste sentiao, podemos desde
ja tomar es(ad~PJifquica~0 uma-di.v.isaa_dosuj.ejto.

Em Freud, a divisao psiquica encontra igualmente uma expressao adequa-
da atraves do teti-ITo-IcHspa1tung, que os tradutores franceses traduziram par
"clivage du mai,,3_(cl!iagent:d'CLeu). Esta no~ao foi sendo progressivamente
isalada na obra de Freud, principalmente nos trabalhos de 1927 a 19384

•

Camo tal, a no~ao de "cli~g~fQ..,.da"eu'::"apa[ecernesses.textos_c.o:r;odifer,l?~te
da d~a.2..Illiquica~pwprjamente~dita. Como assinalam 1. Laplanche e J.-B.
PontaIis5, a "clivagem do eu" e, antes de mais nada, ulll<Lcliv.agem_intra"sis-
te[1lic8; e, s6bretuao,~clixage.rrU.nterna_ajnstanci8-do_eu. Em contra-
partida, a divisao psfq~ apontada par Freud e Breuer nas Estudos sabre
Histeria e, de irnediato, ufJ!.~.!!J~ntersistimiQl. Numa r.4p-ida_r.e.f~rencia
a segunda t6pica, pod~L~.xO.ka.r...ggui uma.dLvisaQentre a eu e a issa.

Em Freud, a na~aa de ~unK.p'areg§, portanto, rel~tivamente Q.QIiva-
lent$__Ela evoca, por urn lado, a tala g"eque._aap_ar.ei..lliLggguicoesta dividido
em""lfm-ancias:-P'oroutro lado, designa que u~instancia psiggica e ela 2I2pria
diVldiCla:'bspecificaenfim, num nivel mais geral, que ul]g.patte das canteligas
psiqui~escap.a_s..QJl;ljt~aQ".dO_[eCalque.

2. 1. Breuer e S. Freud: Swdiell tiber HYl;terie (1893-1895), O. W., I, 77-312, S. E., II, tra(1.
por A. Berman Et(1des sur J'hvsterie, Paris, PUF, 1967.
a) "Estudando mais de perto esses fenomenos, fomos nos convencendo progrcssivamente do
fato de que a dissoeia~ao do eonsciente, a chamada dup/a collScicllCi1lnas observa~6es dassicas,
existe rudimentarmente em todas as histerias" (0 meeanismo psiquico dos ten6mcnos histericos)
(J. Breuer c S. Freud) in Etudes sur J'Jlysterie, op. cit., p. 8.
b) "Para criar reprcscnta~6es, 0 psiquismo desenvolve uma atividade, em parte consciente,
em parte inconsciente. As rcpresenta~6es podem ou mio tornar-se conscientes. Nao convem,
pOttanto, falar de uma cisao no consciente. mas de uma dissocia~ao psfquiea". (Considera~6es
te6ricas( (1. Breuer), in Etudes sur l'bysterie, op. cit., p.181.
3. J. Laplancbe e loB. Pontalis, Vocabul:!ire de la psychnmlfyse. Ct. "Clivage du moi", op.
cit., p. 67.
4. S. Freud:
a) "Le Fetiehisme" (1927) in La Vie sexueJ/c, op. cit., p. 133 c seg.
b) "Le Clivage du moi dans les processus de defense" (1938) in NO(1velle Revue de psychanalyse,
op. cit., p. 25 e seg.
e) Abregc de psycha/lalyse (1938), op. cit.
5. 1. Lap1anehe c J.·B Pontalis, Vocabu/aire de b psychanaiyse, op. cit.
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Se a crianp continua assim a DameaT, sem a saberL. 0 objeto de seu
desejoho sign'ificar 0 Nome-do-Paj, uma unica coneJus;§:; se imp6e: a crian98
nao sabe mais 0 que diz naquila que enuncia. Qutra mane ira de eVQcar que )
a cnan't3 aeede a linguagern nao sabendo 0 que diz naquila que fala._P-u
!inguagem aparece, pais, como esta atividade subjetiva pela qual se diz algo
towlmente diferente do que se ere dizer no que se diz. E.§te "alga tOlaimeo.te
diferenfe" institui-se funoamentalmente como 0 inconscientE<.....q~escapa ao
sujeifoque§0,Porquanto dele esta constitutivamentes:eparado."

p(OlJ"esta-di-v.is:'i(')~subj-etiva-indLizfda pela ardem significante,_ aJinguag~m
aparece, entao, cOQlQ_D_que"condiciona 0 inconsciente, f4Z.endo~.o-advir e
riiai1te.ndo-o num lugar eletivo. E Lacan insiste:- -'

"A linguagem e ~ondi~ao do inconsciente ( ... ) 0 inconsciente e a impli-
ca~ao 16gica da linguagem: com efeito, nao ha inconsciente sem lingua-
gem"7.

Dizer que ~di:v.idieo e desde ja colocar, segundo Lacan,
que s6 hi Sujeito em se alante-(o fala-ser, "Ie parletre"). Da mesma fonna,
eLy-e"ctl e.c.er..que.a_causa_do_Suj.ei.to_sust~nta-senaJ2romQ98o do inconsciente.
Em outras palavras, e aceitar que e a ordem significante que causa 0 sujeito,
eS~Jldo-o· n.wlLprocesso aediv.isaoque faz.advir_o~inconsciente. -----

Estas teses fundamentais do trabalho de Lacan canstitufram um ponto
de ruptura decisivo com 0 pensamento psicanalitico contemporaneo. Ilustrw;ao
disso e dada pela divergencia desenvolvida ao longo do famoso col6quio
de Bonneval, em 1960, organizado por H. Ey, sabre 0 tema de "L'Incons-
cient"g. Naquela ocasi:3.o, J. Laplanche chegava a conclus6es diarnetralmente
opostas, adotando a tese do inconsciente como condi<;ao da linguagem, 0
que levaria Lacan a intervir para precisar suas posi~6es9.

Atr~_de.s.t.a....tstrutura de divisao do S..ujri!9, 0 recalque origimirio p~ti-
ciP!l-de forma essencial no advento do inconsciente:-vimos-que-Q-reCa1g.u~
originario.Jncide-eletivamente_sam.e.AS.igllific.an.t.e do_desejQJlaJnae_(signifi-
cante faJico). Evidentemente, e muito mais por uma preoeupa<;ao de ordern
didatica que se fala do significante falico. Para alem desta sirnplifica<;ao concei-
tual, nao se deve perder de vista que J:,~ttarg,. rnais provavelmente~e...yarios,
signific:a.,nt.§_diferentes,. suscetfveis je illtefVir como mgnificantesl,ilicos: lodos-"
esses __~lgEifican~Qstram-s~e!2~signaL alguma clli§..<tJk..or..Q~mgo
de@o da mae. Cha~ernos tais signifieantes de significantes primordiais. Ou

Uma ultima observagiio preliminar nos conduz a significagao do termo
Spa/tung tal como aparece fundamental mente no campo da psiquiatria, na
obra de E. Bleuler. De nenhuma forma, a Spaltung de Bleuler pode scr
confundida com a Spaltung freudiana. Em Bleuler, 0 lermo Spaltung estci
investido de um sentido generico bastante particular, para designar urn faro
c1£nico primordial das esquizofrenias6. Como tal, a Spalrung inscreve-se num
canjunto de considera<;6es semiol6gicas e, ao mesmo tempo, num principio
de organizar;ao de funcionamento ps£quico totahnente diversos das perspec-
tivas metapsicol6gicas da psicanalise. A referencia a Spaltung de Bleuler,
registrada atualmente sob 0 termo "dissoeia~ao", esta exclusivamente relacio-
nada, na psiquiatria eontemponlnea, as sfndromes esquizofrenicas. Neste senti-
do, esta no~ao recobre no<;6es anteriores, como a "diseordancia" de ChasJin
ou a "ataxia intrapsfquica" de Stransky.

Pa~can, a S~Jtung e, sem sombra de duvida, o..c.arater_lM..!d..gyral
ue define a~viOade-;-uma vez que e precisamentcatraveLdela_que

o 'SujeilQ..adv~m; e atraves gela queJ~_§.uj,ejt~rutura_de urn cerro modo
pstguico ao advir. Nao se trata, pois, de uma c1ivagern intra-sistemica.:.A
Spal~ nos introduz, tampouco, no regist@.Ji.e_uma c1ivagem intersis-
temiea. Para Lacan, a Spaltung~parece como 0 que institui 0 aQarelho psfquico
num sistema pJuQssisteplCo. E .neste senfido...qlle:ela ROde set co.locada como
aivisao inaugural do sujeito, origimiria_da_submissao_do~su.jeito"a_uma"ordem
terceira-que e a ordem simb6lica, m<!isPEeisarnente a ordem q.l.lJ:~..if(i.mediatizar
a relar;"a6-do sujeito co_m 0 Real, enla<;ando, p~suj~t.o,_o_.Imaginario
e~o Keal.·"Esta opera<;.ao_e.fetua-se.lla instaura~ao do. proeesso da metatora
p~,_ao fim.d.o qual urn sfmbolo de linguagern (0 Nome-do-Pai, S2) '@P
ddignar metafa.ricameufe--:Q:"o6Jeto_p..rigtordiafdo des~jo_tornado inconsciente
(Sigr'lificante do desejo da mae, significante falico S1):

inconsciente

®
recalqueorigin:'irio

6. Em 1911, E. B1euler foi t:ncarregado de redigir, para 0 lratado de psiquiatria dirigido por
B. Aschaffenbllrg, 0 volume referente a dernencia precoce, intitulado por ele: Dementia PraccoX
oder Gruppe der SchizopiJrenien, Handbuch der Psychiatrie, Franz Deuticke, Leipzig, 1Yll.
pp. 284·379, 501.61 Esse lexto nunca foi traduzido para 0 frances. Existe uma tradu~ao inglcsa
feita por I Zinkin Dementia Praecox or the group or Schizophrenia, Int. Univ. Press, 1~
ed. 1960, 6~ed. 1964. E neste texto que 0 conccito dc Spal/ung e definido como urn indice
serniol6gico especffico dos processos esquizofrenicos.

7. J Lacan, Preface in Jacques bcan, Anika Riffct-Lamaire, I: ed., BruxeJas, Dessar, 1970,
p.18. 2~ed. 1977, p. 14.
8. H. Ey (sob a dire~ao de): L'Jnconscien/, 6: colloque de Bonneval, Paris, Oescles de Brouwer,
1966. "L'lnconscicnl: une etude psycilanalytique", J Laplancile et S. Leclaire, op. cit., pp.
%-130 e 143·177 (debate)
9. Lacan retorno\! 0 contetldo de sua interven~ao no col6quio de Honneval (op. cit., 15Y-170)
no texto "Position de l'inconscient", in Ecrt/s, op cit, pp. 82Y-850.
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se j a, siw.ifican tes_Q1teSe_pte.s.tar.ao.a-possib-iliEiacles_de..substitu iga 0 IIIe taf6 rica,
ao tim c!.as.quais-constituirao um-n6du]o-inconsciente,; 0 leea/cada origin.aria.

--'=- Este recalcado origin<lrio de significantes primordiais deve seT re-situado
na teoria freudiana do recalque, exposta em 1915. Neste textolO, Freud descre-
ve 0 processo do recaJ.q.ue_c.o.mo_um .mecanismo q.ue se o~gfniza-ellr~pies
tempos:-a)--orecalque origimirio; b) 0 recalque propriamente dito au recalgue
posterior; c}o retorno do r-ecakado nas forma~6"e"Sdb-inconscien.!,e. Q.Jecalgllc
propriamente dito~ido_~IQ..recalque ~o, q!le incide sabre
o----nucreo-aasrepi=esentac;6es elementares mtensamente.....in.v.:e5tidas;ou seja,
some esses signiTica~ primordiais .!!gaa.osaoo~a_m:k Devido a esse
investimento, 0 nueleo inconsciente origio<irio e, pais, fortemente atrativo.
E, alias, por esta razao que Freud da conta do recalque originario como
sendo urn processo de contra-investimento, ja que "representa a defesa perma-
nente de urn recalque origimhio, mas tamhem a permanencia deste ultimo.
o contra-investimento e a vnico mecanismo do recalque originario"ll.

Nestas condi~6es, podemos pois adiantar que LPQ.Lque_02igniiicante
No~~o~objeto d~ urn poderoso c~in.v.es.tim.entQ_que~Q ...s.ignifi.c.aQ~
do desejo da m,kpode...ser recalcado~e_mantid~iente. §ite...r.e.c.alc.aQ.o
~f~ois, capaz de exercer uma atra~ao muito fOJ.t~os
c9Ateuao~( significanresreventuais~E-ainll.amaiSpofqUeirao acrescen tar -se
a isto for~as de repulsao prov~ntes das inst:incias superiores, como 0 eu
eo sobre-eu. D...recaique secund~e.calque_PIQP~itojr.a_eJatlO'
rar-se tendo por base....estt?-duplo.pr.ocell.sQ.,.Em sendo assim, oJecaLq~n-
d~fiopere1!iia:eniT~~radivisao~d()sujeito----iHst.auHl:8.a..pela
metafora paterna. Institui, da mesma forma, o.lu~ inconsciente co-;}1o
unil~~gnifiGaIlteS:organiz'adou._p~ur.so, ou seja,
~QIganiza.~.a.o~ga_a....Q.U1.l!!QJinguageJ~orden.§5s1.o_osuj.@o teria
p.erilido. La.@n ira....declar.ar,j3Q[__es.ta..r:az-aO;--{lue----e-inconsciente-e-o_disCJJlSo
do-OutJ:Q(discu--rs;;do outro do sujeito, que the escapa em razao da SpaJtung)

o advento desta organiza~ao significante no lugar do inconsciente po de
ser metaforizado pelo esquema abaixo:

Este esquema evidencia 0 princfpio da constitui~ao progressiva da cadeia
significante inconsciente, que se organiza com a interven~ao de "recalques
metaf6ricos" sucessivos. Como tal, esta cadeia de significantes inconscientes
estani submetida ao processo primario. Os significantes recalcados poderao,
assim, sempre retornar ao sujeito, gra9as a substitui~6es significantes metaf6-
ricas e/ ou metonimicas. Pode ser, por exemplo, 0 caso de urn lapso, que

10. S. Freud, "Die Verdrangung" (1915), G. W, X, 248·261, S. E., XIV, 141-158, trad. pOT

1. Laplanche e loB. Pontalis: "Le Refoulemellt" in Mitapsychologie, Paris, Gallimard, 1968,
pp. 45-63.
11 S Freud, "Octs Unbewusste" (1915), C. W., X, 26003, S. E., XlV, 159-215, lract. par
1. Laplallche e 1.-B Pontalis: '"L'lilconscient", in Mr!tapsyclJOlogie, Paris, Gallimard, 1968,
p. 89.
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faria irrup<;aona cadeia falada consciente tendo por princfpio uma substitui<;ao
deste tipo.

~
Sl1
sl1

(Ver a figural

Assim tambem, tal como observa Lacan, "basta uma composi~ao minima
da bateria dos significantes para que ela seja suficiente para instituir na cadeia
significante uma duplicidade que engloba sua reduplica~ao do sujeito, e e
neste redobrar do sujeito na palavra que 0 inconsciente, como tal, podera
se articular"12.

IlNCONSC1ENTE :

I ;. ',"I 5 5,.. " __I s (, __s . S '> __Is.....).. 4 ,QL;' - - "a 9- , ,; I "', \ I ,
I " ,l

Is "I , ,' , '- ,' ,: I "",,", ,:
, I migioo,," , ,-
, I " ,
: I /
t I ,-
I I ,-
'"""9'''''""'''iO /

S I . . ~J.c : "",lg,,,,,,,d"l0 I.S;
~10rnOd~recaca

" ,,--' . ,"Ii,SS,5I1-~.I ._.,__i similandadeI 'r-~-- u__ la~os'e: I
, I

I

:~

Desfileda palavw

Cadeia 'ignificilntc consciente

lapw

12. 1. Lacan, "A la memoire d'Erncst Jones: sur sa theorie dn ,ymbolisme" (1959), in Ecrits,
op. cit., p. 711.
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A refenda do sujeito:
a aliena~o na Iinguagem

A divisao do sujeito operada pela ordem significante instaura uma outra
propriedade fundamental da subjetividade: a aliena<;:'iodo sujeito na e pela
Iinguagem, consecutiva ao tipo de rela<;ao que ela mantem com a ardem
simb6liea. E nesta relap'io que 0 sujeita experimenta a seu carater radicalmente
inessenciaI enquanto se desvanece de uma certa maneira, como sujeito, na
cadeia significante.

o pr6prio da articula<;ao da linguagem e 0 de evocar urn real atraves
de urn substituto simb6lico que opera infalivelmente uma cisao entre 0 real
vivido e aquila que vern significa-lo. Em outras palavras, 0 substituto simb6lieo
que signifiea este real mio e 0 proprio real, mas aquila por meio do que
este real e representado, confonne 0 aforisrno de Lacan: "E preciso que
a coisa se perca para ser representada". A linguagem e, portanto, investida
de uma propriedade singular, que consiste em representar a presenga de
um real as custas da ausencia desse real como tal; ou seja, como diz Lacan,
"pela palavra, que ja e uma presenr,:a feita de ausencia, a pr6pria ausencia
vern a se nomear"'. Nestas condi0es, a reJa<;aodo sujeito com seu pr6prio
discurso se sustentara pelo mesmo efeito de cisao. 0 que quer dizer que
o sujeito mlo Figura em seu pr6prio discurso, a nao ser ao prer,:odesta mesma
cisao: ele desaparece como sujeito, para ali encontrar-se representado unica-
mente na forma de urn sfmbolo. Eis a1 exatamente 0 processo que J.-A.
Miller circunscreve sob 0 termo sutura, como a que "nomeia a relar,:ao do

I. 1. Lacan, "Fonction el champ de l~parole et du langage en psychanaly,c' , in Ecrirs, op.
cil., p. 276.
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sujeito com a cadeia de seu discurso", precisando "que ele figura ali como
elemento que falta, na qualidade de urn lugar-tenente. Pais, faltando ali,
ele DaOesta pura e simplesmente ausente,,2. Sabemas bern da vaca<;ao que
tern certos sfmbolos privilegiados para cumprir esta missaa: a "nome", a
"Eu", 0 "quanto a mim", a "tu", 0 "e1e", a "a gente". au seja, no sentido
etimo16gico do termo, pro-nomes cuja funr,:aoe garantir a representar,:ao simb6-
lica do sujeito em seu discursa.

A rela<;ao do su' eito co s.e.u....pr.6pr:io_djscurso_susten.t-a-se,por.tanto,
em unrefei 0 singular: 0 sujeito s6 esta aliQrcselltificado aa..r.re!(ode mostrar se
a~te-em_s_e.!Lser_.-Alem desta rela~ao acusar mais uma vez a estrutura
de divisao do sujeito, ela evidencia que 0 sujeito, Uia logo acede a linguagem,
perde-se nesta mesma linguagem que 0 causau. NaQ..somente a sujeito wio
e causa da linguagem, mas e causado par eia.g qu_equeLdizi!Lque a su.je.ito
qu_ca:dvem=p_e1a-lin-gua-gem-so::-seinserenela como_urn efeHo; um-efeito-de
linguag~.r:n_queo_faLexistir pam logo- a ·seguir edipsa~io_na_auteflJicidade
de...zJLS..eL-Lacan designa este eclipse como sendo 0 fading do sujeito, que
imp6e que ele s6 apreenda a si mesmo, atraves de sua linguagem, como
uma representa~ao, uma mascara que a aliena dissimulando-o para si mesmo.
Essa aliena~ao do sujeito em seu pr6prio discurso e, precisamente, a refenda
do sujeito.

A linguagem e um sistema de signas em oposi~ao, de tal modo que
urn significante, numa cadeia significante, 56 toma seu sentida em rela~ao
a tados as outros. Vimos como esta propriedade, que Saussure especifica
com a expressao valor do signa, era coextensiva a no~ao lacaniana de ponto-de-
estofo3:

S S'

a ponto-de-estofo metaforiza esta propriedade da linguagem que imp6e
que urn significante, numa cadeia falada, s6 tome sentido a posteriori, na
medida em que e 0 ultimo significante colocado que, retroativamente, desvela
a sentido4

.

2. J.-A. Miller, "La Suture (el~l1lents de la logique du signifiant)" in Caliiers pour l';lIwlyse,
1966,1-2. p. 39.
3. Cf. supra cap. 5: "La valeur du signe linguislique et Ie point de capiton chez Lacan"
4. 0 sentido retrogrado do vetor de estoro t:,.J', indica esta propriedadc
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Ora, a IBet<ifoq R.,3ternadetermina, a este respeito, que se e a ordem
significante que faz advir 0 sujeito, este jamais pode aparecerse-naOr~e-
sentadci"nesta linguagelii:::qu~UW_llc: ---.--------

/ 2.-~ue resulta, entao, e ~nci.a_p~~,.~~Q~ rela~ao
do sb.Jelto_n3--O!de.ouj~eu_dlscu~m slgmflCgple_e_o_que represenra
urn sYL~j!~R.aI:~tJll1LQ!l1LQ..significa~.Uma tal conseqiiencia ~efeito,._
irredutivelmente induzida pela estrutura intnnseca do sistema da lingua. Ne
medida em que a sujeito figura no discurso unicamente atraves de urn repreSen-
tante, se por outro lado e urn significante que a promove como sujeito no
discurso, isto s6 se da em rela9aO a urn outro significante. E par isso que
o sujeito deve ser tornado como urn efeito do significante, e somente como
urn efeito. D~g1Jma_ele-po_d_e..--ser-caus'a_do_signifieante~A-:::noqao
1acan..@nade Sujeito ~o.,$_Jenco~Q...O_seuJundamento..nesta_conse_
quencii:O' sujeilcfTamals advem a nao §..eLcomo-mj.e.ito_bauadu,p.ela ordem
signifi~e-;:lfarr.ad-.Q.~ si m~~

"0 registro do significante institui-se a partir do fato de que urn significante
representa urn sujeito para outro significante. E a estrutura, sonbo, lapso
e dito espirituoso, de todas as forma90es do inconsciente. E e tambem
a estrutura que expJica a divisao originaria do sujeito.
o significante, na medida em que se produz no lugar do Outro (ainda
nao situado), faz surgir ali 0 sujeito do ser que ainda nao tern a palavra,
mas a faz as custas de cristaliz:i-Io. 0 que l:i estava pronto para falar
( ... ) desaparece por mio ser mais urn significante"s.

E Lacan precisa:

"0 efeito de linguagem e a causa introduzida no sujeito. Por este efeito,
ele nao e causa de si mesmo, ele traz dentro de si 0 verme da causa
que 0 refende. Pois sua causa e 0 significante, sem 0 qual mlo baveria
nenhum sujeito no real. Mas 0 sujeito e 0 que este significante representa,
e ele Olio poderia nada representar a Olio ser para outro significante,
a que, desde enUio, se reduz 0 sujeito que escuta.
"Nao se fala, portanto, ao sujeito. Isso fala dele e e ai que ele se apreende,
e isto tanto mais for90samente, porquanto antes do simples fato de que
isso se enderece a ele, de que ele desapare9acomo sujeito sob 0 significante
que se torna, ele nao era absolutamente nada. Mas esse nada sustenta-se
em seu advento agora produzido pelo cbamado feito no Outro ao segundo
significante,,6.

Explicitemos melhor 0 sentido e 0 alcance desta tese lacaniana princeps:
11m significante e 0 que representa um sujeito para um outro significante.

5. 1. Lacan, "Position de !'inconscient", in Baits, op. cit., p. 840.
6, Ibid., p. 835.
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o proprio principia da met<ifora paterna ilustra esta tese de forma definitiva.
Na metMora do Nome-do-Pai, e 0 surgimento de S2, substituindo Sl, que
faz advir a sujeito falante, de modo que S2 e 0 significante que representa
a sujeito para urn outro significante (S1). A mesma opera9ao se reitera it
medida que a cadeia significante se constitui7, uma vez que esta cadeia falada
e estruturada de tal forma que 0 sentido de urn signa depende do sentido
de todos os outros signos. Mas, de uma certa maneira, a sentido do signo
e tambern tributario de urn ato de simboliza9ao que nao e nada mais do
que a constru9ao do pr6prio signo pela associa9aO de urn significante a urn
significado. Este signa s6 advem, assim, na medida em que urn sujeito participa
de sua elabora9ao. A este prop6sito, podemos, portanto, colocar 0 sentido
do signo como 0 que representa a interven9ao de urn sujeito. Uma vez que
o sentido do signa depende do sentido dos outros signos, ele atualiza a interven-
9:10de urn sujeito com rela9ao ao sentido de urn outro signo. Ora, temos
fundamentos para descartar tanto 0 sentido quanta 0 signa, em virtude da
primazia do significante sobre 0 significado. Ao mantermos apenas 0 signifi-
cante, revela-se, entao, que um significante e exatamente 0 que representa
um sujeito para um outro significante.

Resta urn ponto a ser esclare~ido: 0 que se passa com 0 significado
nesta rela9ao com 0 significanteJ_E preciso examinar esta questao em seu
ponto de partida, isto e, ao nivel do recalque originario. Retomemos 0 esquema
do momento constitutivo da metafora do Nome-do-Pai e a instaura9ao da
cadeia falada, que completamos da seguinte maneira:

A pax~~..~0_~~09_iliLconsti.tui9ao~da--:metafor.3-patexllik a ~riam;a
que....g~Jlnguagem_.n.ij._Q_s..ab.e~maJLQ_qu.~.dlz CS.Ll5:caice,doL.~.9..!!-.lyJ<Ldo
que·ela enun£La..(S2).--No ~esfile-cla-pala.v.r.a::, a cadejaJalada org~-se
comQ:p.ma~~ncia discreta ~gno~,$o_e,_de_signifLcantes 9---,,,so.cj..ados
a sigD-~dos. Centl-s-drc1.1IfSfanciasp"'o~Q.n.9uzir...a.Je.calques-seeundarios,
que.s~sob-<0Ql!lliDlE.fOCess~.~taf6~icos. A().fina~ero~~-
sos.,..Q.utrossig!!ificantes tornam-se.J.en~~o, inconscientes (S5 e S8 no esquema).
Isto nao quer diler queSSKS'TS8/s8 desapareceram da cadeia falada. Figuram
ali e continuam sendo constru96es ainda disponiveis, governadas pela c6digo
da lingua. 0 sujeito ainda pode dispor, em seu lexico, desses signos providos
de urn sentid6_ple.ciso.,(KFIe;;-jfa0.:exclui.que._e~p_ossamte'I-~..£2!TIbinadgs,
sem-que-ele-o-saiba,_eJTI~m~anismos metaf6ricos. EIll...9J!.tras._pala.v:r.as,-a.
que_constitui a diferen9a entre-"(5SSignificantes Jicalcados.-CS5 e S8) e estes
l1tts,mo.s..significantesno dlscurso e 0 se-utipoa~cri9ao na cad~6rncienfe
e na...cadcialaraar~o mesmo tempo, eafu:nc-ao-srgni~ica1'ite-gue varia mais-:- -- ~ ----._.------_ •..-
a,tem_.do_sig!lifi.@-!!1~ptopriaJn~_l!.~di~o.

Os significantes recalcados retornarao na vida do sujeito sob a forma
de interven90es que inl0, por exemplo, subverter a cadeia falada, no caso
de urn lapso (ver figura: S8/S111s11).

7. ·Cf. supra, esquemas pp. 144 e 148.
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Poderia ser ainda 0 caso de uma condensa~ao metaf6rica num sonho.
Talvez a ilustra~ao mais expressiva seja ainda a que e dada pel a fobia e
pela constru~ao do slgnific8nte f6bico.

Citemos, por exemplo, 0 fragmento c1fnicode uma Fabia do couro numa
jovem. Esta fobia, inicialmente fixada em objetos de marroquinaria*, esten-
deu-se, a seguir, as fOupas e a outros objetos de mobflia em couro. Como
a maio ria das fobias, foi desencadeada um dia, aparentemente sem razao
imediata A analise isolani progressivamente um certo numero de materiais
que pennitirao cireunserever os elementos signifieantes que contribufrarn para
a elabora9ao do objeto fobieo.

lnicialmente, surge a evoea9ao de urn acontecimento mais au men as
contempan'ineo ao surgimento da fobia: uma bolsa de couro the e oferecida
pela mae par ocasiaa de seu aniversa ria de quinze anos. Bern mais tarde,
vir-lhe-a a recorda9ao de uma amea9a materna associada a uma cena trauma-
rica. Quando ela tinha seis anos, numa visita ao zoologico, jogou camida
no fosso dos crocodilos. Sentiu-se entao aterrorizada quando urn crocodilo
fechou bruscamente a boca Dumbater de dentes seco e violento. Pouco tempo
depois, enquanto se masturbava num jogo infantil, sua mae interveio, amea-
9ando-a: "Se voce continuar com essas sujeiras, YOU cortar a sua mao com
a boca do crocodilo!" E assim que 0 crocodilo tornou-se significante da repres-
sao sexual e, mais profundamente, da castra~jo. Ela ficaria sabendo ainda,
alguns anos mais tarde, na escola, que se utilizava a pele dos crocodilos
para confeccianar alguns obJetos de marraquinaria. Desde entao, todas as
condi90es favor3.veis foram reunidas para que se organizassem as substitui.;;6es
significantes que conduziram ao desenvolvimento da fobia, no dia em que
sua mae Ihe oferece uma balsa de coura. 0 presente materna catalisa, efetiva-
mente, as assacia90es significantes inconscientes que inl0 reativar a amea9a
de castra((clOe a reprova9ao materna da atividade sexual:

1

repressao s::xual 1 {fabia do couro
castrat;ao

• AndalO, fci(Os em como. (N. d;1 T)
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A fobia do couro aparece como 0 resultado combinado de um recalque
metaf6rico e de um deslocamento metonfmico inconsciente

Reportando-nos a urn esquema precedenteS, coloquemos os seguintes
elementos:

S5
s5

repressao sexual
(castrac;ao)

S6
56

crocodilo

S12
s12

o couro

Podemos, entao, dar·conta do mecanismo de construc;ao da fobia pela
seguinte serie de opera0es inconscientes:

1) urn primeiro significante, S5, tornou-se inconsciente ao final de um
recalque metaf6rico:

S5
S5

S6
s6

S6
- S5 0

s5

No deconer desta operac;ao, urn novo significante, S6 (crocodilo), vern
sobrepor-se ao significante S5 (repressao sexuallcastrac;ao), que se torna in-
consciente. Dito de outra forma, S6 continua a funcionar a nivel consciente
como significante ordinario de "crocodilo", mas e, igualmente, ao nivel incons-
ciente, urn significante que metaforiza de agora em diante a "repressao sexual!
castrac;ao", cujo significante espedfico foi reca1cado. S6 torna-se tambem,
portanto, urn "crocodilo metaf6rico" inconsciente.

2) Uma segunda operaC;ao significante organiza-se ulteriormente, grac;as
a urn deslocamento metonfmico inconsciente. Quando a garotinha fica sabendo
que se utiliza a pele de crocodilo para fabricarobjetos de couro, e 0 significante
"couro", S12, que ira tornar-se, par sua vez, significante metonilnico de "cro-
codilo", S6:

S6
S6

S12 (. ... S6) Q
s12~V

_SI_2 •
s12

3) Para que a fobia se organize, basta en tao uma intervenc;ao infeliz
da mae Junto a filha: 0 presente da balsa de couro Esta interven~ao materna

8. Cf. esquema p. ISS.
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junto a filha cristaliza uma ultima substitui<;ao significante, cujo resultado
e a fobia do couro propriamente dita: esta se desencadeia no momento em
que, na construgao metonlmica precedente, a significante S6 (crocodilo) p6e-se
bruscamente a funcionar como aquila que ele e tambem inconscientemente,
ou seja, 0 "crocodilo metaf6rico", de forma que a significante "couro", S12,
torna-se metonimicamente ligado ao significante recakado da repressao sexual,
55.

Podemos, entao, esquematizar a fobia do couro na seguinte substjtui~ao
significante:

fabia do couro < :> S12 ( ...~~) r;fi\
s5 /~

512

l
o resultado dessas substitui~6es significantes sucessivas evidencia que

o significante "couro" significa ao mesmo tempo algo totalmente diferente
da ideia de couro E por isto que esta mulher sabe 0 que e couro; porem,
ao mesmo tempo, nao sabe por que tern horror a ele. E ela nao pode sabe-Io,
pois alem da significa~ao ordinaria a qual S12 continua a remete-Ia, S12 esta
tambem metaf6rica e metonimicamente ligado, sem que ela 0 saiba, a S5,
que e inconsciente.

A titulo de conclusao, fica claro~stino do significado e secundario
em rela~ao ao significante. !2.o...,pohtode vista do incons.ciente;.-aptmas....as
subgtit-ujqges...Qe.jignifican1tssao decisiym;. Neste sentido, a,<;ao do sujeito
com a cadeia de seu pr6~curs.Q e, antes de mais nada, u.!ll3-rela<;a.(j-
d.Dilie.n~com-o...sjg]Tficante ~Q.elo signlficante. Muito embara as signifi-
cados continuem a desempenhar seu pape pr6riTio, a refenda do sujeito e,
par excelencia, 0 que define no fala-ser sua reia<,;aode alienagao com a cadeia
dos significantes. Uma prova suplerrtentar disso seria, no sujeito, a submissao
radical da verdade de seu desejo a ordem do discurso.
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Sujeito do inconsciente - Sujeito da
enuncia~o- Sujeito do enunciado

A divisao do Sujeito impliea, oa perspectiva iacaniana, ter de se defioir
uma parte de nossa subjetividade como sujeito do inconsciente, como sujeito
do desejo. A propria articuia<;ao da reJa<;ao do sujeito com seu discurso,
sob 0 efeita da Spaltung, imp6e esta conclusao. Encontramos sua expressao
caneisa oeste trecho das analises que Lacan desenvolveu em "Position de
l'inconscient"l :

"Nao se fala, portanto, ao sujeito.lsso fala dele e e af queeJeseapreende".

Todas as conseqi.iencias metapsicol6gicas ligadas ao fato de que 0 sujeito
e dividido pela ordem do significante encontram-se implicitamente reunidas
nestas duas formulas. 0 "isso fala" vern fazer, aqui, referenda ao Sujeito
em seu ser, oa autentieidade e verdade de seu desejo. 0 sujeito nao pode,
evidentemente, falar par si mesmo tal verdade, pois ele nunea esta senao
representado em seu proprio diseurso. Ele nada po de a nao ser faze-la falar.
A partir da met:ifora do Nome-do-Pai, pereebe-se que e S2 que faz talar
51, uma vez que 0 desejo do sujeito (S1) s6 pode se fazer ouvir como urn
signifieante de substitui~ao (S2). 0 sujeito, na verdade de seu deseJo, esta,
portanto, oculto de si mesma pela dimensao da linguagem. Inversarnente,
quanta ao deseja do sujeito, isso fala dele ern seu discurso, sem que ele
o saiba. Neste sentido, a desejo aparece como estritamente coextensivo ao
registro do inconsciente.JLs.lljeito, na verdadej§.-s0u--desejQ, pode l2Q[1anto

_ser colocado como 5ujeito do ~ienre--:-O "isso fala dele" que designa
~ -----------------------------
l. 1. Lacan, "Position dc I'inconscicnt", in fairs, op. cit., p.835.
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1o sujeito do inconseiente constitui esse algo d~ue estamos irredutivelmento;
Sep9JC-doS-,__~!nr6 estarmos-s.enatrTepres.:.nta~ ~ lingu~lL~.m.Corre\ati-
vame~te, O~ltffala~te.arhcula consta~~e"mente algo ae.~~:u .des~?
"~lle..da.palaYJjl. SuglTollustrar esquemattcamente esta melaeffcfaao sUjet-
to do inconsciente, do sujeito do desejo na articula~ao significante da seguinte
forma:

Sujeito

Ii'
desfile da palavra

I.
S..-S ..-S ..-S ..-5..-5..-5..-S ..-S

articula~ao significante

Todavia, a linguagem que faz advir a sujeito como .$ e uma maquina
de fala que, como tal, deve ser relacionada a estrutura habitual do discurso.
Ora, a articula<;ao de um diseurso sup6e que sejam situadas as duas vertentes
que 0 especificam: a vertente do enunciado do discurso e 0 ate de emmciar80
que elabora este enunciado. Mas, esta discrimina~ao, embora seja classica
em linglifstica, do ponto de vista lacaniano e absolutamente fundamental
para especificar a rela<;ao que 0 sujeito falante mantem com 0 inconsciente
e com 0 desejo.

Antes de examinarmos como Lacan explora 0 alcance desta discrimina~ao
para nos introduzir no amago da questao do inconsciente e de seu sujeito,
reportemo-nos aos sentidos que esta distin~ao entre enunciado e enuncia<;ao
pode ter no campo 1inglifstico e as conseqliencias que podem resultar disto.

Em linglifstica, 0 que se entende por enunciado? Em primeiro lugar,
a ideia de uma sequencia finita de palavras emitidas por um locutor. 0 fecha-
menta de urn enunciado e geralmente indicado por um silencio que 0 sujeito
falante produz para pontuar sua articula<;iio. Par outro lado, cad a tipo de
discurso caracteriza-se par uma sequencia de enunciados qualitativamente
diferentes
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Desde a public3g{io do tratado de Linguistique generale er de linguistique
franfaise, de Bally, em 1932, op6e-se tradicionalmente 0 en uncia do a en uncia-
~ao. Esta oposigao repousa sobre 0 mesmo genero de distinc;;aoque se po de
evidenciar entre fabrica950 e objeto fabricado. Se a enunciac;;aoe, com efeito,
um ato individual da lfngua, 0 enunciado deve sef tom ado como 0 resultado
de um ate de enunciw;ao, ou seja, como urn ato de criac;;aode um sujeito
falante.

A este prop6sito, a enunciac;;ao levanta urn certo numero de problemas
lingiifsticos, a comec;;arpelo fato de que ela e um ato de linguagem, ou seja,
uma iniciativa intencional daquele que fala. Ora, 0 conjunto de fatores e
atos que contribuem para a prodw:;ao de urn enunciado e multiplo Certas
correntes da Iingufstica exploram sistematicamente esta propriedade do ato
da fala. Citemos, em particular, a escola lingUfstica de Oxford, da qual J.-L.
Austin2 e urn dos melhores representantes. Mencionemos igualmente John
Searle, da Universidade de Cambridge (USA)\ que muito se dedicou aos
problemas da enunciac;;ao.

Austin procurou, em particular, situar 0 que se passa no momento cm
que se produz uma enunciac;;<lo.Desla forma, foi levado, num primeiro momen-
ta, a minimizar 0 carater de certos enunciados do discurso que a filosofia
tem por habito privilegiar: as enunciados afirmativos. De fato, certas afirma-
c;;6espodem ser decJaradas verdadeiras ou falsas do ponto de vista do ato
de enuncia980. Austin diferencia, assim, as afirmac;;6esautenticas, que proce-
dem de uma enuncia980 constatativa, das que fazem alguma coisa, sem que
com isto sejam declaradas verdadeiras ou falsas: as enunciaroes periormativas.
Estes u\timos atos de enunciac;;aoaparecem como enunciac;;6esque nos permi-
tem fazer coisas por meio da pr6pria palavra. E neste sentido que Austin
chega a conc\usao de que toda enunciac;;ao e, antes de mais nada, um ata
de discurso que, como tal, visa a realizar alguma coisa

As pesquisas de Austin irao conduzi-Io, num segundo momenta, a ten tar
isolar a aspecto desse ato de enunciac;;ao enquanto ate de discurso, aspecto
que ele designan'i.como valor de ilocu9JOda fala. Dito de outra forma, trata-se
de urn aspecto da fala que pode realizar alguma coisa enquanto fazendo
parte de um ato. E Austin cita 0 exemplo da seguinte frase performativa.
Na quest<:iotradicional "Voce aceita tomar X .. por esposa, par esposo?",
o "sim" pelo qual responde, em principio, 0 interessado, e um "sim performa-
tiva": "Comecei chamando a atenc;;ao de voces, atraves de exemplos, para
algumas enunciac;;6es bastante simples, do tipo conhecido sob 0 nome de
performat6rio au performativo. A primeira vista, essas enunciac;;6esaparentam
ser "afirma96es", au pelo menos assim estao gramaticalmente maquiadas
Observamos, contudo, assim que as exam inamos mais de perto, que nao
sao, manifestamente, enunciac;;6es suscetfveis de serem verdadeiras ou falsas.

Ser "verdadeira" ou "falsa" e, no entanto, a caracterfstica tradicional de
uma afirmac;;ao Um de !lOSSOS exemplos, como voces podem lembrar, era
a enuncia~ao "sim" (aceito esta mulher como legftima esposa), tal como
e formulada numB cerim6nia de casamento. Aqui, diremos que, ao pronunciar
estas palavras, fazemas uma coisa (nos casamos), mais do que nos damos
canta de uma coisa (de que nos casamos),,4.

:E preciso convir que a nuance apontada por Austin neste caso mI0 e
pequena, na medida em que atesta que a enullcia980 mio e estritamente
homogenea a promor8o do enunciado. Em func;;aodisso, podemos circuns-
crever a enunciac;;ao,em Iingufstica, atraves de urn certo numero de parametros.
Mas 0 parametro mais import ante continua sendo aquele que dinl. respeito
a colocac;;ao em cena do sujeito em seu enunciado. Tal parametro remete
necessariamente a natureza do representante que presentifica 0 sujeito em
seu enunciado, e que designaremos, em especial, como Sujeito do enullciado.
Este parametro introduzira invariavelmente 0 sujeito do enunciado de urn
modo singular, conforme ele esteja ali explicitamente presentificado ou, ao
contrario, relativamente ausente.

Na maioria das vezes, e pelo "Eu" que 0 sujeito atualiza-se em seus
pr6prios enunciados. Mas 0 sujeito do enunciado pode tam bern encontrar
urn representante adequado no "a gente", 0 "tu", 0 "n6s", etc. Estes pronomes
constituem, para 0 sujeito, um meio de revelar uma certa neutralidade subje-
tiva em relac;;aoa seus pr6prios enunciados, como e de praxe, por exemplo,
no discurso didjtico. Neste tipo de discurso, constituldo por emmciados gn6mi-
cos, 0 sujeito articula proposic;;6es generalizando ou universalizando, como
par exemplo: "A terra gira ao redor do Sol" au "Diz-se que todos os homens
sao mortais".

Estes enunciados apresentam, com efeito, a caracterfstica de criar uma
distancia entre a sujeito do enunciado e a enuncia9ao. Em contrapartida,
tudo se passa como se esta distancia tendesse a diminllir no momento em
que 0 sujeito articula por sua propria conta um enunciado: "Eu vou ao cinema".
Todavia, 0 "Eu" de urn enunciado como este continua, apesar de tudo, a
ser um representante do sujeito no discurso, e mesmo, mais precisamente,
~mrepresentante illvocado peio sujeito no ato mesmo de sua enunciar80.
E preciso, port an to, distingulr 0 sujeito do enunciado propriamente dito,
de sua participac;;ao diretamente subjetiva que 0 invoca como tal no discurso.
Esta participac;;ao subjetiva, que atualiza um representante como sujeito do
enunciado num discurso, sera designada como sujeito da enunciar8o. Trata-se
af do locutor enquanto considerado como uma entidade sllbjetiva e como
lugar e agente da produc;;aodos enunciados.

2. J.-L. Austin, Quand dire c'est [Rire, Paris, Seuil, 1970.
3. J. Searle, Les Actes de Langage, Paris, Hermann, 1972. 4. J.-L. Auslin, Quam! dire c'est (aire, op. cit., p. 47.
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De uma certa maneira, existe pois uma oposi<;;aoentre 0 sujeito do enun-
ciado e 0 sujeito da enuncia~ao que mlo faz outra coisa senao dupJicar a
oposi~ao evidenciada no interior do sujeito peJa divisao do sujeito

A distin~ao sujeito do enunciado/sujeito da enuncia~fio remete direta-
mente a oposi~ao fundamental estabelecida par Lacan entre 0 "dito" e a
"dizer", com a consequencia que lhe e diretamente Iigada no que se refere
<I verdade do sujeito, que nunca pode senao se meio-dizer.

Reportemo-nos a algumas afirma~6es de Lacan no "L'Etourdit":

" "Isso precisa se dizer", ve-se que e 0 caso de muitas coisas, da maior
parte mesmo, inclusive da coisa freudiana tal como a situei, como sendo
o dito da verdade ( ... ) E assim que 0 dito precisa se dizer. Mas se 0
dito coloca-se sernpre como verdade, nem que seja para jamais ultrapassar
urn meio-dito, 0 dizer s6 se acopla' a ele ao ex-sistir, ou seja, ao nao
ser da di-mensao' da verdade,,6.

Uma vez que 0 sujeito advern pela Iinguagem, e, portanto, no proprio
ato da articula~ao significante, iSIOe, na enuncia<;ao, que ele advern Mas
vimos que este sujeito, tao logo advem pela linguagem, se perde nela na
verdade de seu ser, por nao estar af senao representado. Ao mesmo tempo,
quanto a verdade do sujeito, ela s6 advem naquilo par intermedio do qual
o pr6prio sujeito advem, isto e, na articula<;ao da linguagem, em sua enuncia-
r80. A este respeito, 0 sujelto do inconsciente, 0 sujeito do desejo deve
ser situado ao n[ve1 do sujeito da enunciapio, como destaca Lacan:

"A presen<;a do inconsciente, par se situar no lugar do Outro, deve
ser procurada, em todo discurso, na sua enunciao;ao"7.

o inconsciente emerge, pois, no dizer, ao passo que no dito a verdade
do sujeito se perde, por somente aparecer sob a mascara do sujeito do enun-
ciado, onde ela nao tern outra saida, para se fazer ouvir, senao se meio
dizer.

Dessas oposi<;oes"enuneiado/enuncia<;ao" ou "dito/dizer", que atualizam
a estrutura de divisao do sujeito, resulta uma consequencia J6gica ao proprio
nivel da pnitica da eura. Trata-se, especialmente, do problema da ateIlrBo
i7utuante e dos diferentes elementos de ambiguidade que ela coloea.

A OpOSi<;30subjetiva entre 0 sujeito do enuneiado e 0 sujeito da enuneia-
o;ao, coloeada em primeiro plano por Lacan na abordagem do inconsciente,
introduz urn ponto de vista essencialmente novo em rela<;ao a atenr80 flu-
tuante.

5. dit-mensioll, no original, estando em jogo n{ a homofonia com dimension (dimens,lo) e
a semelhan~a com dit-mansion (morada do dilo) (N. da T.)
6.1. Lacan, ''L'Etourdil'' (1972), in Scilicet, 1~72, n'4, p. 8.
7. J Lacan, "Position de I'inconscienl", in Ecrits, op. cit, p. 834.
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No artigo "Arrention (egalement) flottante", J. LapJanche e J - B. Ponta-
liss pontuam com muita sutileza as diversas dificuldades apresentadas por
esta atitude particular do psicanalista no exercfcio de sua pnHica. Esta prescri-
<;fio"tecnica" consiste, antes de mais nada, em suspender, tanto quanta se
possa, as motiva<;6es habituais que mobilizam ~s.u_stentama ~tengao no senti do
da inclina<;ao aos Julgamentos e a outras opmlOes pesso31s. Tal suspensao,
segundo Freud, favarecia a pr6pria atividade inconsciente do analista, na
medida em que ele nao concederia, a priori, nenhuma importancia particular
aos diversos elementos do discurso do paciente. Freud desenvolve explicita-
mente esta tese a partir de 1912, em seu estudo: "Conselhos aos medicos
sobre a tratamento analftico"9, no qual ele precisa, em particular, que e
nesra atitude subjetiva que 0 analista pode registrar, no discurso do paciente,
a pluralidade de elementos que demonstrarao mais tarde, em alguns casos,
manter conex6es inconscientes relacionadas com 0 desejo do sujeito.

Embora Freud tenha institufdo a atenp]o flutuante como atitude correla-
tiva a [lYre associa!rBo do paciente, esta regra mI0 deixa de colocar certos
problemas de fundo, como observam 1. Laplanche e J.- B. PontalislO. Lembre-
mos, em primeiro lugar, que a intui<;ao freudiana que sustenta 0 principio
da aten!r80 flutuante repousa na ideia de ten tar estabelecer uma comunicao;ao
de inconsciente a inconsciente entre 0 analista e seu paciente. E 0 que ele
procura explicar com a celebre metatora telef6nica: "Em resumo, 0 incons-
ciente do analista deve se comportar em relao;ao ao inconsciente emergente
do doente como 0 receptor telef6nico em rela<;aoa decodifica<;ao da transmis-
sao. Da mesma forma como 0 receptor retransforma em andas sonoras as
vibra<;6estelef6nicas que emanam das ondas sonoras, assim tambem 0 incons-
ciente do medico pode, com a ajuda dos derivados do inconsciente do doente
que chegam ate ele, reconstituir esse inconsciente de onde emanam as associa-
<;6esfomecidas"l!.

Tal processo induz, inevitavelmente, a uma questao mais ampla: no exer-
cicio da ateno;ao flutuante, como pode 0 analista desvencilhar-se da influencia
de suas pr6prias motiva<;oes inconscientes? Outro problema que decorre do
precedente: a partir de que elementos especfficos 0 analista intervira, se ne-
nhum dos materiais e a priori privilegiado em sua escuta?

Se as concep~6es metapsicol6gicas elaboradas por Lacan nao permitem
solucionar profundamente esses diferentes problemas, pelo menos introduzem
urn ponto de vista tecnico original a esse respeita. Com efeito, na medida

8. 1. Laplanche et 1.-B. Pontalis, Vocabulaire de fa psychanalysc, "Attention (egalement) flottan-
Ie", Paris, PUF, 1967, pp. 38-40.
9. S. Freud, "Ralscilliige fiir Ant bei der psycilOanalytischell Behandlung" (i~12), G. W.,
VIJ], 376-387, Sf., XII, 109-120, trad. A. Berman: "Conseils <lUX medecins sllr Ie traitement
analytique", in Technique de fa psychan,i/ysc, Paris, PUF, 1953, pp. 61-71
10. 1. Laplanche e 1.-B. Ponlalis, Voc,lbu/aire de la psyc/wlJ<JJysc. op. cit., p. 40.
II. S. Freud, ibid, p. 66.

Jlllrodll<;1io ,llciwra de LaG,1I) 11.19



em que 0 inconsciente emerge no discurso do sujeito pelo processo de enuncia-
~ao, a atenf80 fiutu8nte aparece sobretudo ao nivel do enunciado e de seu
sujeito. A acuidade da escuta sent, em contrapartida, dirigida ao registro
do dizer. Trata-se para 0 anaJista de "ligar" seu inconsciente no inconsciente
do paciente, mas trata-se sobretudo de estar receptivo aos significantes que
advem, at raves do dizer, para akm dos significados que se organizam no
dito. A conveniencia da interveno;ao e assim governada pelo rastreamento
desses efeitos significantes, e a lugar da interven~ao fica circunscrito a ordem
do significante. A intervenc;:aoanalftica isola-se, nesta medida, tanto da proble-
matica de uma compreensao que se deveria incentivar no paciente como
de uma constru9ao a ser elaborada a partir do material que ele traz. Nesta
perspectiva, a intervenc;:aodo analista, que se subtrai igualmente a esterilidade
da interpreta9ao explicativa, ater-se-a, ao contrario, exclusivamente a pontuar
o dizer do paciente por meio de uma escansao que tara surgir, no proprio
lugar da enunciacao, a abertura significante que ali se faz ouvn, quando
esta destinada a se fechar novamente na conclusao do enunciado.

Neste ponto, cumpre lembrar esta evidencia sublinhada par Lacan: "urn
dito precisa se dizer"; evidencia que nao faz senao retomar a oposic;:ao"palavra/
linguagem" estabelecida a partir do "Discurso de Roma":

"Encontramos pois, invariavelmente, nossa dupla referencia a palavra
e a linguagem. Para liberar a palavra do sujeito, 0 introduzimos a lingua-
gem de seu desejo, ou seja, a linguagem primeira, na qual, para alem
do que ele nos diz de si, desde ja ele nos fala sem que 0 saiba e antes
de mais nada nos simbolos do sintoma". 12

A interve!l(;ao analitica tern, assim, 0 status de uma operac;:aode linguagem
que se produz sob a forma de um corte significante na ordem do dito, para
liberar a "linguagem primeira" do desejo inconsciente que se articula no
dizer.

12. J. Lacan, "Follction et champ de la parole et du langage en psychanalyse", (1953), in
Ecrits, op. cit., p. 293.
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A aliena~o do sujeito no Eut

o esquemaL-
A fordusao do sujeito

A refenda do sujeito da enunciacao com 0 sujeito do enunciado torna
manifesta a impossivel coincidencia dos dois registros da subjetividade separa-
dos pela SpaJtung. 0 syjeito gue so esta presente em seu discurso na medida
em~pr.ese-n-tadg.e-ngaja~se,-atrall6uie--s(tu_disc.uJs..Q~..illTiProcedi_
menta de semblante. Ao figurar apenas sob a forma de um "lugar-tenente",
o sujeito articula um discurso que nao e outra coisa senao urn discurso de
semblante em relac;:aoa verdade de seu desejo. De fato, a divisao do sujeito
constitui uma brecha aberta a todos os engodos. Engodo cuja origem situa-se
no fato dos enunciados que 0 sujeito articula sobre si mesmo sustentarem
uma verdadeira mistifica9ao na qual ele se aliena em pleno registro imaginario.
Dito de outra forma, 0 acesso ao simb6lico, que permite ao sujeito libertar-se
da dimensaojmaginaria onde se encontra inicialmente inserido, s6 0 salva
desta captura P'ara em seguida, melhor precipita-Io ali. 0 "Eu,,2 do enunciado,
com efeito,oo,ngelado na ordem do discurso, tende a ocultar cada vez mais
o sujeito do desejo. Por meio desta ocultac;:ao, ira constituir-se exatamente
uma objetivaqao imagimiria do sujeito, que nao encontra outra saida senao
identificar-se cada vez mais com as diferentes "lugar-tenentes" que 0 repre-
sentam em seu discurso. Ele entra, assim, num desconhecimento total daquilo
que ele e do ponto de vista de seu desejo. Os multiplos "lugar-tenentes"
nos quais 0 sujeito se perde tendem a condensar-se numa representa9ao imagi-
naria que se tornara a tinica que 0 sujeito podera doravante oferecer a si
mesll10, a tinica atraves da quallhe sera dado apreender-se. Esta objetivao;ao

1. Moi, no original. (N. da T.)
2. Je, no original. (N. da T.)
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imagiruiria do sujeito em reJa9uo a si mesmo e 0 Moi (Eu, mim) Da mesma
forma, dizer que 0 Moi se prend pOUI" Ie Je (0 Mim se toma pela Ell)l
e aproximar-se da capta9ao imaginaria onde 0 fala-ser assujeita-se cada vez
m3is.

Uma vez que 0 Eu (Moi) e uma constru9:'io imaginaria peJa qual 0 sujeito
se objetiva a si mesmo para 51mesmo, atraves de seus pr6prios representantes,
toda a subjetividade e, portanto, minada por um paradoxo.

o est<idio do espelho constitui esta fase maugural da evolu9ao psfquica
na qual a crian9a subtrai-se ao registro capturante da relao;ao dual com a
mae. 0 esboc;o da subjetividade, que se da atraves da conquista da identidade
origimiria, permite a crian<;a dar infcio a sua promo<;ao subjetiva, rumo ao
acesso ao simb6lico pelo qual colocani urn fim a relac;ao especular com a
mae. Ora, e precisamente por este acesso ao simb6lico que se organiza uma
recafda do sujeito no imagimirio, culminando no advento do Eu (Moi).

Tal economia paradoxal encontra sua rnais completa expressao nesta
f6rmula de Lacan: "0 drama do sujeito no verbo e que ele faz ai a experiencia
de sua falta-a-ser,,4; isto e, uma faJta-a-ser que deve ser tom ada aqui no
sentido do ser do desejo, em func;ao do desconhecimento em que este sujeito
ve-se instalado em relaC;aoa si mesmo atraves da ordem significante.

Mais akm deste paradoxo da subjetividade, retomemos a problematica
imaginaria do Eu (Moi), para desde ja precisar que, embora diga respeito
ao sujeito, esta construo;ao em que ele se aliena nao e independente da existen-
cia do outro. Por ser uma imagem projetada do sujeito atraves de seus multiplos
representantes, 0 Eu (Moi) s6 toma seu valor de representa9ao irnaginaria
pelo outro e em rela(:80 ao outro. 0 estadio do espelho e urn processo precursor
desta diaietica. De fato, a identifica<;ao da crian<;acom sua imagem especular
torna-se possivel na medida em que esta sustentada em urn certo reconhe-
cimento do Outro (a mae):

"0 que se manifesta no triunfo da assun<;ao da imagem do corpo no
espelho e este objeto, 0 mais evanescente par s6 aparecer a margem:
a troca de olhares, manifesta no fato da crianc;:avoltar-se em direo;ao
aquele que, de alguma maneira, assiste a ela, nem que seja pelo mero
fato de que assiste a seu jogo"j.

De fato, a crian<;a s6 se reconhece em sua pr6pria imagem na medida
em que pressente que outro Ja a identifica como tal. Ela reeebe, assim, do
olhar do outro 0 assentimento de que a imagem que percebe e realmente

3. Estlo em jogo aqui as duas Hcep~6es do Eu possiveis em frances, e que nao encontram
em portugu~s uma verdadeira correspondencia; assim sendo 0 Je e traduzido pelo Eu, e 0

Moi, que designaria antes 0 pronome obliquo Mim, e (nmbem, na maioria das vacs, traduzido
por Eu. (N. da T.)
4. J. Lacan, "Remarque sur Ie rapport dc Daniel Langache: Psychanalysc ct structure de la
personnalite" (1960), in fuilS, op. cit., p. 655.
5. J. Lacan, "De nos anlecedents" (1966), in failS, op. cit., p. 70.
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a sua. Neste sentido, a ad vento da subjetividade que se esbo<;a ao nivel
do est,idio do espelho prefigura em que 0 Eu (Moi), como constru9ao imagi-
naria, aparece irredlltivelmente submetido a dimensao do outro. E Lacan
nao deixa de insistir neste ponto. Inicialmente, em formulas tao radicais quanta
esta:

"Nao ha meio de apreender seja 0 que for da dialetica analftica, se
nao postulamos que a eu (Moi) e uma construc;:ao imaginaria,,6

Outra fonnulao:;aobast ante exp!1cita:

"0 eu (Moi) do qual falamos e absolutamente impossfvel de se distinguir
das captaf6es imagintirias que 0 constituem, dos pes a cabeo:;a,em sua
genese bem como em seu status, em sua fun<;aocomo em sua atualidade,
par urn outro e para urn outro'>7.

Citemos ainda esta curta passagem de "Position de l'inconscient":

"A unica funo;aohomogenea da consciencia reside na captura imagimiria
do Eu (Moi) por seu reflexo e5pecular e na fun<;aode desconhecimento
que permanece ligada a eJa,,8.

AJem das alus6es expJ{citas que estas tres passagens fazem a reJa~ao
imaginaria que 0 sujeito mantem com seu Eu (Moi) podemos pressentir ainda
que a rela~ao do Eu (Moi) com 0 outro poderia ser, de uma ceTta maneira,
colocada como analoga a rela~ao que mantem, respectivamente, Iinguagem
e fala. Com esta analogia fica ilustrado 0 problema fundamental da alienac;:ao

(Es) S a' (outro)

eu (mOl)-' '10 A (Outro)

6. J. Lacan, Le Moi dans la ,ilearie de Freud et d~lls 1<1teclmique de la psychanalyse, \ivro
1Il, 1954-1955, seminario de 25 de maio de 1955, Paris, Seuil, 1978, p. 284 (grifado pelo autor).
7. 1. Lacan, "Introduction all commentaire de Jean Hyppolite sur la Verneinung de Freud"
(\954), in faits, op. cit, p. 374 (grifado pdo autor).
8. J. Lacan, "Position de l'inconscient", in Ecrits, op. cit., p. 832 (grifado pelo auto!")
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do sujeito no Eu (Moi) como consequencia do acesso a linguagem, tal como
Lacan analisa 0 principio no celebre esquema L da diaferica intersubjetiva9

Explicitemos este esquema que Lacan introduz em seu seminario Le
Moi dans fa thiorie de Freud et dans fa technique de fa psych analyse, em
25 de maio de 1955.

S: eo sujeito, 0 sujeito em "sua inefavel e estupida existencia", como
precisa Lacan'o. Em outras palavras, trata-se do sujeito preso as redes da
linguagem e que ml0 sabe 0 que diz. Mas, mesmo que 0 sujeito esteja em
posi~ao de S, nao e neste lugar que ele apreende a si mesmo

"Ele se ve em a, e e por isto que ele tern urn eu (moi). Ele pode
acreditar que este eu e ele, todo 0 mundo se ve assim e ml0 ha maneira
de sair dissol1.

Encontramos af uma referencia implfcita ao estadio do espelho e a coo-
quista da identidade atraves de uma imagem, vivida inicialmente como 1magem
de urn outro, assumida a seguir como imagern propria. Par ser a partir da
imagem do outro que a sujeito acede a sua identidade, ele entranl num
movimellto subjetivo correlativo com relalSaoao outro. Assim, e sob a forma
do outro especuJar (a pr6pria imagem do sujeito no espelho) que 0 sujeito
perceberi igualmente 0 outro, ou seja, seu semelhante, situado em a' no
esquema: "Esta forma do outro tern a maior relalSao com 0 seu eu (moi),
ela the pode ser superposta, e nos a escrevemos a,12".

A rela~ao que 0 sujeito maotem consigo mesmo e, pais, sempre mediada
por uma linha de fiq;ao: 0 eixo aa'. A relalSaode S a a (eu/Moi) esta, portanto,
na dependencia de a' e, inversamente, a rela~ao que 0 sujeito mantem com
o outro, (a')' seu semelhante, estj na dependencia de a. Pode-se falar, pois,
de uma diaJetica da identificaplo de si com a outro e do outro a si. E assim
que se compreende a referencia a Hegel, feita par Lacan, a prop6sito do
eu:

9. 1. Lacan, Le Moi dans 13 rheorie de Freud et dallS la technique de la psychanalyse, scmimirio
de 25 de maio de 1955, op. cit., p. 284. Reecontramos 0 esquema L no "Seminaire sur la
lettre volec" (1956), in Eerits, op. cit., p. 53 e na forma simplificada:

em: "D'une question pn"Iiminaire a tout traitcment possible de la psychose", in Eerits, op.
cit., p. 548.
10. J. Lacan, "D'une queslion prcliminaire a toul traitement possible de la psychose", in Eerirs,
op. cit., p. 549
11. J Lacan, Le Moi dalls la theorie de FrelJd et dallS fa teclmiqlJc de la psyclJ3f1alysc, livro
11,1954-1955, seminario de 25 de maio de 1955, Paris, Scuil, 1978, p. 285 (grifado pclo autor).
12. Ibid., P 285.
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"Em outras palavras, a dialetica que sustenta nossa experiencia, situan-
do-se no nivel 0 mais envolvente da eficacia do sujeita, obriga-nos a
compreender 0 eu (Moi), de urn extrema ao outro, no movimento de
aliena~aa progressiva onde se constitui a consciencia de si na fenome-
nologia de Hegel,,13.

o quarto termo do esquema L e simbolizado por A: 0 Outra. Ao lado
do plano simetrico do Ell (Moi) e do outro, existe, com efeito, urn plano
secante, A ~ S, que Lacan norneia: 0 muro da jinguagem. Para apreender
a fun~ao que e atribufda a este ultimo tenno, e preciso inicialmente elucidar
a que se passa quando urn sujeito se dirige a outro:

"Quando 0 sujeito fala com seus semelhantes, ele fala na linguagem
comurn que toma os eu (Moi) imaginarios por coisas nao simplesrnente
ex-sistentes14

, mas reais. Nao podendo saber 0 que esta no campo onde
o dialogo concreto se passa, ele trata com urn certo numero de persona-
gens, a, a'. Na medida em que os coloca em relalSaOcom sua propria
imagem, estes a quem 0 sujeito fala sao tambem estes aos quais ele
se identifica"15.

Quando urn sujeito comunica-se com urn outro sujeito, a comunicalSao
("a linguagem comum") e sempre mediada pelo eixo imagimirio aa'. Em
outras palavras, quando urn sujeito real dirige-se a urn outro sujeito real,
ocorre, devido a divisao operada pela linguagern, que e urn Eu (Moi) que
comunica com urn eu (Moi) diferente, porem semelhante a ele. Disto resulta
que falar a urn outro eqUlvale inevitavelmente a manter urn dialogo de surdo
com ele. A media~ao da linguagem, que eclipsa 0 sujeito, imp6e que quando
urn S dirige-se a urn verdadeiro Outro, ele jamais 0 atinge diretamente. Este
Outro estil, com efeito, situado do outro lado do mura da linguagem, assim
como 0 sujeito S esta fora de circuito em sua verdade de sujeito por esta
ordem da linguagem:

"Nos nos dirigimos de fato a AI, A2, que sao 0 que nao conhecemos,
verdadeiros Outros, verdadeiros sujeitos".
"Eles estao do outro lado do moro da linguagem, la onde, em principio,
jamais os atinjo. Fundamentalmente, sao eles que viso cada vez que
pronuncio uma verdadeira palavra, mas atinjo sempre aa' por reflexao.

13. J. Lacan, "Introduction au commentaire de Jean Hyppolite sur In Vemeinung de Freud",
in Eerits, op. cit., p. 374. 0 movimento dessa diah"tiea hegeliana ,eni desenvolvido no capitulo
seguinte
14. Por esta escrita (ex·sistente/ex-sistir) Lacan metaforiza 0 status do sujeito em rela~no a
seu diseufso. 0 prefixo ex e a raiz lalina ~istere indicam, com efeilo, a posi~fio do sujeito,
que e sempre a "de estar situado fora de .. "
15. J. Laean, Le Moi dans la (Morie de Frelld el dan~ la techniqlle de la psychanalyse, livro
", 1954-1955, seminario de 25 de maio de 1955, op. cit., p. 285.
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Visa semprc aos verdadeiros sujeitos, e devo me contentar com sombras.
o sujeito esta separado dos Outros, os verdadeiras, pela muro da lingua-
gem,,16.
A dialetica da intersubjetividade, na medida em que sup6e urn Outro

verdadeiro cuja existencia deve ser postulada para fundar 0 endere<;amento
do sujeito que fala, resulta, em definitivo, numa troca imaginaria de eu (moi)
a eu (moi):

"Se a fala funda-se na existencia do Outro, 0 verdadeiro, a linguagem
e feita para nos remeter a outra objetividade, ao outro com 0 qual podemos
fazer 0 que bern entendennos, ate mesmo pensar que e urn objeto, iSlo
e, que nao sabe a que diz. Quando nos servimos da linguagem, nossa
rela<;ao com a outro joga todo 0 tempo com esta ambiguidade. DJto
de outra forma, a linguagem tanto e feita para nos fundar no Outro,
como para nos impedir radicalmente de compreende-lo"17.

Toda a questao da aliena<;ao do sujeito ("Eu"I"Je") na e pela linguagem
age, portanto, em beneffcio do imaginario do Eu (Moi). Neste sentido, como
observa Lacan, "0 sujeito nao sabe 0 que diz, e com razao, porgue ele nao
sabe 0 que e"18.

Desta conseqiiencia estrutural resulta toda uma concep~ao precisa da
experiencia da cura analftica, apta a reaJizar, sem sombra de duvida, 0 funda-
menta mais seguro do retorno a Freud, ao cerne de sua descoberta. "A
analise, diz Lacan, deve visar a passagem de uma palavra verdadeira que
una 0 sujeito a urn outro sujeito, do outro lado do muro da linguagem.
E a rela~ao ultima do sujeito a urn verdadeiro Outro, ao Outro que da a
resposta que mlo se espera, que define 0 ponto terminal da -analise"19. A
experiencia analftica, entao, permanece suspensa a passagem de uma paIavra
vazia - a que e mediada pelo eixo imaginario aa' - a lima palavra plena,
a uma palavra verdadeira. Ai reside, para Lacan, a significa~ao capital da
amilise e a assun<;aode seu objetivo fundador. Eo que ele explica radicalmente
neste magistral trecho:

"Durante todo 0 tempo da analise, unicamente sob a condi~ao de que
o eu do analista consinta em mlo estar presente, unicamente sob a condicao
de que 0 analista nao seja urn espelho vivo, mas um espelho vazio,
o que se passa, se passa entre 0 Eu (Moi) do sujeito e os outros. Todo
o progresso da amilise reside no deslocamento progressivo desta relaCao,
que 0 sujeito a todo instante pode captar, para al6m do muro da lingua-

16. Ibid., pp. 285-286.
17. 1. Laean, Le Moi dalls fa tMane de Freud et d11nsfa technique de fa psyc/wnafyse. livro
11,1954-1955. semillario de 25 de maio de 1955, oJl. cit., p. 286.
18. Ibid., P 286.
19. Ibid., p. 288
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gem, como sendo a transferencia que e dele e onde ele nao se reconhece.
( ... ) A analise consiste em Jhe fazer tornar consciencia dessas relao;6es,
nao com 0 eu (moi) do analista, mas corn todos estes Outros que sao
seus verdadeiros fiadores, que respondem par ele e que ele mlO reconhece.
Trata-se de 0 sujeito descobrir progressivamente a que Outro ele se
enderep v.erdadeiramente, emhora mlO 0 saiba, e de assumir progressi-
vamente as relao;6es de transferencia no lugar em que ele esta e onde,
inicialmente, nao sabia que estava,,20.

A famosa formula de Freud Wo Es war, soll Tch werden desponta, aqui,
na acep~ao que lhe concede Lacan. Em troca da infcliz tradu~ao: "Le Moi
doit de/oger Ie 9a" (0 Eu deve desalojar 0 Isso), Lacan prop6e, na linha
de sua concep<;ao da perspectiva analftica: "La 01) Ie S etait, Iii.Ie Ich doit
etrc '>21. (U. onde 0 S eSlava, 0 Ich22 deve estar). Em outras palavras, nao
e 0 Eu (Moi) que deve tomar a dianteira em relacao ao Isso. A analise
que visasse a tal perspectiva compactuaria, segundo Lacan, com as estrategias
do "Eu (Mol) forte" tao caras a Ego psychology e a outras ortopedias psico16-
gicas de virtudes normativa e educativa. Para Lacan, ao contrario, 0 Eu
(Moi) deve progressivamente ceder terreno ao Es2.1.Mas este Es, ele esciarece,
"tomem-no como a letra S. Ele esta ai, ele esta sempre aL E 0 sujeito,>24.
:E neste sentido que 0 imaginario do Eu (Moi), na analise, deve dar lugar
ao sujeito na autenticidade de seu desejo, cuja verdade encontra-se por demais
comprometida em razao mesmo da aliena<;ao habitual do sujeito no lugar
de sua refenda.

A luz do esquema L, toma-se possivel retornar a qnestao desta aliena~ao,
para tentar apreciar sellS aspectos mais estereotipados, exibidos no desenvol-
vimento do saber didatico onde 0 sujeito do inconsciente e forciuido.

A aliena<;ao do sujeito deve ser situada, no esquema L, do lado do
eixo a ----;.a' onde ela se exerce. Separado de si mesmo pela ordem da lingua-
gem, 0 slljeito encontra-se representado par urn "Iugar-tenente" que funciona
no lugar de a, no lugar do Eu (Mol). 0 Eu (Moi) pode se tomar pelo "Eu"
(fe) (para 0 sujeito) segundo este principio. Em outras palavras, 0 sujeito
do enunciado aparece como 0 sujeito imaginariamente convocado ao lugar
do Eu (Moi), onde ele se aliena sem 0 saber. Nestas condi~6es, se a "sutura"
exprime "a relao;ao do sujeito com a cadeia de seu discurso"25, podemos
precisar com maior justeza seu alcance, segundo 0 grau de aliena~ao do sujeito,
atraves do Eu (Moi).

20. J. Lacan,Le Moi dans la tMorie de Frcud et d1llls la teGhnique de fa psychanalyse, jivro
11,1954-1955, seminario de 25 de maiode 1955, op. cit., p. 288.
21. Ibid
22. Emalemao.nooriginal.
23. Emalemiio,nooriginal.
24. J Lacl1n.Le MOl dallS la rllCoric de Freud et dillis I~ teChnique de Iii psyc/innafyse, livro
II. 1954-1955, seminariode 25 demaiode 1955, op. cit., p. 288.
25. l-A Miller, "La SULure", inCahiers pour I'analysc,op.cit, p. 39.
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Com referencia a estas teses de Lucan, e possfvel, com efeilo, demonstrar
que, segundo os tipos de articulac;ao de discursos, 0 sujeito verdadeiro aparece
mais au menos amorda<;ado neste sujeito do enunciado gue a representa.
Deste ponto de vista, certas estrategias de discUTSOmOSlram-se totalmente
radicais quanto a evic<;aodo sujeito do inconsciente.

Isto esta particularmente manifesto em tad as as estrategias de discurso
racionais e, a fortiori, nos discursos cientfficos, matematicos, 16gicos, onde
o sujeito do enunciada ilude-se redandamente ao tomar-se pelo sujeito enquan_
to tal. Pode-se nomear como forclusao do sujeito este tipo de aliena~ao do
sujeito autentico em beneflcio de urn lugar-tenente privilegiado, design ado
nestas circunstancias como Sujeito cognoscente ou Sujeito do conhecimento.

De lima certa maneira, a atividade do sujeito cognoscente e uma atividade
que legifera, pelo trabalho racional, sobre a verdade das coisas, e ate sabre
a verdade do pr6prio sujeito. Por assumir assim a promo~ao de tais enunciados
verdadeiros (ou falsos), esse sujeito cognoscente e eIevado a dignidade de
sujeito epistemico. Ora, este sujeito epistemico, que decreta par si mesmo
e para si mesmo 0 que e 0 saber verdadeiro, s6 se ilude quanto a sua verdade
na medida em que disp6e de instrumentos de discurso apropriados para este
efeito. E tais instrumentos, por sua vez, s6 asseguram adequadamente 0 desen-
volvimento de urn conhecimento positivo porquanto neutralizam 0 sujeilo
do inconsciente. Par esta razao, 0 sujeito epistemico prolifera inevitavelmente
no lugar do Eu (Moi). Como tal, ele aparece como 0 nee plus ultra das
perlormances imagimirias do Eu (Moi), as quais culminam em paradigm as
de discurso totalmente assujeitados a urn certo ideal, que diz respeito tanto
ao sujeito como ao objetivo que este sujeito persegue. Do lado do sujeito,
este ideal encarna-se sob a categoria de sUJeito transcendentilp6. Do lado
do objetivo, encontramos a perspectiva do saber absoluto. Assim, estas duas
op<;oesideais encontram sua articula<;ao privilegiada no racionalismo da cien-
cia. No discurso cientffico, pode-se dizer que a grau de sutura e otimo, porque
e ali que 0 sujeito do inconsciente esta melhor amorda<;ado. Avan<;ando urn
pouco mais, pode-se igualmente examinar a tipo e a textura epistemoI6gica
desta "morda~a" no campo das diferentes disciplinas cientfficas, a tim de
evidenciar, como tive ocasiao de mostrar27, a natureza dos parametros que
intervem na forcJusao do sujeito.

26. A seT tornado no senti do kantiaoo do termo, isto e, em referencia as condi~6c, 11 prioJl
do conhecimento.
27. 1. Dor,
a) "Suture scientifique et suture logique du suict de I'inconscient", conferencia no IV Congresso
Internacional dc PsicanJlisc, Milao, 28/31 de janeiro de 1981 (a ser publicada).
b) "Scicntificita della psicanali,e? Una sovversione della cultura scientifica" in Vel, Come COIll'
minore nol ciclo·Saggi di formazione psicanalitica, 1982, n' 16, pp. 149-159. (Conferencia no
I~congres>o do Movimento freudiano internacional, Roma, 28/30 de janeiro de 1982). RelOIll,ldo
em frances ill SpiJilles, 1982, Il~ 13, p. 61 c 11' 14, pp. 63-64.
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Dialetica da consciencia e
dialetica do desejo

Para alem da ldentifica<;ao primordial no estadio do espelho, que corres-
ponde a diaietica da consciencia hegeliana tal como e supo~ta no esquema
L, para Lacan e tam bern toda a dinamica do desejo que se ordena neste
mesmo movimento dialetico. Com efeito, revela-se que a desejo se estrutura
sempre, fundamentalmente, como "desejo do desejo do Outro". Nem que
seja apenas por estas duas raz6es, a dialetica da consciencia e do desejo,
abordada por Hegel na PMnomenoiogie de l'esprit\ necessita ser retomada
em suas mais amplas articula<;6es.

o esquema L evidencia que 0 sujeito, S, 56 apreende a si mesmo em
il, isto e, enquanto Eu (Moi). Ora, a Eu (Moi) s6 advem para 0 sujeito
par identifieafao j sua imagem especular: seja em rela<;ao a sua pr6pria
imagem no espelho, seJa em rela~ao a imagem de outro semelhante. A rela~ao
que 0 sujeito mantem consigo mesmo esta, pais, na dependencia de a e
de a', de tal forma que podemos falar de uma autentica diaIetica da identifi-
cas:ao de si aD outro e do outro a si que conduz a ordem da dialetica hegeiiana.

Em Hegel, 0 projeto da dia!etica da consciencia e organizado para ten tar
compreender, em seu desenrolar, 0 movimento da constitui~ao da rela<;ao
do sujeito consigo mesmo.

Hegel situ a 0 ponto de origem deste movimento ao nivel da presenfa
imediata a si, au ainda, do que ele designa por identidade originaria. Trata-se
a( do ponto de partida de urn movimento no qual a consciencia ainda nao
entrou em reia<;aoconsigo mesma: e 0 em si da consciencia.

1. Hegel, Phenomell%gie de l'espril, trad. 1. Hyppohte, 2 vol, Pari" Aubier-Montaigne



PRIMEIRO MOMENTO

o primeiro momento da dialetica e movimento de separa!;30 de $i consigo
mcsmo. Este movimento de cxterioriza!;80 e indispcnsavel, par8 que a cons,
ciencia possa se colocal' em reia9ao consigo mesma, iSla e, para se constltuir
como consciencia de si.

Figura J ern SI para SI

1

A consciencia, portanto, coloca-se inicialmente a distancia de si rnesma
como objeto, e e somente nesta auto-objetiva9ao que ela pode ter consciencia
de algo exterior a si. Este alga e a para si, e 0 primelro momento deve
tambem ser colocado como auto-objetiva98o do para $1.

Para Hegel, a aliena9ao do espfrito fora de si mesmo come9a ja neste
primeiro momenta. Com efeito, ao final do movimento de exterioriza9ao,
a consciencia tom a sua propria objetiva9ao como uma objetivaq8o dada, uma
vez que 0 para si e urn objeto exterior a consciencia em si. A consciencia,
pois, ja esta de uma certa maneira alienada, visto que ela nao tem ainda
consciencia de que esta objetividade e ele propria

SEGUNDO MOMENTO

o primeiro momento s6 foi postulado para que a consciencia possa colo-
car-se em rela9aO com ela mesma. Da mesma forma, a segundo momenta
s6 pode serpostulado como m?vimento de retorno, como movimento reflexivo.

2
Figura II

para SI
em SI
para si '.... ;~- -------consciencia de si

como consciencia ilus6ria 1

Ao final desse retorno, a consciencia tornou-se consciencia de Sl, uma
vez que, doravante, eJa apreende ela mesma como para si nela mesma; ou
seja, como para si enquanto e em si. Neste ponto, trata-se do para si em
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si da consciencia, uma vez que ela rem consciencia de um objeto fora dela
mesma (para si) que e ela mesma. Pocter-se-ia pensar que, ao final desse
segundo momento, a consciencia constituiu-se como consciencia de si. Nada
elisso. Para Hegel, a consciencia de si como para si em si e 0 prot6tipo mesmo
da consciencia ilus6ria, na medida em que esta consciencia e ainda radicalmente
subjetiva. Como tal, e tambem um novo testemunho de sua aliena~ao, ja
que ao final do segundo momento a consciencia esta persuadida de que niio
hi objetividade independente de/a.

A consciencia para si em si e uma subjetividade que exclui toda rela9ao
posltiva com a objetividade, isto e, com 0 objeto independentemente de
uma consclencia que 0 pense. Para sair desta consciencia ilus6ria, e preciso
urn terceiro momento.

TERCEIRO MOMENTO

No final do segundo momento, a consciencia de si nao sabe conscien-
temente 0 que e/a e. Ela e consciencia para si, mas nao e para si senao
em si. Para sair da consciencia ilus6ria, a consciencia deve entao recolocar
este duplo movimento como consciencia de si. A reia9ao consigo s6 sera
autenticamente consciencia de si sob esta condi9ao.

E preciso, portanto, que a subjetividade instaurada (para si em si) se
recoloque como tal, objetivamente, face a ela mesma e se remeta novamente
a ela mesma; e assim que ela torna-se objetivamente para ela mesma a que
ate entao s6 era subjetivamente.

4

Figura 111

em SI - para siem si - para si

subjetivamente em si

RAZAo 3

o terceiro momento, portanto, desenvolve-se num duplo movimento:
Movimento 3

1) Colocar a objetividade como objetividade (para si) da subjetividade
(consciencia de si).
Movimento 4

2) Colocar a subjetividade (consciencia de sl) como subjetividade da
objetividade (para si).
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Ao final do .movimento 3, a objetividade (para si) foi colocada como
objetividade consciente del a mesma da subjetividade. No final do movimento
4, a consciencia de si (para si em si) foi colocada como subjetividade de
sua pr6pria objetividade. 0 arremate da consciencia cle si se deve ao fato
de que a cOlJscit§ncia canstitui-se objellvamente em si para si, ou seJa, em
si enquanto para si e para si enquanto em si. Neste nivel de uoidade, a
consciencia realiza a razao, de forma que podemos avan~ar, tal como formula
Hegel, que: "0 pensamento e uma atividade que eoosiste em se coloear
face a si para seT para si e seTa si oeste outro si".

E a partir do principio de urn tal movimento dialetico que se coostitui
o reconhecimento de si pelo outro e do outro por si, tal como 0 esquema
L demonstra.

Em Hegel, 0 recooheeimeoto reciproco instaura-se de sarda na dimeosao
do deseio, de urn modo dialetico, e esta submetido ao advento da conscil~ncia
de si. Para apreender a seu mecanismo, e preciso explicitar previamente
o status do objeto na conseieneia. Com efeito, para a eoosciencia, a objeto
sustenta-se em uma contradi~ao, oa medida em que ele e ao mesmo tempo
dependente e independente desta conscieneia.

Sob eeTto ponto de vista, a eonsciencia que se coloca fora del a mesma
como obieto (para si) faz com que este objeto seja iodependente dela. Com
deito, oa auto-objetiva~ao do para si, a para si apareee como iodependente
do em si, ao final do primeiro momenta. Mas, sob outro pooto de vista,
este objeto e tambem dependente dela, oa medida em que a cooscieneia
s6 e conseieoeia de si pela reflexao nela mesma desse objeto. Dito de outra
forma, a eooscieocia s6 postula a independeocia do objeto (para si) para
melhor postular sua dependencia (para si - em si). E oeste seotido que,
ao nivel da eonseieneia de si, ha contradiqao com rela~ao ao objeto

A essencia do desejo s6 surge grar;as a esta eontradir;ao. A cooscie-neia
nao cessa de desejar a independencia do objeto, para melhor desejarcolocar-se
ela mesma como consciencia de si. Para Hegel, a essencia do desejo e, pais,
por natureza, contradit6ria: ela se sustenta na relalSao a um outro que nao
a si (para 5i) que deve ser tambem reialSao a si (para si em si). E em torn a
deste ponto que se pode compreender a relar;ao ao outro, que e tambem
relar;ao a si, e a relar;ao a si, que e tambem relar;ao com 0 outro. De fato,
a conseiencia se institui a partir de urn desejo cootradit6rio. 0 objeto deve
ser, ao mesmo tempo, em si outro que nao a consciencia enquaoto para
si, mas tam bern tal como ele deve ser, isto e, como ela mesma enquanto
para 5i - em s1. Por esta exigencia eontradit6ria, a conseieneia encontra
uma verdade sabre a obi eta da qual nao tinha conseieocia inicialmeote. Esta
verdade e que 0 objeto (para si), que a consciencia eoloca como independente
deja, e neeessariamente tambem uma cOIlseiencia de si, isto e, um outro
si que e eonscieneia de si. E preciso, alias, que seja assim para que a consciencia
se reeonhe9a como conseiencia de si neste obieto. Todavia, ela s6 pode deseo-

brir est a verdade quando tiver trazido a si este objeto, isto e, quando este
objeto torna-se sujeito e ela descobre que este outro colocado diante dela
e ela mesma.

Desta contradi~ao com rela98.0 ao objeto e a verdade que a conseiencia
descobre aI, resulta !1meerto numero de con5eqlieneias. Em primeiro lugar,
e preciso admitir a existencia necessaria de uma multipllcidade de conseiencias
rie si Em segundo lugar, a dimeosao do desejo (da eoosciencia) aparece
inevitavelmente como desejo do desejo do outro. Enfim, uma consciencia
s6 pode reconhecer-se no outro porque 0 outro se reconhece ne/a.

Se eada cooscieneia, para con5tituir-se como eonsciencia de si, deve eolo-
car urn objeto fora dela mesma, e se este obieto se revela ser necessariamente
uma outra cooscie-neia de si, resu1ta que eada consciencia, c%eando urn
objeto fora dela mesma, deseja encontrar uma conseiencia de si neste objeto.
Em ultima instancia, cada conscieneia deseja, portanto, encontrar urn objeto
que tambem deseje eada conscieneia deseja ser desejada atraves do objeto
que deseja. Neste sentido, 0 desejo constitui-se sempre como desejo do desejo
do outro.

A dialetica do reconhecimento recfproco ira fundar-se na dialetica do
desejo. Se 0 desejo e desejo do desejo do outr~, isto significa que toda
eonscieneia deseja se reconheeer no outro, na medida em que 0 outro
deseia reconhecer-se nela. A dialetica da subjetividade esta engajada nesta
insignia. Eu deseio reconheeer-me no outro. Mas uma vez que este outro
sou eu, e preciso que este Eu Outro se reconhelSa em mim. Em outras palavras,
eu s6 posso reconhecer-me neste Eu Qutro se eu reeonher;o que 0 outro
ia se reconheee em mim; dito de outra forma, se eu reeonher;o que sou
o eu do outro.

Hegel designa esta problematica do reconhecimento reciproco como eons-
ciencia de si duplicada. Seu principio esta no fundamento do que Lacan prop6e
no estadio do espelho e ao nivel do esquema L.

Em Hegel, 0 reconhecimento redproeo eneontra sua melhor ilustra<;ao
na DiaJetica do Senhor e do escravo.

No inicio, 0 homem s6 tern de homem a status de animal vivo. Como
tal, naO pas5a de urn ser de necessidades. Para conquistar sua identidade,
sera preeiso que se tome ser de desejo, isto e, consciencia deseiante ou
con5cieocia de si. Para aeeder a consciencia de si, a animal vivo, ve-se na
obrigar;ao de suprimir a outro como aoimal vivo, ja que 0 advento da eonseien-
cia de si imp6e poder reconhecer-se no outro. Mas, inversamente, para tanto
e preciso tambern que 0 outro possa reeonhecer-se nela. A essencia do deseio
ira encontrar aqui sua expressao, no fato que e preciso necessariamente
que urn encontre no outro uma outra eonsciencia que deseje. Ele engaia-se,
entao, inevitavelmente, numa luta de morte oode eada um deseia suprimir
o outro enquanto animal vivo, para poder encontrar no outro uma conscieneia
que deseje.
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A luta de morte mlo tem, contudo, outra safda senao transformar-se
em luta de prestigio, visto que um dos dois protagonist as deve capitular.
Dito de outra forma, a luta cle morte nao tem outro obJetivo senao instituir
uma relaqao de servidio. Um dos combatentes para de combater, mostrando
ao outro que ele teme a morte como animal VIVO e, ao mesmo tempo, que
renuncia a ser reconhecido como consciencia de si. 0 Senhor e assim reconhe-
cido pelo eseravo e se sabe reeonhecido par ele. A partir deste momenta,
o proeesso se inverte, entrando na dia16tieada conseieneia servil.

o reconhecimento do Senhor pelo escravo e unilateral Par esta razao,
nao tem efeito. 0 Senhor e reconhecido pelo escravo como consciencia de
si, mas ele mio se encontra de forma alguma como con sciencia de si no
escravo. Portanto, e reconhecido como consciencia de si por uma consciencia
que nao e consciencia de si. Por razoes anaJogas, porem inversas, 0 escravo
tampouco se reconhece no Senhor. No entanto, enquanto consciencia, 0 escra-
vo aspira tambem ao reconhecimento. 0 medo 0 fez renunciar, mas 0 desejo
de ser uma autentica consciencia de si subsiste; 0 escravo e, pois, uma conscien-
cia para si em si, ou seja, uma consciencia cujo desenvolvimento foi interrom-
pido no estadio da conseieneia ilus6ria. Esta conseieneia para si - em si
nao recolocou este para si em si objetivamente para si, e esse para S1 em
si subjetivarnente em si.

Para 0 escravo, 0 reconhecimento ira efetuar-se pelo trabalho seTvil
o desejo do Senhor, com efeito, nao e satisfeito a mio ser atraveS de uma
consciencia que nao e reconhecida como consciencia desejante, mas conscien-
cia dominada. Por esta razao, a desejo do Senhor esta alienado na consciencia
do escravo. S6 0 escravo pode dar uma forma humana ao objeto desejado
pelo Senhor. Sendo assim, 0 escravo da urn sentido subjetivo a objetividade
e, par conseguinte, dd, ao mesrno tempo, um sentido objetivo a sua pr6pria
subjetividade. Nestas condi<;6es, 0 para si torna-se em si e 0 em si torna-se
para si. Ora, e exatamente assim que se acede autenticamente a consciencia
de si.

Conc1uindo, fica claro que cada urn s6 existe como consciencia de si
pOTque 0 outro existe como consciencia oposta a ele. 0 individuo humano
s6 se reconhece com consciencia de si por intermedio do outro. Ora, para
existir como consciencia de si, e preciso negar a outro enquanto consciencia
desejante. A tomada de consciencia do sujeito desejante, portanta, s6 tem
sentido enquanto oposta a uma outra consciencia desejante pela qual exige
ser reconhecido. 0 desejo, entao, institui-se de safda como desejo de ser
desejado, como desejo de desejo, desejo do desejo do Outro, como formulara
Lacan, apoiando-se nesta concep<;ao hegeliana do desejo, concep<;ao que a
experiencia analftica revela situar radicalmente a dimensao profunda do desejo
humano.
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A metafora do Nome-da-Pai e colocada por Lacan como uma "encru-
zilhada estrutural", por implicar uma pJuralidade de conseqiiencias metapsico-
16gicas ligadas a irredutibilidade da divisao do sujeito. Ao advir a linguagem,
o fala-seT (parletre), que se constitui como sujeito dividido, aliena uma parte
de seu seT no Jugar do inconsciente, inaugurado por esta mesma divisao.
Fundamentaimente, 0 desejo do sujeita mio tern cutra safda a nao ser fazer-se
palavra endere<;ada ao outro. 0 sujeito do desejo, identificado ao sujeito
do inconsciente, dissimula-se, entao, sob a mascara daquele (sujeito do eOUD-
cjado) a quem pareee reportar-se esta palavra (dito), para nao se fazer allvir
senao pelo cutro a quem esta palavra se endere<;a em sua enuncia~:'io (dizer).

o advento do sujeito resulta para ele, portanto, numa intrinca~:'io irrever-
sfvel do desejo, da linguagem e do inconsciente, euja estrutura organiza-se
doravante em torno da ordem significante. A argumenta<;ao te6riea de Lacan
conduz assim, logicamente, a aprofundar desde ja as articula<;6es desta intrin-
ca<;:'io.A come<;ar par esta distlD<;:'iOpreliminar que Lacan introduz entre
a necessidade, 0 desejo e a demanda, que induz uma estrutura peculiar com
reJa<;:'ioao desejo inconsciente do sujeito. Este desejo tende, com efeito,
a organizar-se uuma rela<;:'iocom 0 outro, na "retroa<;ao da demanda sabre
a necessidade" (Lacan). Mas justamente porgue 0 sujeito tern seu primeiro
encontro com seu desejo nesta rela<;aocom 0 outro apoiada na intencionalidade
da necessidade, e gue ele vivera ao longo desta experiencia seu desejo como
sendo, antes de mais nada, desejo do desejo do Qutro.

o resultado disso se expressa em todo a seu alcance nesta tese: 0 incolls-
ciente e 0 disctJrso do Outro (Lacan), e define-se a fun<;ao de tal desejo
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na insen;aa que mantem com 0 inconsciente do sujeito Lacan da conta disso
at raves de tadas as articula<;6es te6ricas que sustentam as etapas sucessivas
que intervem na elaboraqao de seu grafo do desejo. Com a grafo do desejo,
eneontra-se finalmente ratifieado a sentido do retorno a Freud abordado par
Lacan desde suas primeiras reflex6es te6rieas e clfnieas. De fato, e em torno
do grafo do desejo que se ordena a conjun<;ao dos grandes princfpios que
fundarn a originaJidade e 0 akanee da deseoberta freudiana, ou seja, a intrin-
ea<;aodas tres dimens6es que estruturam a subjetividade. 0 desejo, a lingua-
gem, 0 ineonsciente. Para tanto, 0 grafo do desejo prop6e-se a traduzir a
inscri<;aoda dimimica respeetiva dessas tres dimens6es, bem como a de sua
intera<;ao recfproca. Como tal, esta elabora<;ao aparece igualmente como uma
das conclus6es fundamentais fornecidas ii hip6tese inaugural do inconsciente
estrutllrado como uma linguagem.
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1 I

A necessidade - 0 desejo -
Ademanda

A problematiea do desejo, tal como Lacan e conduzido a formuh:i-Ia
em rela<;ao a necessidade e a demanda, 56 toma seu plena sentido ao tomar
referencia na concep<;ao freudiana das primeiras experiencias de satisfa<;ao
onde Freud situa a esseneia do desejo e a natureza de seu processo. Eis
a1 uma ocasiao oportuna para retoma-la brevemente'.

Com Freud, podemos tentar imaginar as processos psfquieos em a<;ao
no nivel das primeiras experiencias de satisfa<;ao. Lembremos desde ja que
uma pulsao s6 pode ser conhecida pelo sujeito na estrita medida em que
ela encontra uma solu~ao de expressao no aparelho psfquieo, ou seja, sob
a forma de urn representante. Nestas condi<;6es, a que se passa ao nfvel
das primeiras satisfa~6es pulsionais?

Par comodidade, atenhamo-nos ao exame da satisfa<;ao alimentar. 0
proeesso pulsional manifesta-se inicialmente na crian~a pelo surgimento de

1. Sobre a concep~ao freudiana uas primeiras experiencias de satisfa<;aoe da essencia do desejo,
reportar-se essencialmente aos seguintes textos:
a) S. Freud: "Entwurf einer Psychologie" (1895) in AusdeIJ Auffingell del"Psychoanalyse, Lon-
don, Imago, 1950. S.E., T, 281-397, trad., por A. Bermann: "Esquisse d'une psychologie scienti-
fique", in Naissance de la psychanalyse, Paris, PUF, 1956, p. 307-396.
b) S. Freud: L'!nterprewrion des reves, op. cit., d. cap. VII "Psychologic des processus du
reve", pp. 433·527
c) S. Freud: "Triebc und Triebshicksale" (1915), C. W., X, 210-232, S.E., XIV, 109-140,
trad. sob a dire~iio de 1. Laplanche e 1.-B. Pontalis in Metapsychologie: "Pubions e\ destins
des pulsions", op. cit., pp. 11-44.
d) J laplanche et J .-B. Pontalis: Vocabulairc de 13psychamJly~e, d. "Desir", "aCCODlp1iSSeIl1~nt
de desir", op. cit., pp. 120-122 e pp. 4-5
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encontra (au nao) urn objeto de satisfw;iio na realidade, 0 que ela po de
fazer precisamente em fun<;1lodo deseja, a prop6sito do qual Freud InSiste
em nos dizer que ele mobiliza 0 sujeito em dire<;ao ao ohjeto pulsional
Mas, como tal, 0 desejo nao tem objeto na reafidade.

Os desenvolvimentos lacanianos tendem a precisar a razao de seT desta
ausencia de encarna<;ao real do ohjeto do deseJo. Com Lacan, a dimensao
do desejo aparece como intrinsecamente ligada a uma falta que mio pode
seT preenchlda por neohum objeto real. 0 obJeto puls!onal s6 pode ser,
pOTtaoto, urn objeto metonfmico do objeto do desejo. E, alias, a reflexao
que Lacan empreende a partir do conceito freudiano de pulsao que permite
elucidar esta no<;ao de desejo e fundar seu dinamismo no quadro de uma
rela<;aocom 0 Outr~.

Em seu seminario Les quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse4,

Lacan examina a no<;ao de pulsao a partir dos quatro panimetros propostos
por Freud para definir seu principio: a fonte, a pressao, 0 alvo, 0 objeto.
Em dois seminarios sucessivos5

, Lacan desenvolve uma serie de observa<;6es
extremamente esclarecedoras sobre a natureza da conexao que liga 0 desejo
e seu objeto ao processo pulsional.

Ap6s ter insistido no fato de que Freud designa a pulsao nao somente
como "conceito fundamental", mas ainda como "conven<;ao", Lacan eviden-
cia, primeiramente, que a pu1sao pareee ter de ser distinguida da necessidade.
Enquanto a necessidade e uma fun<;ao hiol6gica ritmada, a no<;ao de pulsao
proposta por Freud aparece, sohretudo, submetida a uma constancia da pres-
sao.

Por outro lado, se a satisfa<;ao da pulsao e a de atingir 0 seu alvo, como
descreve Freud, Lacan obi eta a esta tese todo 0 problema da sublima<;ao.
De fato, a sublima<;ao e apresentada por Freud como sendo urn dos destinos
possfveis da pulsao6

, onde a pulsao encontraria uma solur.;:aode satisfa<;ao
que a suhtrairia ao destino do recalque. No entanto, paradoxalmente, na
sub1ima<;aoa pulsao e inihida quanta a seu alva, a que coloca em questao
a ideia de sua satisfa<;ao. E este problema que conduz Lacan a destacar uma
observa<;<1ogeral sobre 0 sentido da satisfao;ao pulsional: a pulsao nao seria
necessariamente satisfeita par seu objeto;

"Esta claro que estes com quem !idamos, as pacientes, nao se satisfazem,
como se diz, com aquila que sao. E, no entanto, sabemos que tudo
o que eles sao, tudo 0 que vivem, seus pr6prios sintomas tern aver
com a satisfa<;ao. Eles satisfazem alguma caisa que, sem duvida, vai

4. 1. Lacan, Les quatre concepts fondamentaux de Ia psychanalyse, seminario, livro Xl, 1964,
Paris, Seuil, 1973.
5. J Lacan, Les quatre cOllcepts (ondament!lIJX de la psychanaiyse, seminario de 6 de maio
de 1964, "Dcmonlage de In pulsion", op. cit., pp. 147-157. Semin{jrio de 13 de maio dc 1964
"LI pulsion partielle cl SOil circuil", op. cit., pp. 159-169.
6. S. freud, Pulsion., el destillS despuisiollS, op cit., p. 25.
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de encontro aquilo com que eles poderiam se satisfazer, ou, melhor ainda,
satisfazem a alguma eoisa. Eles nao se contentam com seu estado, mas,
ainda assim, estando neste estado tao poueo contentador, eontentam-se.
Toda a questao e saber a que e este se que e aqui contentado"'.

Lacan ira estabelecer mais exatamente a rela<;ao que existe entre 0 pro-
cesso pulsionai e 0 registTOda satisfa<;ao, examinando a seguir 0 status do
objeto Existe uma difereno;a radical entre 0 ohjeto da necessidade e 0 objeto
da puisao. Segundo Lacan, "se distinguimos, no ponto de partida da dialetica
da pulsao, a Not da Bediirfnis, a necessidade da exigencia pulsional, e justa-
mente porque nenhum ohjeto de nenhuma Not, necessidade, pode satisfazer
a pulsao"s. Em outras palavras, a pulsao que experimenta seu objeto descobre
que nao e atraves deste obieto que ela se satisfaz. Por exemplo, como observa
Lacan, 0 que satisfaz a pulsao na necessidade alimentar nao e 0 objeto alimen-
tar, mas 0 "prazer da boca". Lacan confirma este ponto de vista numa refe-
rencia ao pr6prio texto freudiano:

"Quanto ao objeto da pulsao, saiba-se que, na realidade, ele nao tern
nenhuma importancia. E totalmente indiferente,,9.

Sendo assim, entao 0 objeto de uma pulsao suscetfvel de preencher esta
condi<;aonao poderia ser 0 ohieto da necessidade. 0 unico objeto que poderia
responder a esta propriedade 56 pode ser 0 objeto do desejo, este objeto
que Lacan designara como objeto a, objeto do desejo e ao mesmo tempo
objeto causa do desejo, objeto perdido. Assim, 0 objeto J, enquanto eterna-
mente faltante, inscreve a presen<;a de urn vazio que qualquer objeto podera
oeupar. Assim, segundo Lacan, tal objeto pode encontrar seu lugar no principio
da satisfa<;ao de uma pulsao, desde que aceitemos que a pulsao a contorne,
a maneira de urn circuito 0 alva da pulsao nao e, pois, outra coisa senao
o retorno em circuito da pulsao a sua fonte, 0 que permite entender em
que uma pulsao pode ser satisfeita sem atingir seu alvolD.

7. 1. Lacan, Les quatre cOllcepts fOlidamentallx de la psychanaIy~e, op. cit., p. 151.
8. Ibid., p. 153.
9. Ibid, p. 153. Lacan cita aqui um fragmento do texto de Freud: Pulsions et destins des
puisions in C. W., X, p. 215. "Es Kann im Laufe der Lebenscbiksale des Triebes be]iebig
oft gerwechsell werden" Em sua obra: L'hysteriqlle entre Freud et Lacan: corps et langage
en psychanalyse (Paris, Editions Universitaires, 1983), Monique David-Menard aponta um con-
tra-senso de Lacan: "Freud nao escreveu que 0 objeto, na realidade, nao tem nenhuma impor-
t<incia, nem que ele e completamente indiferente. Bem ao contrario, Sl13 importiincia se cleve
ao fato dele tornar possfvel a satisfa~iio, e isto na medida em que um sujeito pode aceitar
seu carater variavel. 0 contra·senso de Lacan incide sobre a palavrinha beliebig (tanto quanta
,e queira, ,'I vontade) que ele substitui por "arbitrario", "indiferente". Na tcxto de Fretld,
beliebig c um adverbio que se reporta a um outro adv6rbio (oft): 0 ohJeto mud,l lifo freqliell-
temellte qlwnlo se queira. A 'nuance do arbitrario nilo illtrociuz uma indiferen~a de abjeto,
mas a necessidadc de mudar de objelo para (jlle a satisra~ao sexual seja passiveI" op. cit.,
p.205.
10. J. Lacan, Lcs quarre concepts fOlldamenwux de ia psye!r;JIl1lIyse,op. cit., pp 162-163.
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Com a introdu<;ao do objeto do desejo tal como Lacan identifica sua
incidencia no processo pulsional, estando assim diferenciado do registro da
necessidade, somos remetidos a dimensao radical do desejo, cuja genese pres-
sup6e, para alem da necessidade, a presen<;a do Outro A refJexao de Lacan,
com efeito, contribuiu amplamente, ap6s Freud, para aprofundar a no<;ao
de desejo, mostrando em particular que 0 desejo 56 pode surgir nurna rela<;i'io
ao Outro. E no quadro de uma tal.experiencia que 0 desejo encontra tanto
a condi<;aode possibilidade de sua genese, como a de sua inevitavel repetigao.
Mais precisamente, a dimensao do desejo ira eontribuir para garantir a erian<;a,
eativa de urn organismo submetido a ordem da necessidade, a promo gao
do estadio de objeto ao de sujeito, na medida em que 0 desejo pareee s6
poder inscrever-se no registro de uma rela<;aosimb6lica com 0 Outro e atraves
do desejo do Outro.

Retomando 0 exemplo do registro alimental' onde se dao as primeiras
experiencias de satisfa<;ao, a erian<;aque nasee e eonstitutivamente submetida,
em seu ser, a ordem das exigencias da necessidade. As primeiras manifesta<;6es
destes imperativos organicos traduzem-se por estados de tensao do corpo
cujos estere6tipos ffsieos constituem a resposta do corpo a priva<;ao. A incapa-
cidade em que a crian<;ase encontra de satisfazer por si mesma a essas exigen-
cias organicas requer e justifiea a presen<;a de urn outro. Como se da esse
cuidado da criam;a pelo outro? Uma primeira coisa que se deve obs.ervar
e que essas manifesta<;oes eorporais tomam imediatamente valor de sJgnos
para esse outro, uma vez que ISele que alivia e decide compreender que
a crian<;aesta em estado de necessidade. Oito de outra forma, estas manifes-
ta<;6es corporais s6 fazem sentido na medida em que 0 outro Ihes atribUl
urn sentido. Nao se pode dizer que a erianga utiliza estas manifestag6es corpo-
rais para significar alguma coisa ao outro. Ao nivel desta primeira experiencia
de satisfa<;ao, nao existe nenhuma intencionalidade da crian<;a no sentido
de mobilizar 0 esta:do de seu corpo em manifesta<;6es que teriam valor de
mensagem destinada ao outro. Em contra partida, se estas manifestaq6es fazem
imediatamente sentido para 0 outro, isto implica que a crian<;a e de lmediato
colocada num universo de comunicagao, onde a interven<;ao do outro consti-
tui-se como uma resposta a algo que foi, de aotemao, suposto como uma
demanda.

Por sua interven<;ao, 0 outro, portanto, refere imediatamente a crianp
a urn universo semantieo e a urn universe de discurso que e 0 dele. Deste
ponto de vista, 0 outro que inscreve a crianra neste referente simb6lico inves-
te-se, por sua vez, junto a crian<;a, como um outro privilegiado: oOutro.

A mae, elevada assim a posi<;ao de Outro para a crian<;a, desta mesma
feita assujeita-a ao universo de seus pr6prios significantes, visto que mobiliza,
atraves do oferecimento do objeto alimentar, uma resposta ao que ela mesma
previamente interpretou como uma suposta demand a (manifesta<;6es corpo-
rais). Ora, de uma certa maneira, nao se pode deixar de tomar esta demanda
suposta como projegao do desejo do Outro.
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o processo da prime ira experiencia de satisfa<;~ovai mais alem quando
a mae "responde" com 0 objeto da necessidade. A assimilat;ao do objeto,
o corpo da crianp reage por lim "repouso organico", relacionado com a
satisfa~ao da necessidade. Este momento de repouso e outra vez imediata-
mente investido de sentido pelo Outro. E e justamente porque este senti do
esta embasado no desejo que a mae lllvestiu oa crian<;aque 0 repouso organico
tOffianova mente para a mae valor de uma mensagem que a crian<;aIhe endere-
<;ariacomo urn "testemunho d~ reconhe.cimento". Em .outras palavras, a cri~n-
ra esta irredutivelmente inscnta no UIllver80do desejo do Outro, nil medlda
em que e ciltiva dos significantes do Outro.

Ao "repouso organico" do corpo da crian<;a, a mae responde atraves
de gestos, atraves de palavras que serao para a crian~a fonte de urn repouso
prolongado Esta resposta e, exatamente, 0 que iara a crian~a gozar, para
alem da satisia~ao de sua necessidade. Neste sentido, pode-se circunscrever
a lugar de uma satisf3f;ao global onde a a-mais do goza suportado pelo amo!,
da mae vern apaiar-se nil satisfa9ao da necessidade propriamente dita. E
somente neste momento da experiencia de satisfa<;ao que a erian<;a passa
a ter condigoes de desejar peJa mediarao de uma demanda endere9ada ao
Outro.

Quando a neeessidade se manifesta novamente, a crian<;a pode entao
utiiizar, por sua pr6pria conta, 0 sentido que foi dado a vivencia psiquica
da primeira experiencia de satisfagao. Temos aqui 0 processo descrito por
Freud, no qual 0 surgimento do desejo e sustentado pela reativa9ao de urn
tra<;omnesico por ocasiao da excitagao pulsional. A imagem mnesica reinves-
tida peia moqao pulsional molda-se doravante numa vivencia alicergada pela
rede signiiicante do Outro. 0 dinamismo do desejo pode vetorizar a estimu-
la<;aodo corpo, sob 0 efeito da priva<;ao, numa organiza<;ao de signos que
a crianga mobiliza, cada vez mais intencionalmente, em seu enderer;amento
ao Outro, na expectativa do retorno da satisfar;ao provisoriamente assumida
sob a forma alucinat6ria. Neste sentido, a mobiliza<;aosignificante das manifes-
ta<;6escorporais da crianr;a constitui-se numa verdadeira demanda de satisfa<;ao
imperativamente esperada. Com esta demanda e entabulada a comunicagao
simb6lica com 0 Outro, que encontrara ulteriormente uma resolur;ao atraves
da metMora do Nome-do-Pai, com 0 dominio da linguagem articulada. Por
intermedio desta demanda, a crianga testemunha sua entrada no universo
de desejo, desejo este que como formula Lacan, se inscreve sempre entre
a demanda e a necessidade.

Se a demanda e antes de mais nada expressao do desejo, e de imediato
dupla Para alem da demanda de satisfa~ao da necessidade, perfila-se a deman-
da do "a mais" que ISantes de tudo demanda de amor. De uma maneira
geral, a demand a e, portaoto, sempre f"orm(l/ada e endererada a o(ltrem.
Ainda que ela ineida sabre urn objeto de necessidade, e fundamentalmente
"inessencial" (Lacan), porquanto demanda de arnor na qual a crianga deseja
ser 0 unico objeto do desejo do Outro que satisfaz suas necessidades. Em
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outras palavras, este desejo do desejo do Outro encarna-se. no desejo de
lim "re-encontro" cia satisfa<;Iioorigin aria onde a crian<;afoi totalmente satis-
feita sob a forma de urn gozar que nao demanclou nem esperou. De fato,
o carater unico deste gozo procede de sua imediatitude na experiencia primeira
de satisfa<;aoonde, precisamente, ele nao e mediado par uma demanda Assim,
a partir da segunda experiencia de satisfaC;ao, a media<;ao da demanda can.
fronta a crian<;a a ordem da perda. Alguma coisa, com efeito, se percleu
na diferen<;a que se instaura entre 0 que e dado imediatamente a crianc;a,
sem media<;ao psfquica, e a que the e dado mediatamente, como devendo
ser demandado.

o surgimento do desejo fica, pais, suspenso a busca, ao "re·encontro"
da primeira experiencia de gozo. Mas ja a partir da segunda experiencia
de satisfa<;3o, a crianc;a, tom ada no assujeitamento do sentido, e intimada
a demandar para fazer ouvir seu desejo. :8, portanto, conduzida a ten tar
signifiear a que deseja. Ora, a media<;3o da nomina<;3o introduz uma inade·
quaC;aoentre 0 que 6 desejado fundamentalmente e 0 que se faz ouvir deste
desejo na demanda. E esta inadequac;ao, alias, que da a medida do impossivel
re·encontro do gozo primeiro com a Outro. Este Outro que fez a crian<;a
gozar, por mais que seja buscado e seu encontro esperado, permanece inaces-
sivel e perdido enquanto tal, devido a cisao introduzida pel a demanda. Assim
tambem, este Outro torna-se a Coisa11 - das Ding - da qual a crianc;a
deseja 0 desejo, mas que nenhuma de suas demandas, nas quais se apoie
este desejo, jamais poden'i significar adequadamente. A Coisa e inominavel
e sua essencia esta votada a uma "impossivel saturac;ao simb6lica"12, na medida
mesma em que 0 fato da designa<;ao ratifica a relat;;ao imposs(vel com a Coisa;
quanta mais a demanda se desenvolve, mais aumenta essa distancia com
a Coisa. De demanda em demanda, 0 desejo estrutura-se pais, como desejo
de urn objeto impossivel que esta al6m do objeto da necessidade; objeto
imposs(vel que a demanda se esfor<;apor querer significar. 0 desejo renasce
inevitavelmente identico a si proprio, sustentado pela falta deixada pela Coisa,
de taJ forma que este vazio constitui-se tanto como 0 que causa 0 desejo,
como aquila a que 0 desejo visa. AJem do fato de que esse vazio circunscreve
urn lugar a ser ocupado por qualquer objeto, tais objetos iraQ semprc; consti-
tuir-se como objetos substitutivos do objeto faltante. Neste sentido, nao existe,
na realidade, objeto do desejo, a nao ser que se designe tal objeto como
"objeto eternamente faltante" (Lacan). Lacan designa semelhante objeto,
simultaneamente objeto do desejo e objeto causa do desejo, como obJeto

11. Em seu seminjrio: "L'Etbique de la psychanalyse" (1959·1960), livro Vll, (semimirio inedi·
to), J Lacan interpela a Coisa, come«ando a articular ai a problemiltica do dcscjo como ,!
de urn impossivel objeto
12. M Safouan, Le Structurnlisme en psych:walysc, Paris, Seuil, 1968, p. 44. Na primeira
parte desta obra ("L'inconscicnt"), 0 aulor rctoma a problemalica das experiencias dc satisfa~ao
a partir do texto freudiano: 0 EsbofO.
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a. 0 objeto a, por ser testemunha de uma perda, e, pais, em si meSlllO,
objeto produtor de falta, na medida em que essa perda e impassive! de ser
preenchida

o desejo, que necessariamente se separa da necessidade, par ser antes
de tudo falta a seT (Lacan) para a16m da demanda, inscreve a crian<;a numa
rela<;ao lndefectivel com 0 desejo do Outro. :8 porque a crian<;a pressente
(mais do que descobre) que 0 desejo do Outro esta alojado sob a mesma
insignia da falta, como 0 dela proprio, que ela pode constituir·se COmOum
objeto potencial do desejo do Outro; ou mesmo como objeto suscetivel de
preencher a falta do Outro, sob a forma de uma identifica<;3o ao objeto
falico. De uma certa forma, ser 0 unico objeto do desejo do Outro equivale
para a crian<;a a recusar a essencia fundamental do desejo, que 6 a falta.
Na mesma propor<;30 em que a crialll;a recusa, par sua pr6pria conta, esta
dimensao da falta, procura recusar a falta no Outro, apresentando-se ela
propria como obJeto dessa falta. Inversamente, reconhecer a falta no Outrol.1

como alga impossivel de ser preenchido atesta que a crian~a aceita a falta
no processo de seu proprio desejo. Este reconhecimento esta no princfpio
mesmo da aposta falica que se desenvolve, como vimos, na dial6tica edipiana,
ao final da qual a crian<;a abandona a posi<;ao de objeto do desejo do Outro,
em prol da posi<;30 de sujeito desejante, onde the 6 dada a possibilidade
de trazer para si objetos eleitos como objetos substitutivos de desejo colocados
metonimicamente no lugar do objeto perdido.

13. Estc rcconhecimcnlO da falla no Outro e materializado, na escrita lacnllialla, pela f6nuliia
silllb6lica: S(A) (Significante da falla no Outro.).
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I 1211 ~
o grafo do desejo t:
Do ponto-de-estofo a fala~o

A rela\ao do sujeito com seu desejo, sustentada pela dimensao da falta,
DaO esta de forma alguma fundada em uma harmoma preestabelecida, uma
vez que 0 desejo e sempre desejo de autra coisa (metonfmia do desejo)
diferente daquilo que pode ser veiculado pela demanda. 0 paradoxa do desejo
reside ni5to. Erobara esteja fundado num mais aquem da demanda, e nela
que 0 desejo encantra materia significante para se articular, para fazer auvir
mais ahEm dela uma verdade inconsciente do sujeito, verdade esta que se
diz, por conseguinte, a sua revelia.

o desejo, compelido a se fazer palavra oa forma da demanda, e, portanto,
cativo do processo da linguagem. Entretanto, em razao de sua anterioridade
16gicacom relw;ao a sequencia do discurso que a faz advir, 6 a pr6pria lingua-
gem em seu todo que fica tomada nas redes das determina96es inconscientes
do desejo. A evidencia mais imediata desta intrinca9ao do desejo, do incons-
ciente e da linguagem manifesta-se no caniter radicalmente contingente do
sentido. 0 desdobramento do discurso no fala-ser (parletre) imp6e, com efeito,
esta conseqo.encia de que nao hi sentido em si. Nao hi outro sentido senao
o sentido metaf6rico. 0 sentido s6 surge da substitui9ao de urn significante
par outro significante na cadeia significante. Em outras palavras, trata-se
antes de tudo da primazia do significante sabre a significado. Prova disto,
mais uma vez, nos e dada par uma pequena hist6ria evocada par Lacan:

"Urn trem chega oa esta9ao. Urn memno e uma meoina, irmao e irma,
estao sentados em seu compartimento, um em frente ao outro, do Jado
da janeJa que, dando para 0 exterior, deixa entrever a sequencia das
constru96es sabre a plataforma ao longo da qual 0 trem estaciona: "Olha,

148 I Joel Dor

diz 0 irmao, chegamos em Senhoras! - Imbecill responde a Irma, nao
ve que chegamos em Homens!"l

Nesta pequena hist6ria de mict6rios inscrevendo 0 imperativo no qual
o hornem "submete sua vida publica as leis da segrega~ao urinaria"\ eneOll-
tramos nada mais do que a evoea~ao de que um signifieanre s6 entra no
sentido ao remeter inevitavelmente a urn outro significante. 0 significante
nao poderia representar 0 significado. "Homens" e "Senhoras" s6 sao do is
significantes diferentes para as duas erian9as na medida em que esUio associa-
dos a urn mesmo significado, em fun9ao de outros significantes.

]a insistimos no fato de que, em Lacan, esta primazia do significante
sobre a significado eocontrava-se na origem de uma concep<;ao diferente da
segmenta~ao significativa tal como 6 definida par Saussure3. Para Lacan, al6m
do fato da segmenta9clo significativa colocar-se como entrada em rela<;aoime-
diata de um fiuxo de significantes com um fiuxo de significados, e por ela
que seria momentaneameote detido "0 deslizamento, de outra forma indeter-
minado e infinito, da significa<;ao,,4.0 ponto-de-estofo constitui esta opera9ao
de segmenta~ao que restabelece a fUD9ao do valor do signo5 em a9ao no
processo da signifiea~ao:

"Se devemos encontrar urn meio de abordar mais precisamente as rela96es
da cadeia significante com a cadeia significado, e por esta imagem grosseira
do ponto-de-estofo ( ... )
"E bastante evidente, por exemplo, que se eu come<;o uma frase voces
56 compreenderao 0 senti do dela quando eu a tiver terminado, porquanto
e absolutamente necessario que eu tenha dito a ultima palavra para que
voces compreendam 0 que ali fazia a primeira"ti.

Embora 0 ponto-de-estofo venha no lugar do "corte" saussuriano, suas
ressomlncias vao mUlto aiE~mdo principio da segmenta9ao lingiifstica que
determina 0 signa para a fundadorda linglifstica estrutural.A partir da introdu-
<;:10do ponta-de-estofo por Lacan, perfila-se no processo do discurso uma
dimensao que se poderia designar como antelingiifstica: a dimensao do desejo.
E e neste sentido que a representa<;ao topogrMiea desta segmenta9aO, 0 ponto-
de-estafo, constitui a elemento de base do grafo do desejo.

o grafo do desejo e progres'sivamente elaborado par Lacan ao longo
de dais semlOarios sucessivos: "Les Formations de l'ineonscient" (1957-1958)

1 1. Lacan, "L'Inslance de la lettre dHns I'incomcient ou la raison depuis Freud" in bGrits,
op. cit., p. 500.
2. Ibid., p. 500.
3. Cf. supra, cap. 5: "0 valor do signo IingGfstico e 0 ponto-de-estofo elll Lacan"
4. 1. Lacan, "Subversion du sujet et dialectique du dcsir dans i'inconscient frcudien" in ferits,
op. cit., p.IlO.
5. Cf. supra, cap. 5, ibid.
6. 1. Lacan, "Les Formations de I'inconscient", op. cit., semilHhio de 6 de !lovclnbro de 1957.
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e "Le Desir et son interpretation" (1958-1959)'. Sua esquematiz3<;;<10consti-
tuliva sera retomada em: "Subversion du sujet et dialectique clu desir dans
I'inconscient freuclien"g.

o elemento de base constitutivo do grafo nos e dado pelo grafo I, ou
seja, pelo tra~ado do ponto-de-estof09:

s s'

-No grafo 1, e 0 vetor b. $ que esquematiza a opera<;ao do estofo da
cadeia significante materializada por SS'. 0 vetor b. $ e, portanto, 0 vetor
dos significados. A metafora do estofo determina assim uma intersec<;ao,
que ilustra est a propriedade do discurso segundo a qual e com 0 ultimo
termo de uma sequencia falada que 0 primeiro e seus sucessores recebem
sua significa<;ao.Em outras palavras, 0 sentido retrogrado do vetor do estofo
b. % metaforiza, no grafo I, 0 valor do signo saussuriano, isto e, a determina<;ao
da significa<;ao a posteriori, "cada termo sendo antecipado na constru<;ao
dos outros e, inversamente, selando seu senti do por seu efeito retroativo"l0
o registro da posterioridade, presentificado pelo sentido retrogrado do estafo,
atesta a ensinamento mais imediato da experiencia analftica com rela<;ao aa
discurso do fala-ser (parletre).

7. Estes dois seminarios, ainda im:ditos, foram objeto de resumos redigidos par loB. Pontalis
e aprovados par Laean, no BIlllefin de psychologic: "Les Formations de l'ineonseient", 1957-1958,
lomo XI, n~ 4-5, pp. 293-296; 1958-1959, tomo Xli, n' 2·3, pp. 182-192; n° 4, pp. 250-256.
"Lc Desir et son interpretation", 1959-1960, tomo XIII, n~5, pp. 263-272; n~6, pp. 329-335.
Algumas sess6es do semimirio "Le Desir et son interpretation" foram pllblieadas em Ornicar?:
4 de man;:o de 1959: Hamlet, Canevas I, Omicar?, 1981,24, pp. 7-17. II de marc;o de 1959:
H~mlet, Canevas II, ibid., 1981, 24, pp. 18-31. 18 de maro;:ode 1959: Hamiet, Le dbr de
la mere, ibid., ibid., 1982, 25, pp. 13-25. 8 de abril d 1959: Hamlet, II n'y a pas d'Autre
de l'Aufre, ibid., 1982, 25, pp. 26-36. 15 de abril de 1959: Hamlet, L'objel OpheJie, ibid ..
1983,26-27, pp. 17-19. 22 de abril de 1959: Hamiel, Le dr!sir e! Ie deuil, ibid., 1983, 26.27,
pp. 20-31. 29 de abril de 1959: Hamlet, P/)a/Jophanie, ibid, 1983, 26-27, pp. 30-44.
8. 1. Laean, "Subversion du sujet et dialeetique du dcsir dans I'inconseient freudien" (1960)
in Ecrits, op. eiL, pp. 793-827.
9. Ibid., P 110.
10. 1. Laean, "Subversion du sujet et dialectiq\le du desir dans I'inconscient freudien", in Ecrils,
op. ciL, p.llO.
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Apesar do ponto-de-estofo i!ustrar precisamente 0 prindpio da liga~ao
do significado ao significante no processo da hnguagem, esta mesma Iiga(<1o
nao pode, todavia, reduzir-se a urn simples processo de intersec~ao, tal como
o mostra 0 grafo I E preciso recorrer a uma representa~ao mais estruturada,
cujo modelo nos e dado par Lacan em seu semimhio de 6 de novembro
de 195711 e na qual nos apoiaremos doravante. Tornemos a eolocar esta Tepre-
senta~ao grafica do ponto-de-estafo, sem perder de vista que os fechos ...
representam sempre 0 inicio de um percursa, enquanto as flechas significam
as pontos de arremate:

A

Nesta nova figura, a cadeia significante e representada pelo vetor b.yAb.'.
Em razao da primazia do significante sobre 0 significado, esta cadeia

constitui urn lugar favoravel as possibilidades de opera~6es metaf6ricas e meto-
nfmicas, uma vez que, como vimos anteriormente, as metMoras e as metoni-
mias elaboram-se sempre sob a forma de substitui<;6es significantes.

Par outro lado, esse vetor b.yA6.' sera substancialmente constituido por
fonemas, ou seja, por estas menores unidades desprovidas de sentido cuja
combina<;ao proporcionara a produ~ao dos significantes.

Toda lingua sempre compreende urn numero definido, porem restrito,
dessas unidades distintivas minimas, sempre. facilmente discrimimlveis por
uma analise que consiste em camutar duas dessas unidades no meSilla contexto
de uma sequencia falada Se a comuta<;ao produz dais sentidos diferentes,
trata-se efetivamente de fonemas.

Exemplo:

"Esta faltando urn dado"
"Esta faltanda urn dedo" 12

11. 1. Lacan, "Les formalions de I'ineonscient", op. cit.
12. No original: "JI y a un <isen moills" (Ha urn as a menos); "II y a un os en moins"
(Ha um OS50 a menos). Nllma tradu~ao literal, perder-se-ia, porlanto, 0 sentido da constru~ilo
ilustrada pelo exemplo (N. da 1'.)
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A comuta~ao de la! e lei produz sentidos diferentes, logo lal e lei sao
autenticamente fanemas. Dito de outra forma, as fonemas sao especificados
pelo c6digo de cada lingua, e e par seu sistema de oposi~ao que as mensagens
distinguir-se-ao umas das outras. ___

Por sua estrutura tonematica, 0 vetor IJ.yAIJ.' podeni, potencialrnente,
prestar-se a atualiza<;ao de uma pluraJidade de efeitos significantes

Com pieternos esta representa~ao do ponto-de-estofo com a coloca9ao
de urn novo circuito, 0 circuito IJ.{3{3'y.

~'

~'

y

Este novo circuito representa 0 circuito do discurso, do discurso racional,
tambem designado por Lacan como c[rculo do discurso. Este discurso, que
nao e nada mais do que a discurso corrente, 0 discurso comurn, e constitufdo
par semantemas, ou seja, por elementos significativos. No clrculo do discurso
encontra-se determinado 0 emprego dos significantes, isto e, 0 que no usa
de urn tal discurso constitui os pontos fixos determinados pelo c6digo.

o c6digo define-se como 0 conjunto dos signos e dos sfmbolos que permi-
tern nao somente representar, mas tambem transmitir informa90es. Esta com-
petencia s6 e possfvel porque 0 conjunto dos signos e governado por conven-
goes preestabelecidas. 0 c6digo do discurso autoriza, tanto quanto funda,
a comnnicagao intersubjetiva.

Em razao das prescrigoes impostas- pelo c6digo, 0 cfrculo do discurso
e urn nivel de articulag30 da palavra onde as possibilidades de criagao de
sentido revelam-se muito reduzidas, na medida em que 0 sentido e, de certa
forma, fixado pelo pr6prio c6digo. Por conseguinte, 0 cfrculo do discurso
e urn lugar de discurso relativamente vazio, urn Jugar de palavra vazia. Ou
seja, 0 lugar do discurso concreto do fala-ser (parletre), que se esfofga para
se fazer ouvir.

Neste primeiro esquema, Os dois vetores tragados em sentido contrario,
para ilustrar que deslizam urn em diregao ao outro, recortam-se em do is
pontos de intersecgao perfeitamente identificaveis. 0 primeiro deles, 0 ponto
A, que eo ponto onde encontram-se fixados os dlversos empregos dos signifi"
cantes, e 0 lugar do c6digo. Como tal, 0 ponto A e 0 iugar do referente
simb6lico, ou seja, aquele a que se refere 0 discurso enquanto este apresenta
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uma aptidao intersubjetiva que, precisamente, 0 distingue do discurso deli-
rante, que nao e sustentado por este respondente simb6lico. 0 lugar do c6digo
aparece assJm como 0 Iugar do Grande Outro, que Lacan designa, por esta
razao, ao mesmo tempo como "tesouro dos significantes" e "companheiro
da linguagem"

o segundo ponto de intersec~ao, 0 ponto y, onde se remata 0 entrelaga-
mento, e lugar de encontro cpm a cadeia significante onde !Hi constituir-se
o sentido a partir do c6digo. E, pois, 0 Jugar da mensagem.

A rnensagem e uma sequencia de sinais, de sfmbolos que correspondern
a regras de combinagao estritamente determinadas por urn c6digo. A signifi-
cagao da mensagem s6 pode ser apreendida em fung3.o desse c6digo, uma
vez que, no final das contas, perceber a signiticagao de uma mensagem sempre
e decodificar a forma de uma mensagem inicialrnente codificada

Porque 0 lugar do ponto ye lugar da mensagem, ele e tambern 0 lugar
onde alguma coisa da ordem da verdade daqueJe que fala est,1mais suscetfvel
de advir na forma de uma palavra plena. Ora, observa Lacan, a maior parte
do tempo nenhuma verdade advem no Jugar da mensagem, ja que 0 discurso
nao atravessa verdadeiramente a cadeia significante. Ele passa aquem, em
curto-circuito desta cadeia, e nao pelo circuito do grande enlace Ay, que
vai do c6di£2. a mensagem Este curto-circuito, materializado no grato pelo
segmento {3{3' faz com que urn discurso nada possa dizer do ponto de vista
desta verdade, ja que anda em cfrculo numa incansavel repeti930 de um
zunzum. Por este curto-circuito, 0 fala-ser (parletre) faz 0 possivel para esgo-
tar-se no registro da palavra vazia da fala930 (Lacan), que nos traz de volta
a ordem do puro e simples testemunho de nossa condigao de animais falantes:

"E gragas ao discurso comum dessas palavras para nada dizer que nos
certificamos de que ml0 temos, diante de n6s, de agir simplesmente como
aquila que a homem e ao natural, isto e, uma besta feroz,,13.

o curto-circuito da faJa9ao passa naturalmente por estes dois pontos
especfficos, (3 e (3', na medida em que estes dois pontos encarnam duas instan-
cias essenciais. 0 ponto {3' e 0 lugar onde Lacan situa 0 objeto meton{11lico,
isto e, 0 objeto que e sempre metonimicamente delegado no Jugar do objeto
do desejo14. Quanta ao ponto (3, ele especifica 0 sujeito, 0 "Eu" (Ie), ou
seja, 0 lugar, no discurso, daquele que [ala.
13. 1. Lacan, "Les Formations de I'inconscient", op. cit., seminurio de 6 de novembro de
1957.
14. Sobre a quesliio do objeto metonimico, podemos nos reportar ao seminario: "La Relation
d'objet et les structures freudiennes" (1956-1957 - semin:irio inedito), onde Lacan analisa
a fun~iio deste objeto a prop6sito do ca~o do pequeno Hins (Reportar-se aos semimirios de
6, 13,20 e 27 de mar~o e uos de 3 e 10 de abril)

o semim1rio "La Relation d'objet et les structures freudicllnes" roi objeto de um resumo
redigido por l.-B Pontalis e aprovado por bcan, publicado no Bulktin de psyclJO/ogie:
1956-1957, tomo X, n~7, pp. 426-430, n° 10, pp. 602·605, n~ 12, pp 742-743, Il~14, pp. 851-854
1957·1958, tomo XI. n~ I, pp. 31·34.
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]a nesta primeira etapa da elabora<;;iiodo grafo do desejo, e possivel
evidenciar algumas propriedades fundamentais, verificadas tanto pel a analIse
lingufstica, como pela cxperiencia analftica.

Em primeiro lugar, e claro que uma mensagem - seja cIa qual for
- s6 pode elaborar-se se este dispositivo existir em sua totalidade. Par Outro
lado, a palavra autentica de um sujeito (a palavra plena) s6 pode advir no
lugar da mensagem, porque uma cadeia de significantes desdobra-se sob a
tutela de urn c6digo que governa sua utiliza~ao. Conseqiientemente, todo
sujeito que engaja seu discurso no Ct/rto-circuiro da "falarao", faz necessa_
riamente ouvir muito mais do que eie cre dizer. Este acrescimo de senti do
resultara de uma elaboravao significante que deve ser situada na parte superior
do dispositivo e que, em bora tenha side colocada fora de circuita, estara
implicitamente presente.

Pode-se evidenciar 0 mecanisma construtivo desta cria~ao de sentida,
examinando 0 funcionamento de can junto do dispositivo a partir de uma
forma~ao do inconsciente. Com efeito, se a articula~ao da linguagem e Susce-
tive! de criar sentido, ela s6 0 consegue tomando por base processos metaf6ricos
e metonimicos. Ora, estes dois processos sao, precisamente, como ja vimos,
os mecanismos de elei~ao das produ~6es inconscientes

Em seu seminario "Les Formations de l'inconscient", Lacan prop6e que
o funcionamento do grafo seja posto a prova de uma forma~ao do inconsciente
que ilustra da melhor forma 0 processo de criao;ao de sentido na linguagem:
a dito espirituoso "familion8rio", evocado por Freud!5.

Para apreender exatamente 0 ponto de partida da minuciosa analise que
Lacan desenvolve a prop6sito da elabora~iio do dito espirituoso no grafo,
certos argumentos te6ricos complementares devem ser desde ja colocados
Principalmente, seria recomendavel elucidar de forma mais completa 0 carater
fundamental da referencia ao Outro, que se encontra no principio mesmo
do processo da comunicao;ao. Trata-se, em particular, de certificar-se de que,
na comunicao;ao, 0 c6digo e isotopo ao lugar do Outro, de onde resulta que
o inconsciente e 0 discurso do Outro.

15. S. Freud Le Mot d'esprit et ses rapporlS Jvec I'inconscient. op. ciL, p. 30.
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A formula da comunica~o
e 0 inconsciente como
discurso do Outro

No discurso, 0 "Eu" (Ie) e 0 iugar onde 0 sujeito se produz como aquele
que fala Vimos que esta particularidade t6pica devia-se ao pr6prio status
do sujeito: 0 sujeito s6 advem no discurso e peio discurso, para, alias, de
imediato eclipsar-se. Este fading do sujeito provem da relao;ao do sujeito
com seu pr6prio discurso, tal como Lacan precisou sua ocorrencia no fato
"que urn significante e 0 que representa urn sujeito para um outro signifi-
cante"l.

Desta estrutura de divisao resulta uma consequencia fundamental que
ate agora nao foi abordada; trata-se, com efeito, de situar, no processo do
discurso, a discrimina~ao que se estabelece irredutivelmente entre 0 lugar
de onde se origina 0 discurso e 0 lugar onde ele se produz refletindo-se.
Em outras palavras, e a relao;ao institufda entre 0 Dutro e 0 "Eu" (Ie) na
articu\ao;ao do discurso que deve ser examinada.

Para tanto, devemos fazer uma breve retomada do esquema L, a fim
de aprofundar certos pontos deixados em suspenso: em particular, a orienta~iio
dos diferentes veto res que ligam os quatro termos do esquema: S, a', a,
A.

Evoquemos brevemente2 algumas das consequencias que estruturam a
comunica~ao, tal como se encontram evidenciadas pelo esquema L. a sujeito
S jamais apreende a si mesmo, a nao ser sob a forma de seu eu (moi) em
a. A forma de seu eu, que constitui assim sua identidade, permanece estrita-

I Cf. supra, cap. 16: "A refenda do sujeito: a aliella~iio na linguagem"
2. Cf. supra, cap. 18: "A alien3~ao do sujeito no Eu (Moi). a esquema L. A forc1us;io do
sujeito'·.
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mente dependente do outro especular, tal como nos indica 0 estadio do espelho.
Por esta razao, a rela~ao que 0 sujeito mantem consigo mesma e os outros
(seus abjetos) pennanece sempre mediada pelo eixo imaginario aa', numa
rela~ao de incidencia recfproca. A reJa<;iiodo sujeito com seu eu (moi) esta,
necessariamente, na dependencia do outro e, inversamente, a reJa~iio que
ele mantem com 0 outro est! sempre na dependencia de seu eu (moi). Esta
dialetica de si ao outro e do outro a si induz, por conseguinte, urn modo
de reJa<;ao perfeitamente singular na comunica~ao mtersubjetiva. Quando
urn sujeito S se esfor<;apara comunicar com urn sujeito A, ele jamais alcan<;a
esse destinatario em sua autenticidade, e e sempre um eu (moi) que comunica
concretamente com urn outro eu (moi), semelhante a ele em razao da presen<;a
do eixo imaginario aa'. Em outras palavras, 0 S que se enderelSa ao grande
Outro nunca comunica senao com urn pequeno outro. Na comunica~ao, 0

sujeito permanece, assim, radicalmente prisioneiro da fic<;aoem que 0 introduz
sua propria alienalSao subjetiva.

(Es) S a' (outro)

(eu) a -'" lit A(Outro)
No esquema L, 0 sentido das flechas determina fatos de estrutura desta

comunica~ao intersubjetiva. 0 sujeito S que se endere~a ao Outro encontra
a principio um pequeno outro (S ~a') que 0 remete ipso facto a seu
proprio eu (moi) (a' --,>- a), segundo 0 eixo das constru<;6es imaginarias dos
ego e dos alter ego. Lacan insiste quanto ao sentido desta reJa<;ao necessu-
riarnente reflexiva, na medida em que urn ego e sempre urn alter ego e recipro-
carnente.

o sentido dos outros vetores deve ser igualmente precisado. lei obser-
vamos que 0 vetor que parte de A em dire~ao a S prossegue sua trajet6ria
num tra<;ado interrompido, ap6s ter side segmentado por a' --,>- a (A _
S). Urn outro vetor, que tern igualrnente sua origem em A, culmina, par
outro lado, no eu (moi) (A ~ a). Esta dupla orientalSao velorial parece
aparentemente contradit6ria em relalSao as dire<;6es precedentes. Tudo se
passa como se, num sujeito S que se endere<;a a urn Outro, file viesse afguma
coisa deste Outro pelo simples fate de ter se endere<;ado a ele. Mas 0 que
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Ihe vern desse Outro, Ihe provem de urn modo bastante singular, caracterizado
ao mesmo tempo pela marca da referencia ao inconsciente e pelo tra~ado
em tralSosinterrompidos a partir da intersec~ao com a' - a. Pareee, portanto,
existir alguma coisa proveniente do Outro que vem interferir na articula<;ao
da palavra do sujeito S que se endere<;a a ele. Da mesma forma, alguma
coisa deste Outro vern diretamente (tra<;o nao interrompido) se Justapor ao
que se realiza ao nivel do eu' (moi). (A --,>- a).

Para comentar estas diferentes orienta<;6es, sigamos 0 conselho de Lacan
e tratemos de fazer urn pouco de lanterna magica", apoiando-nos numa meta-
fora explicativa tirada do princfpio da condu<;ao eletrica. Consideremos 0

esquema L como um circuito eletrico, imaginando a coiocalS8.0de uma l:impada
triodo no ponto de interseq;ao da dire<;aosimb61ica SA com 0 eixo imagimhio
a'a, ou seja, uma Jampada constitufda por urn catodo, urn anodo e urn odo
transversal'

1

S a',,,,

a A

Quando a corrente passa pelo circuito, produz-se num tal dispositivo
um bombardeamento eletr6nico do catodo em direcao ao anodo. Se 0 odo
transversal esta polarizado positivamente, as eletrons + serao sempre condu-
zidos em dire<;ao ao anodo, e a corrente passa. Em contrapartida, se ele
estiver polarizado negativamente, O.S eletrons negativos provenientes do catodo
serao repelidos pelo odo negativo, e a coerente deixara de passar.

SegundoLacan, esta met<'iforaeletr6nica significa com bastante exatidao
a maneira pela qual a Imaginario (a'a) e capaz de "talhar", escandir 0 que
se passa ao Dlvel do circuito"4. E ele precisa: "0 que se passa entre A e
S tern urn carater em si mesmo conflitante. Na melhor das hip6teses, 0 circuito
se contraria, para, corta, talha a si mesmo"s. Esta propriedade nao deve
ser perdida de vista no circuito subjetivo da palavra.

3. J. Lacan, Le Moi dans la theorie de Freud et dans la tlj(~chlliquede la psychalwlyse, semil1;irio,
livro II, 1954-1955, or. cit., p. 371.
4. 1. Lacan, Le Moi dans Ii! (Maric de Freud et dans la technique de la psycha1Jalyse, op.
cit., p. 372.
5. Ibid., p. 372.
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A partir deste carater conflitante que n direC;3osimb61icn subentende,
poder-se-in ainda assim conceber, para um sujeito, a prodw;;ao de uma palavra6

que se poderia tomar como uma palavra fundamental? Dito de outra forma,
seria posslveI produzir uma pa!avra pleml que tcste!nunharia uma comunicac;ao
autentica entre SeA? Ou seja, uma comunicaC;ao que nao seria parasitada
pelas interferencias lInaginarias de a' - a, fornecendo assirn a prova da existen-
cia de uma palavra que se enderec;aria a um Outro que mio fosse 0 outro
(a). Esta potencialidade esta na dependencia daquilo que est a Sllposto na
questao aparenternente banal. "0 que e a fala?", e na resposta lac6nica
que Lacan the da: "Falar e antes de mais nada falar a outros,,7.

E exatamente ista, segundo Lacan, que permite distinguir radicalmente
a fala de urn registro de Iinguagern.

A luz do esquema L, torna-se possivel cornpreender 0 que significa "falar
a outros". Urn sujeito que fala a um oulro enderep sernpre sua mensagern
a esse outro que ele lama necessariamente por um Outro; equivale a dizer
o quanto este outro a quem ele se endere~a e reconhecido como um Outro
absoluto, um sujeito verdadeiro. Mas, por mais que 0 sUJeito 0 reconhe~a
como Outro, esclarece Lacan, ele nao a conhece como tal, pois "e essencial-
mente esta incognita na alteridade do Outro que caracteriza a rela<;Boda
palavra ao nfvel em que e falada ao outro"s.

Assim, na palavra verdadeira 0 Outro e isto diante do que nos fazemos
reconhecer, na estrita medida em que, implicitamente, ja 0 reconhecfamos
como tal. E e preciso que seja assim para que possamos nos fazer reconhecer
como portadores de uma p<llavra plena. Como destaca Lacan, isto sup6e
"0 reconhecimento de urn Outro absoluto, visado mais alem de tudo aquilo
que voce poden\. conhecer, e para quem a rec~:mhecimento s6 tern valor justa-
mente por estar mais alem do conhecido. E no reconhecimento que voce
o institui, e nao como um elemento puro e simples da realidade, um piao,
uma marionete, mas urn absoluto irredutfvel, da existencia do qual, como
sujeito, depende 0 pr6prio valor da palavra na qual voce se faz reconhecer"q.

A mala propulsora da articula~ao de uma palavra plena nos e dada,
assim, pelo proprio principia que estrutura a comuIlica!rao 3utentica neste
tipo de mensagem que 0 sujeito estrutura como vinda do autro sob uma
forma invertida. Outra maneira de dizer que "0 e,missor recebe do receptor
sua propria mensagem de uma forma invertida"lO. Eo que ocorre em formulas
Hio radicais como "Voce e meu mestre" au "Voce e minha mulher", que

6. Traduzimos eletivamente "parole" tanto pOT"fala", como par "palavra", ja que em portugues
esta nuance IEpossivel e faz sentido, conforme 0 contexlo de "parole" no original. (N. da
T.)
7. 1. Laca1], Les Psycboses, seminario, livro Ill, 1955-1956, op. cit, p. 47.
8. 1. Lacan, Ibid., op. eit., p.48.
9. 1. Lacan, Les Psychoses, sCll1inario, Livro JlI, 1955-1956, op. cil., p. 47.
10. J Lacan, Ibid. op. cit., p. 48.
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constituem mensagens significando, na realidade, plenamente 0 contrario do
que articulam no presente da fala, e illlstrando assim, de maneira muito
precisa, 0 reconhecimento implicito do Outro.

o sujeito que interpela 0 Outro neste "Voce e meu rnestre" na verdade
formula a ele, implicitamente: "Eu sou seu discipulo", mesmo que 0 que
se articula presentemente na realidade de seu discurso continue <l ser: "Voce
e meu mestre" E porque 0 sujeito Ja se fez reconhecer como um discfpulo
para um Outro, que ele pOde reconhecer explicitamente, em sua fala, este
Outro como seu Mestre. Esta estrutura da comunica~ao e imperativa, pois
s6 ela permite explicar de onde 0 sujeito extrai a certeza assert6rica que
o autoriza a afirmar: "Voce e meu mestre". Com efeito: "Voce e minha
mulher - no final das contas, como e que voce pode saber? observa Lacan
_ Voce e meu mestre" - de fato, sera que voce esta tao seguro assim?
o que constitUl precisamente a valor fundador destas palavras e a fato de
que 0 que e visado na mensagem e a presen~a ali do outro enquanto Outro
absoluto"ll. Esta seguran~a que 0 sujeito coloca nesse "Voce e meu mestre"
s6 pode fundar-se, efetivamente, em algo mais alem de sua palavra: ou mesmo,
mais exatamente, numa mensagem que ja Ihe vela deste mais ahEme atraves
da qual ele proprio J<l se reconheceu como discfpulo:

"0 voce e millha mulher au voce e meu mestre quer dizer - Voce
e 0 que ainda esta em minha fala, e 1sto e a1go que s6 posso afirmar
tomando a palavra em seu lugar. 15to vem de voce para encontrar a[
a certeza daquilo em que me engajo. Esta palavra e uma fala que engaja
voce A unidade da palavra, enquanto fundadora da posi<;:aodos dais
sujeitos, encontra-se al manifesta,,12.

Esse mais alem da palavra de onde provem esta mensagem implfcita
e 0 Outro, que contribui assim para subordinar a linguagem humana a uma
fonna de comunica~ao onde nossa mensagem vem do Outro sob uma forma
invertida13. 0 que e tamhem uma outra maneira de enunciar, com Lacan,
que "a palavra inclui sempre, subjetivamente, sua resposta,,14. Nestas condi-
<;:6es,tudo se passa como se a alocu~ao ja se constituisse como uma resposta,
de modo que se pode dizer que, na comunica~ao autentica, falar implica
fazer falar 0 Outro como tal.

No esquema L, encontramos atualizada esta incidencia do Outro no pro-
cesso da comunica~ao intersubjetiva. 0 sentido do vetor A __ S indica
muito bern, com efeito, que a palavra que 0 sujeito S destina ao Outro
ja Ihe chega desde A sob uma forma invertida. Mas esta mensagem proveniente
de A, par estar implfcita, chega ate S sem que este a saiba; daf a men~ao

11. J. Lacan, Les PsycilOses, op cit., p. 48
12. Ibid., p. 47.
13. J Lacan, "Ouverture de ce recl.leil" in Ecrits, op. cit., p. 9.
14. J Lacan, 'Tonclion et champ de la parole et du langage en psychanaly~e", in failS,
op. cit., p. 298.
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inCOllscienle de que e porta dora ao longo desta dire~ao simb6Jica que se
origina em A, com destino a S. A orienta~ao do vetor An no esquema L,
alias, esta af para confinnar que esta mensagem proveniente do Outro escapa
ao sujeito, ao mesmo tempo em que esta presente. 0 sujeito S que se endere~a
ao Outro, ouve-se dizer no ponto a, que e 0 ponto da representa~ao imaginaria
do sujeito que fala: "Voce e meu mestre". 0 "Eu sou teu discfpulo", mensa gem
constitufda original mente em A, s6 chega ate ele em sua forma invertida
"Voce e meu mestre" em razao da media<;ao do eixo imagimirio a' ----,> a15.

Neste sentido, revela-se claramente que no lugar do Eu (Moi) (a), a articula<;ao
da mensagem e totalmente sobredeterminada pel a mensa gem proveniente
deA (A -+8).

o muro da linguagem, evocado por Lacan, encontra sua justifica<;ao
neste modo de obstrw:;:aoque impede a comunica<;3.odireta de sujeito a sujeito
Par conseguinte, pode-se postular 0 inconsciente como "este discurso do Dutro
no qual 0 sujeito recebe, sob a forma invertida que convem Ii promessa,
sua propria mensagem esquecida "16.

Nao se poderia encontrar urn exemplo mais ilustrativo desta incidencia
da alocu<;ao, do que em "La Direction de la cure et les principes de Son
pouvoir":

"Partamos mais uma vez do seguinte, que antes de mais nada, para
o sujeito, sua palavra e uma mensagem porgue se produz no lugar do
Outro. Que em raz3.o disto sua demanda provenha dali e seja formulada
como tal, nao e somente porque ela esteja submetida ao codigo do Outro.
E que e deste lugar do Outro (e mesmo de seu tempo) que ela e datada"17

Como ultima prova deste fato de estrutura da palavra, evoquemos uma
ilustra<;3.oclinica que fornece, a contrario, pela intrus3.o da fala delirante,
a justifica<;ao fundamental da existencia do Outro como garantia da referencia
simb6lica.

Este fragmento clinico, relatado no seminurio Les Psychoses18, e oriundo
da apresenta<;3.o de doentes de Lacan, durante a qual uma mulher paran6ica
relata 0 seguinte acontecimento.

Saindo de sua casa, urn dia, e insultada por urn homem libidinoso e
particularmente mal-educado, 0 amante de uma amiga vizinha. Este homem
proferiu urn tal palavrao que, num primeiro momento, sente-se incapaz de
repetir. Todavia, 0 palavnlo pareee nao ·ter side tudo. Ela reconhece ter
ela mesma murmurado algumas palavras impensadas ao passar por este ho-
mem, dizendo-Ihe: "Venho do a\ougue".

15. De onde 0 velor em tra"ado dcscontfnuo a parlir da interseC!iiio com 0 eixo a' - a.
16. 1Lacan, "La Psychannlyse et SOn enseignement" (1957) in ScrilS, op. cit., p. 439.
17. J Lacan, "La Direction de la cure et les principes dc son pouvouir" (1958) in Ecnts,
op. cit., p. 634.
18. J. Laean, Les Psychoses, semim\rio de 7 de dezembro de 1955: '"Je viens de chez Ie charcutier"
op. cit., pp. 55-68.
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Lacan deduz que devia existir nestas palavras algum3. alusao a porco
011 a ieitjo, destinada ao Indelicado personagem. Mas, par que e sob a forma
mesma da alusao que se articula esta aprecia~ao? Por que ela the diz: "Venho
do aqougue" e nao simplesmente: "porco"? 0 enigma dissipa-se urn pouco
quando ela confessa que, ap6s ter dito essas palavras, 0 indelicado personagem
Ihe respondeu precisamente: "porca", sen do este 0 palavrao de inicio lllcon-
fessavel.

Lacan ve imediatamente neste contexto uma ilustra<;ao da formula da
comunica~ao: 0 sujeito recebe sua mensagem do Outro sob uma forma inver-
tida Neste easo, porem, esta f6rmula de comunica<;3.oe profundamente singu-
lar, pois nesta mulher psic6tica a mensagem lhe vern de urn outro que nao
eo Outro. E, alias, urn tra<;oespecffico do discurso psic6tico que esta mensa-
gem antecipada e invertida nao provenha do lugar do Dutro.

Por um lado, observa Lacan, tudo se passa como se a mensagem "porca"
fosse exatamente a mensagem do sujeito, que Ihe retorna reflexivamente.
Por ~Utro lado, esta estrutura da comunica<;ao s6 pode encontrar sua plena
confirma<;ao a luz da problematica do sujeito. Neste caso particular, trata-se
de uma forma t[pica de paranoia que se desenvolve sob a forma de urn delfrio
a dois entre mae e filha. Estas duas mulheres, simbiotieamente 1igadas,mantem
uma rela<;ao soliHiria e uma existencia reclusa do mundo exterior. Apesar
da filha ter se casado, nao pode separar-se de sua mae e vice-versa. A evolu9ao
dramatiea da situa<;30 conjugal nao fani senao refor<;ar esta solidariedade
patologica. De fato, a dupla mae-filha sera mesmo levada a escapar das esquisi-
tices do marido, que amea<;ara em dado momento cortar sua mulher em
rodelas. Desde entao, lembra Lacan, as duas mulheres orgamzaram toda
a sua vlda fora de qualquer referencia ao elemento masculino, que se torna
para todo sempre 0 elemento estranho a ser reeusado. E neste universo de
vida excJusivamente feminino que a problematica do discurso ira estruturar-se
de uma forma tal que estas duas mulheres nao se encontrar3.o mais em situa<;ao
de receber sua mensagem do outro, mas em articula-Ia elas pr6prias ao outro.
Este tipo de comunica<;3.oinstituida entre elas sera assim projetada em todos
os outros, sem exce9ao.

Nestas condi<;oes,a injuria so pode aparecer como meio de defesa, surgin-
do em sua reia93.0pela via de urn discurso reflexivo. Se a estrutura da palavra
e feita de tal forma que sempre e 0 Outro que fala par tras de nos, na
cireunstancia presente da injuria quem articula "porca"? Lacan sup6e que
tudo se passa como se 0 eneontro com 0 indelicado personagem desencadeasse
a alucina\ao audit iva da palavra "porea", que viria aqui em resposta ao "venho
do a90ugue". Por se tratar precisamente de urn fen6meno alucinat6rio, 0

amante da vizinha supostamente se manifesta 'como alguma coisa de real
que fala. Da mesma forma, e deste outro semelhante a ela que Ihe provem
sua propria palavra. Dito de outra forma, a mensagem nao chega agui verdadei-
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ramente sob sua forma invertida, pois e sua propria palavra que esta no
outro. A palavra que se articula no real nao vem de lim mais alem do parceiro,
que seria 0 Outro; ela vern de urn mais alem do sujeito mesmo, que nao
6°mais al6m da referencia simb6lica, mas urn mais a16mpuramente subjetivo.
Neste sentido, todo 0 esquema da comunicagao tende a se Inverter e se desdo-
brar, por esta razao, sob a forma de fala delirante. Lacan conclul enUio
que mio e mais a afocugao que se articufa como resposta a uma mensagem
que proviria do Dutro. Deste mais n16mimaginario, e, ,10 contrfirio, a resposta
que no mesmo tempo pressup6e e induz a aJocuqao. Aqui, 6 "porea" que
governa "venho do agougue"

o esquema L permite explicar a dinamica desta comunicagao delirante
de maneira perfeitamente clara.

S 7' a'

aL A

Situemos 0 amante "da vizinha em a', e em a 0 eu Cmoi) do sujeito
No presente exemplo, A esta eoloeado completamente fora do circuito. E
no ponto a que a mensagem que vem de S e articulada ao nivel do eu (moi),
sob a forma de: venho do "agougue". Por outro lado, e 0 indelicado persona-
gem, alter ego de a, que supostamente artieula, em a', a injuria "porea".
A pessoa gue fala reeebe, assim, de uma certa maneira, sua propria mensagem
sob uma forma aparentemente invertida, proveniente de a', au seja, do outro
o que ela diz refere-se entao a este mais a16m do que ela 6 enquanto sujeito.
Mas, aqui, 0 sujeito S mio se endere9a verdadeiramente a A, que permaneee
fora de cireuito. Ela se enderega a a', de onde recebe sua propria palavra
sem, contudo, dar-se conta de que "sua propria palavra esta no outro que
e ela mesma, 0 pequeno outro, seu reflexo no espelho, seu semelhante"19
Assim, nesta fala delirante, como assinala Laean, "0 circuito se feeha sobre
os dois pequenos outros que sao a marionete em face dela que fala, e na
qual ressoa sua pr6pria mensagem a ela, e ela mesma que, enquanto eu
(moi), e sempre urn outro e fala por alusao"2o. Lacan insiste no fato de
que a estrutura da alusao 6 perfeitamente flagrante, na medida em que ela
nao sabe 0 que djz dela mesma:

"Quem vem do agougue? Urn leitao trinchado. Ela nao sabe que 0 diz,
mas ainda assim 0 diz. A este outro a quem fala, ela diz dela mesma

19 1. Lacan, Les Psychoses, op. cit., p. 63.
20. Ibid., p. 64.
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- Eu, a porea, venho do a<;ougue! ja estou disjunta, corpo espedapdo,
membra disjecta, delirante, e meu mundo se desfaz em peda<;os, como
eu mesma,,21

A titulo de conclusao, este exemplo nos ensina que na fala delirante
tudo 0 que se refere ao sujeito falante 6 realmente dito no lugar do outro,
na medida em que 0 Dutro esta excJufdo do circuito da palavra Mas, em
sendo assim, permanece ao mesmo tempo exc1ufdo 0 que pode assentar,
tanto quanto garantlf, a verdade de uma palavra plena no discurso do sujeito.

21 1. Lacal1: Les Psychoses, op. cit., p. 64.
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I ,23, ,
o grafo do desejo 2: a cria~ode
sentido na tecnica significante do dito
espirituoso e a su~versaodo sujeito
do inconsciente na Iinguagem

Para a16m do curto-circuito da "fa\a<;ao", tal como foi introduzido ante-
riormente no primeiro n{vel de elaboragao do grafo! J a articuia<;ao significante
pode, todavia, fazer advir uma palavra plena. Pode faze-la, por exemplo,
gra<;as a uma forma9ao do inconsciente capaz de promover urn autentico
efeito de cria<;3ode sentido. 0 exemplo sugerido do dito espirituoso familio-
naria ilustra diretamente esta tecnica do significante, tal como podemos
apreender seu processQ no grafo.

Evidenciamos as correia<;6es estruturais que podiam existir entre as pro-
cessos de elabora<;ao dos ditos espirituosos e as constru90es metaforo-meto-
nfmicas2

• Lacan nos faz lembrar que Freud situa-se, de imediato, numa teoria
estrutural do significante no que dizrespeito a compreensao do dilo espirituoso
Assim tambem, se 0 dito espirituoso origina-se sobretudo de uma "tecnica
do significante"], trata-se portanto de uma tecnica onde 0 papel do significado
e secundario, 0 que confirma manifestamente a constru~ao do neologismo
familionario no grafo.

Recordemos brevemente em que contexto vern inscrever-se este celebre
dito espirituoso. 0 protagonista, Hirch Hyacinthe, tenta relatar a seu interlo-
cutor como Salomon Rothschild 0 recebeu. Ao passo que sua inten~ao lOicial
era enunciar: "Ele me tratava de igual para igual, de maneira muito familiar",
ele formula: "Ele me tratou de uma maneira muito familionaria". Freud
identifiea imediatamente na <;:onstrucaodo neologismo a marca do mecanismo
da condensacao, evidenciada peIa seguinte montagem

1. Cf. supra, cap. 21, '"0 grato do dcsejo 1 Do ponto-de·estofo a falao;~o".
2. Cf. supra, cap. 9, "0 dito espirituoso como pfocesso metaforo-mewnfmico".
3. 1. Lacan, "Les Formations de I'inconscient", op. cit., scmimlrio de 6 de novembro de 1957.
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FAMIU AR
MILIONARIO

FAMILIONARIO

Reportemo-nos a primeira representacao do grafo, para demonstrar 0

mecanismo que induziu esta "especie de embutimento"4 entre duas Iinhas
significantes

Neste grafo, 0 circuito da palavra origina-se, aparentemente, em /3, lugar
oode 0 sujeito se produz como aquele que fala. Mas, estruturalmente, como
vimos, 0 autentico ponto de partida da palavra deve ser inserito em A, lugar
do Outro onde 0 sujeito reeebe sua pr6pria mensagem sob uma forma invertida.
Par conseguinte, 0 verdadeiro circuito da palavra tern sua origem em A no
grafo (no lugar do Outro), a seguir vern refletir-se em /3, onde se situa 0
"Eu" (Je), retornando depois em direcao a A (lugar do c6digo), para partir
em seguida a para)" oode termina a mensagern.

Se Hirch Hyacinthe tivesse efetivamente dito: "EIe me tratava de iguaI
para ~al, de maneira muito familiar", 0 circuito Jeste discurso teria sido
A;3, ;3A e AI'- Em outras palavras, e no lugar de A, lugar do c6digo, que
tal frase poderia ter sido ouvida pelo auditor. Mas, como insiste Lacan, e
devido a rnisteriosa propriedade homof6nica dos "mil" e dos "ar" que outra
mensagem bern diferente se realiza no ponto 'Y. Ou seja, uma composi~ao
significante nova, estritamente estranha as prescri~6es do c6digo em A. Com
efeito, a palavra familionario e oriunda de uma justaposi~ao de signifieantes

4. J. Lacan, "Les Formations de I'inconscient", op. cit., seminario de 6 de novembro de 1957.
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que se produz no ponto "I, e cuja composi~jo se isenta da combinat6ria
fonematica potencialmente prevista pelas regras de concatena~ao do c6digo.
Nem por isso 0 neologismo deixa de fazer sentido para 0 auditor que 0

ouve em A. Mas trata-se de uma significac;ao completamente nova, que s6
pode se explicar por uma cria~ao de sentido.

Como operou-se efetivamente esta justaposic;ao de significantes criadora
de senti do? a sujeito que fala convoca, do lugar onde fala, a serie de elementos
significantes com os quais deve campor sell dizer. Para tanto, mobiliza "a
comoc;ao da cadeia significante"5 a partir de 6.. Sao os elementos solicitados
pelo sujeito que virao compor-se sucessivamente num discurso, em func;ao
das prescriC;6escombinat6rias do c6digo A. Se em y produziu-se uma combi-
nac;ao significante nao prevista por A, e porque a combinaC;ao significante
inicial foi perturbada por outros elementos significantes. De onde vern entao
esses elementos significantes perturbadores?

A comoC;aodo material significante chamado pelo sujeito em A entabula
progressivamente a mensagem em Y,uma vez que 0 prindpio de produC;ao
da significac;ao deve-se ao deslizamento das duas cadeias significantes (signifi-
cantes e significados), uma em direc;ao a outra, em sentido inverso. Mas
se 0 sujeito organiza seu discurso significante requisitando 0 desfile dos signifi-
cantes de 6. em direc;ao a Ll', a mensagem s6 e construfda retroativamente.
Com efeito, a mensagem s6 pode tomar seu sentido no momento em que
o sujeito tiver convocado a ultima combinaC;ao significante (valor do signo
de Saussure). E no momento do esboC;oda mensagem em y que os outros
elementos significan tes iraQinterferir na organizaC;aosignificante inicial e inten-
cionalmente prevista. A composiC;ao significante inicialmente prevista deve
conconer no sentido de produzir, no exemplo citado, a palavra familiar.
Mas, ao mesmo tempo, uma outra composiC;aosignificante parasita foi elabo-
rada para dar corpo a palavra milionario, que ira de certa forma "viajar"
junto com familiar, embora por outro circuito.

De onde vern esta organizaC;ao significante sub-reptfcia que nao e a que
o sujeito convocou intencionalmente? Uma tal forma~ao signiiicante contra-
bandeada como esta provem de uma determina~ao que, escapando ao sUjeito,
origina-se em f3', no grafo. Mais exatamente, esta composigao significante
e governada por f3', que e 0 objeto metonfmico. Neste contexto, 0 objeto
metonfmico e encarnado por meu miJionario, 0 qual, para Hirch Hyacinthe,
vem em lugar do objeto substitutivo de seu desejo. Pois, na epoca, Hirch
Hyacinthe, urn negociante de loterias em plena decadencia, alimentava de
born grado 0 desejo de ter um "milionario" perto de si, para sustenta-lo
numa situac;ao longe de ser das mais pr6speras. Mas, por mais que ele quisesse,
na realidade era antes 0 miliomi.rio Salomon Rothschild que, de ceria forma,
o possufa. Alias, e por esta razao que 0 meu milionario s6 pode vir no lugar
do objeto inconsciente do desejo de Hirch Hyacinthe.

5. J. Lacan, "Les Form~tions de I'incollscient", op. cit., seminario de 6 de novembro de 1957.
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Meu mifionfirio insinua-se, portanto, subversivamente no esbo~o da cadeia
significante, para vir ligar-se ii. organizac;uo significante da mensagem intencio-
nal, trazendo ate ela algumas sflabas suplementares. Existem, assim, dais
circuit os que eocontram-se mobilizadas ao mesmo tempo: 0 circuito inicial
f3 -----,Jo A -----,Jo "I e 0 circuito "de contrabando" f3 -----,Jo f3' -----,Jo y. Grac;as a uma
homofonia parcial entre familiar e milionario, a justaposic;ao se produz no
ponto "I, numa condensagao significante, nao prevista pelo c6digo, que se
revela criadora de sentido. Aqui, "a mensagem ultrapassa nao aquele que
chamarfamos de 0 mensageiro ( ... ), mas ultrapassa 0 suporte da palavra"6.
Vma vez que no ponto y pode produzir-se uma criaC;aode sentido a maneira
das substituic;6es significantes, 0 ponto y, Jugar da mensagem, e tambem,
portanto, 0 Jugar das substituir;:6es metaf6ricas. Dai esta observa~ao funda-
mental de Lacan:

"A mensagem, em principio, e feita para estar numa certa relaC;ao de
distinc;8.o com 0 c6digo, mas aqui e no plano do pr6prio significante
que, manifestamente, ela esta em situa~ao de violaC;aodo c6digo. (... )
A espirituosidade toma, em fun<;ao desta distinc;ao e desta diferen<;a,
valor de mensagem. A mensagem jaz sobre sua diferenC;a mesma em
relaC;aoao c6digo"7.

Entretanto, para que uma concatenaC;ao significante nao prevista pelo
c6digo figure, ainda assim, como mensagem, e preciso que a distinc;ao em
relac;ao as indicac;6es do c6digo seja ratificada como mensagem no lugar do
Outro. De uma certa forma, isto sup6e, com efeito, que 0 Outro funcione
como terceira - Outro (Lacan). E a condiC;aosine que non de urn reconhe-
cimento implicitamente partilhado no lugar do Outro pelo locutor e pelo
auditor, para que, de parte a parte, a neocomposic;ao significante seja admitida
como mensagem, ou seja, como criaC;ao de urn novo sentido. Em outras
palavras, e esta referencia ao Outro que inscreve a neocomposic;ao significante
como uma mensagem possivel no lugar do c6digo.

o exemplo da subversao inconsciente do significante que opera no dito
espirituoso nao apenas justifica a relac;ao que existe entre a cria<;aode sentido
e 0 processo da metatora, mas ilustra igualmente 0 processo fundamental
da evolw:;aoda lingua. Uma lfngua evolui na medida em que processos internos
de criaC;aode sentido sejam produzidos pelo puro jogo das substitui~6es signifi-
cantes De fato, e nesta relaC;aode substitui~ao de urn significante por urn
outro significante que ira engendrar-se a nova relaC;ao de urn significante
com um significado. A metatora aparece, portanto, como assinala Lacan,
como a forC;acriadora, a forC;ade engendramento essencial na produc;ao de
sentido:
6. J. Lacan, "Les Formations de l'inconscient", op. cit., seminario de 13 de Ilovcmbro dc
1957.
7. 1. Lllcan, '"Les Formalions de l'incollscient", op cit., semillario de 13 de novembro de
1957.
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"6 pela via da metcifora, ou seja, peIo jogo da substitui~ao cle urn signifi_
cante por outro, de urn certo lugar, que se cria nno somcnte a possibilidade
de desenvolvirnento do significante, mas a possibilidade de surgimento
de sentidos sernpre novos"s.

AkIn da espirituosidade, 0 funcionamento do grafo reveia-se da mesilla
forma instrutivo em rela~iio a uma forma~ao do lllconsciente como 0 esqueci_
mento de nomes. Ainda que 0 esquecimento de names seja estruturalmente
diferente da espirituosidade, seu processo de elabora~iio dinamica, no grafo,
continua fundamentalmente identico. No esquecimento, a interferencia dos
elementos significantes procede invariavelmente por substitui~ao, pois na rne-
dida em que vem a faltar alguma coisa na ordem do discurso, uma outra
coisa vem em seu lugar.

Em "Les Formations de l'inconscient"g, Lacan submete ao grafo 0 celebre
esquecimento do nome Signorelli, evocado par Freud na Psicopatologia da
Vida Cotidiana1o. Em lugar do nome esquecido, Freud produz uma serie
substitutiva: Botticelli, Boltraffio e, par associa~ao, 0 elemento ulterior B6s-
nia-Herzegovina. Os substitutos da palavra esquecida nao aparecem de manei-
ra casual no discurso. Sao todos convocados na base de uma aproxima~§o
metonfmica, uma vez que estao ligados entre si por relac;:6esde contiguidade.
Ademais, nestas substituic;:6esmetonfmicas, revela-se a presen~a das mfnas
doobjeto metonfmico (Lacan), isto e, rufnas significantes da palavra esquecida/
recaicada. Por exempJo, 0 elemento elli de Botticelli constitUl uma primeira
ruina metonfmica do abjeto Signorelli. Encontramos igualmente em Boitraffio
uma ruina proveniente de B6snia-Herzegovina. Enfirn, 0 Her (Senhor) de
B6snia-Herzegovina esta metonimicamente ligado ao Signor de Signorelli,
indiretamente representante da morte que Freud tern interesse em manter
recaicada.

As rUlnas do objeto metonfmica permitem assim identificar a pista do
significante perdido, pelo fio das associac;:6es:

"Isto e 0 rastro, 0 indice que temos do nivel meton[mico que nos permite
encontrar a cadeia do fen6meno no discurso naquilo que pode ainda
ser presentificado nesse ponto onde, na amilise, esta situado 0 que chama-
mos de associac;:ao livre, na medida em que esta associac;:aa livre nos
permite seguir a pista do fen6meno inconsciente"ll

8. 1. Lacan, "Les Formations de l'inconscient", op. cit., seminario de 13 de novembro de
1957.
9. Ibid.
10. S. Freud, Zur Psychopathologic des AlltagslebelJ5 (1901), C. W., TV, S.E., Vl, trad. S.
1ankelevitch: PsychopaliJOlogie de Ja vie ql.1otidieIJlJe,Paris, Payol, 1922, champ J "Oubli des
noms propres"
11 .I. Lacan, "Les Formations de l'incolJscienl", op. cit., seminario de 13 de novembro de
1957.
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Oa espirituosidade ao esquecimento de names - passando igualmente
pelos sonhos -, uma estrutura COITlUITl depreende-se de todas estas formac;:6es
do Jnconsciente Esta estrutura, alias, pode ser elevada a condic;:aode criterio.
Existe, com efeito, UITl bom meio de identificar a origem dos processos incons-
cientes: as leis de funcionamento dos processos inconscielltes sao eSfritamente
amilogas as leis de funcionamento da linguagem, po is as forma~6es do Jncons-
ciente sao isomorfas aos mecanismos de forma<;ao de sentido na linguagem.
Tanto num caso como no outro, 0 sentido e sempre engendrado pela ordem
das combinac;:6cs significantes.o engendramento do sentido, tal como 0 grafo, nos permite apreender
seu mecanismo, interpeia assim diretamente a questao do sujeito no discurso,
que pode ser circunscnta entre dois termos: 0 dizer do presente e 0 presente
do dizer, au ainda, para retomar uma outra formula de Lacan: 0 discurso
do presente e 0 presente do discurso12. 0 dizer do presente manifesta-se
como algo atraves 90 que podemos situar a presem;a do falante em sua atuali-
dade de falante E a que se diz "Eu" (Je) no discurso, e com esre "Eu"
(Je) toda partfcuia suscetfvel de representar 0 sujeito neste discurso. Quanto
ao presente do dizer, e aquilo que remete ao que ha de presentemente no
discurso. Trata-se aqui de alga diferente da presen~a do falanre, uma vez
que 0 que se passa ao nivel da mensagem efetiva pode ser radicalmente
subvertido pelo desejo inconsciente do sujeito.

Com a introduc;:ao da dimensao do desejo, e preciso passar a uma nova
etapa de configurac;:ao do grafo, para que nele aparec;:am suas articulac;:6es
precisas com a linguagem e 0 inconsciente.

12. J. Lacan, "Les Formations de l'inconscient", op. cit., semin<irio de 20 de novembro de
1957.
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o grafo do desejo 3: a conjuga~odo
desejo com 0 significante

o sentido profunda da descoberta freudiana do inconsciente e inerente
a problematica da dissimulw;ao do desejo. Assim como 0 desejo manifesta-se
sempre mascarado nas forma96es do inconsciente, assim tambem tada forma-
gao do inconsciente aparece, por exceh~ncia, como 0 que testemunha 0 reco-
nhecimento do desejo. Mas trata-se igualmente de urn desejo de reconheci-
mental sob uma forma significante absolutamente incompreensfvei, 0 autor
tendo perdido a chave que codifica seu discurso.

Reconhecimento do desejo e desejo de reconhecimento nao sao pura
e simpiesmente recorrencias de estilo. Sob 0 titulo de reconhecimento do
desejo esta designada a necessidade, para 0 desejo, de ter de se fazer escutar,
de se fazer reconhecer, nem que seja ao pre90 do sintoma, au mesmo de
alguma outra forma apropriada, isto e, disfar9ada. Por outro lado, sob a
egide do desejo de reconhecimento insinua-se a J6gica mesma do desejo,
a de ser nada alem de desejo do desejo do Outro e de pennanecer excentrico
a toda solw;ao de satisfa9ao.

Devido a esta estrutura fundamentalmente inessencial, 0 desejo jamais
e plenamente articulavel. 0 que nao quer dizer que ele nao e articulado.
Ele e mesmo obrigado a se fazer demanda no desfile da palavra. Em outras
palavras, falar e de certa forma demandar, e demandar e desejar. Ne~~te
sentido, devemos agora abordar 0 problema da articula9aO do desejo com
o significante, tal como e evidenciado pelo grafo.

1 1. Lacan, "Les Formations de ]'inconscient", op. cit., seminario de 16 de abril de 1958.
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A dialetica edipiana e a metafora do Nome-do-Pai2 permitem situar exata-
mente a relar;ao que existe entre 0 desejo e a dimenS:lo da castral.i:lo. Desta
relac;ao, depreende-se que 0 desejo mantem urn certo tipo de relar;ao com
a marca. Neste caso, se 0 desejo do sujeito s6 pode advir a yma certa matur1-
dade ap6s ter atravessado urn certo numero de etapas (no Edipo), e tambem
preciso que 0 falo, enquanto objeto primordial do desejo, seja marcada por
alguma coisa, que e conservada como tal para alem da amear;a de castraC;ao.
Caso contnirio nao se compreenderia co,?o urn tal objeto pode conservar
sua propriedade de ser, ao longo de todo 0 Edipo, e mesmo depois, significante
do desejo. Este caniter, precisa Lacan3, deve ser considerado como urn signa
atraves do qual 0 sujeito identifica a pr6pria dimensao da castrac;ao. Para
citar apenas alguns exemplos, este caniter de signa nos e revelado tanto
em certos rituais religiosos, como a circuncisao, como em algumas formas
de inscric;ao rituais no momento da puberdade e ate mesmo, tam bern, nas
tatuagens e em todas as outras especies de marcas au impress6es com que
se oma 0 sujeito.

Estas marcas nao sao apenas signos de reconhecimento, mas atestam,
mais a!em, uma rela9ao especffica com 0 desejo, como nos !embra Lacan:

"Quando se trata do homem, isto quer dizer que 0 ser vivo marcado
tern aqui urn desejo que nao deixa de ter uma certa rela9ao intima com
esta marca. ( ... )
Existe, talvez, desde a origem, neste desejo uma hiancia que permite
a esta marca ter sua incidencia especial, mas 0 que ha de certo e que
existe uma re!aC;aomuito estreita entre 0 que caracteriza este desejo
no homem e a incidencia, 0 papeJ e a funC;aoda marca,,4.

Tal incidencia da marca introduz diretamente ao problema da confron-
tac;ao do significante e do desejo, na medida em que, no homem, esta marca
e antes de mais nada 0 significante como tal. Lacan co!oca 0 princfpio desta
relaC;aodo desejo com 0 significante na expressao de tres f6rmulas sucessivas5

,

cujos elementos irao encontrar seu lugar respectivo na construc;ao do grafo:

*
*
*

d--- >$ 0
o -- ~>A 0
'"'~-------- $ 0

a.:-_-_-_-_- ~ I (a) --------- m
d~cccccc~!: s (A)--- - --- I
0--------5(') ffi--------- f),--------.'V

2. Cf. supra, cap. 12, "0 cstadio do cspelho e 0 Edipo", cap. 13: "A meta~ora paterna-
o Nome-do-Pai - A metonimia do descjo".
3. 1. Lacan, "Les Formations de l'inconscient", op. cit., semimirio de 26 de mar<;ode 1958.
4. 1. Lacun, "Les Formations de I'inconscient", op. cit., seminario de 26 de mar~o de 1958.
5. Ibid.
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Examinemos agora, sucessivamente, a significac;:aodeslas f6rmulas e OS
elementos simb6licos que as comp6em.

Na primeira f6rfllula, 0 d exprime 0 desejo. $ e 0 Sujeiro. a sfrnbolo
a remete ao pequeno outro enquanto sernelhante do sujeito, seu alter ego,
tal como aparece no processo da identifica<;ao primordial como 0 outro espe-
cular no estadio do espelh06

. Encontramos ainda este outro no nfvel do esque-
ma L que evidencia 0 resultado imaginario desta identifica<;ao sob a forma
do eu (moi)l, que e precisamente simbolizado na primeira f6rmula por m,
enquanto p610da identifica<;aonarcfsica. Neste senti do, esta primeira f6rmula
evidencia a relar;ao do desejo com a identificaqao narcisica. 0 sentido das
flechas tende a mostrar que nao existe nenhuma soJu<;aode cantinuidade
entre d e m, pais quer se parta de uma extremidade ou de outra da formula,
ha sempre urn momenta em que uma flecha encontra outra de sentido contra-
rio. Isto nao quer dizer, evidentemente, que nao exista nenhuma rela<;ao
entre m e d. Esta rela<;aoeiabora-se em torno de urn certo tipo de configura<;ao,
cujo sentido apareceni mais adiante. Quanta ao sfmbolo 0 (leia-se punlSao),
ele faz diretamente referencia ao esquema L, lembrando que toda relalSao
do sujeito com a Outro jamais se efetua sem que, nesta reialSao, estejam
implicados 0 eu (moi) do sujeito, a', e seus objetos a8:

"Eis af 0 sentido do que vemos neste novo pequeno sfmbolo losanguico,
e que implica simplesmente que tudo de que se trata aqui e comandado
por algo que e justamente esta rela<;ao quadnitica que desde sempre
colocamos no fundamento de nossa articula<;aodo problema, e que coloca
S, que diz que nao ha S concebfvel, nem articulavel, nem possivel, sem
esta rela<;ao ternaria aa', A, S,,9.

o sentido das flechas da segunda f6rmula lembra, aqui tambem, que
existe uma rela<;ao "que ml0 pode ser percorrida ate 0 fim, partindo de cada
uma das extremidades, e que para, partindo de cada extremidade, no ponto
preciso onde a flecha diretriz encontra uma outra de signo oposto"lO A rela<;ao
em questao aqui e a do desejo com a paJavra, atraves da demanda. 0 simbolo
D representa a demanda. 0 Outro, simbolizado por A, indica 0 lugar do
c6digo, 0 lugar da paJavra, a qual 0 sujeito se refere em sua relalSao com

6. Cf. supra, cap 12: "0 est:idio do espclho e 0 Edipo".
7. Cf. supra, cap. 18: "A aliena~ao do Sujeito no Eu (Moi) 0 esquema L. A forclusao do
sujeito"
8.

9. 1. Laean, "Les Formations de I'inconscient", op. cit., semin~rio de 26 de mar~o de 1958.
10. Ibid.
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um outro, 0 !ugar da referencia simb6!ica inevitave!mente convocado no pro-
cesso da comunicao;;ao.Nesta f6rmula, d representa ainda 0 desejo, ao passo
que S simboliza a significado. A escrita s(A) exprime, assim, a que no Outro
toma valor de significado para 0 sujeito, com a ajuda do sigllificante. Trata-se
pois, do que fai designado anteriormente como signo, como marca. E err:
rela<;ao com estes signos, precisa Lacan, que s~ produz a identificao;;3.ocom
o ideal do eu (moi), I, isto e, esta instancia psfquica que advem no momento
do decJfnio do complexo de Edipo e que resulta nao somente de urn processo
de cristaliza<;ao narcfsica, mas tambem de identifica<;6es com os pais ideali-
zadas, bern como com os ideais coletivosll. Trata-se, dito' de outra forma,
de urn modelo ideal ao qual 0 sujeito tende a se conformar.

Quanto a terceira f6rmula, ela exprime diretamente a interar;3o do sujeito
desejante com a significante. 0 sfmbolo Ll traduz, fundamentalmente, a que,
no sujeito, 0 impu/siona, 0 fon;a a manter uma determinada reiar;8o com
o significante S, na medida em que "seu desejo passa pela demanda, que
ele 0 fala e que isso tem determinados efeitos,,12, como indica a escrita); 0 D.
Por outro lado, 0 sfmbolo ct:>, que representa 0 falo, realiza alga de significante
no Outro (SA), em ligalSaoestreita com a reJao;;aodo sujeito com seu desejo.

Com estas tres formulas, que canstituem a infra-estrutura da dinamica
do grafo do desejo, Lacan tenta articular, a partir do aspecto mais vivo da
descoberta freudian a do desejo inconsciente, a "rela<;ao organica do desejo
com 0 significante"u. Ou seja, esta relalSao que imp6e ao deseja de urn
sujeito fazer-se paJavra, alienando-se numa demanda endere9ada ao Outro.
Em ultima instancia, e, pois, ao nivel da palavra do Outro que se funda
o desejo do sujeito, uma vez que, como estabelece Lacan, e a palavra mesma
do sujeito que se funda na do Outro. Lacan nos mostrou que esta propriedade
fundamental do desejo humano esta baseada no processo das primeiras expe-
riencias de satisfalSao14,onde a crian<;afaz sua entrada no universo do desejo,
assujeitando-o a uma palavra que e afian<;ada peJa moeda dos significantes
do Outro'

"Para que 0 que quer que seja de intersubjetividade se estabele<;a, e
preciso que 0 Outro com urn grande O(A) fale; ou, entao, porque e
da natureza da palavra ser a palavra do Outro; ou ainda, porque e preciso
que tudo 0 que e da manifesta<;ao do desejo prim:hio seja em algum
momento, se instale no que Freud chama de a Outra cena, que isto
e necessaria a satisfa<;:aodo homem, na medida, precisamente, em que
sendo urn ser falante ( ... ) suas satisfa<;6es devam passar por intermedia
da palavra"15

11 Deve·se distinguir 0 ideal do eu do ell-idcal, que rcsulta bem mais de um ideal narcisico
todo-podero,o e de identifica~6es her6icas.
12. J. Lacan, "Les Formations de I'inconscient", op. cit., seminario de 26 de mar~o de \958.
13. J. Lucan, jbid., seminario de 26 de mur~o de 1958.
14. Cf. supra, cap. 20: "A necessidade - 0 desejo - A demanda"
15. J Lacan, "Les Formalions de l'inconscient", op. cit., scminario de 9 de abril de 1958.
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Mas, ao fundar-se na palavra do Outro, 0 desejo do sujeito nao tern
outra safda senao submeter-se a dirnensao essencial do desejo do outro, cujo
p[eno alcance s6 e avaliado pe[o sujeito ao descobrir que ele carrega a marca
do significante falico. Lacan nos da uma brilhante ilustra~ao disso no comen-
tario que desenvolve a prop6sito de urn sonho analisado par Freudl6 e intitu-
lado"pela circunstancia, 0 sonho da "bela a~ougueira"17

E no capItulo IV da Interpret8(,:ao dos Sonhos1S que Freud relata 0 conteu-
do manifesto da "bela a<.;ougueira": "Quero oferecer um jantar, mas em
casa nao tenho nada alem do que um poueo de salmao defumado. Gostaria
de ir fazer compras, lembro-me que e domingo de tarde e que todas as lojas
estao fechadas. Quero telefonar para alguns fornecedores, mas 0 telefone
esta quebrado. Devo, assirn, renunciar ao desejo de oferecer urn jantar"19.

A paciente de Freud, relativamente inform ada a respeito da teoria psicana-
lftica do sonho, quer por Freud a prova. Com efeito, ela espera que ele
estabele~a em que 0 sonho confirma a tese da realiza<.;aode desejo, ao passo
que este sonho racional e coerente tenderia a evidenciar que, precisamente,
um desejo mlo se realiza.

No entanto, Freud nao recua em adiantar a seguinte explica<.;ao: "0
marido de minha doente e a~ougueiro. E um born homem, muito ativo. Ele
Ihe dissera alguns dias antes que ela estava ficando muito gorda. Ela gostaria
de fazer um regime; assirn, ela levan tara cedo e nao aceitani mais convites
para jan tar. Ela conta rindo que seu marido ia habitualmente ao restaurante
e -que conhecera urn pintor que queria fazer seu retrato, porque nao havia
ainda encontrado rosto tao expressivo. Seu marido respondera com sua rudeza
habitual que agradecia muito, mas que estava persuadido que 0 pintor prefe-
riria trocar 0 rosto dele por urn peda<.;ode traseiro de uma bela jovem,,20.

E Freud continua seu comentario da seguinte maneira:
"Minha doente esta atualmente muito apaixonada pelo marido e 0 abor-

rece 0 tempo todo. Ela Ihe pediu tambem que mio the desse caviar. 0 que
isto quer dizer?

"Na realidade, ela queria, ja ha muito tempo, comer todas as tardes
um sandufche de caviar. Mas ela nao se permite tal abuso. Naturalmente,
ela teria imediatamente seu caviar, se dissesse a seu marido, mas, ao contrario,
pediu a ele que m'io Iho desse, de maneira a poder incomoda-lo por mais
tempo com iSSO,,21.

16. S. Freud, L'[nterpretatioll dcsrrEvcs, op. cit., pp. 133-137.
17. J. Lacan, ibid, Seminario de 9 de abrilde 1958.
18.S. Freud, L'lnlerpretatiol1 des reves, cap. IV: "La deformatio~ dans Ie reve", op. cit.,
p. 133 e seg.
19. Ibid., p. 133.
20. Tradu\:lo de Lacan in "us Formations de l'incoJlscient", op. cit., semillario de 9 de abril
de 1958.
21. Tradu~ao de Lacan: ibid. Semimirio de 9 dc abril de 1958.
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Neste ponto de sua analise, Fred introduz um pan§ntese muito instrutivo:
"Parecem-me fon;:adas essas especies de informa~6es insuficientes, que escon-
dem, via de regra, motivos que nao sao expressos. Consideremos a mane ira
pela qual os hipnotizados de Bernheim, realizando uma missao p6s-hipn6tica,
explicam, quando se lhes pergunta a razao de seus atos, por urn motivo
visivelmente insuficiente e respondem "eu nao sei por que fiz aquilo". 0
caviar seria urn motivo desse genera. Eu observo que ela se ve obrigada
a criar um desejo insatisfeito Seu sonho mostra-Ihe esta denuncia, este adia-
mento de seu desejo, este afastamento de seu desejo como algo realmente
realizado. Mas par que era-Ihe necessario urn desejo insatisfeito?"22.

Urna vez este parentese fechado, Freud prossegue sua analise nestes
termos: "0 que the veio a mente ate 0 presente momento nao p6de servir
para interpretar 0 sonho Insisto ap6s urn momento, como convern quando
devemos superar uma resistencia. Ela me diz que visitou ontem uma de suas
arnigas. Ela esUi com ciumes dela, pois seu marido fala sempre muito bern
dessa amiga. Felizmente, a amiga e miuda e magra, e seu marido gosta de
formas bem recheadas. De que falava, pois, esta pessoa magra? Naturalmente,
de seu desejo de engordar. Ela tambem Ihe perguntou: "Quando voce nos
convidara novamente? Come-se sempre Hio bem em sua casa". 0 sentido
do sonho fica claro agora. Posso dizer a minha doente: E exatamente como
se voce the tivesse respondido mentalmente: "Pois sim, irei convida-la para
que voce coma bastante, engorde e agrade mais ainda a meu marido! Preferiria
nunca mais oferecer jantares em minha vida". 0 sonho diz que voce nao
podera oferecer jantares e assim realizar seu voto de nao contribuir de forma
alguma para tomar mais bela sua amiga, alem de seguir com a decisao tomada
de nao mais aceitar convites para jantar, porque se diz que os jantares fora
fazem engordar. S6 falta mais urn elemento que confirm aria a solu<.;ao.

"Nao sabemos ainda a que 0 salmao defumado responde no sonho. De
onde vern que voce evoque 0 salmaa defumado no sonho? Ela retoma: E
o prato predileto de minha amiga. Casualmente, ocorre que eu tam bern conhe-
<';0 esta senhora e tenho, no caso, em rela~ao ao salmao defumada a mesrna
conduta de minha paciente face ao caviar,,23.

Freud conclui com uma observa<.;aoessencial, referente a identifica<.;ao:
"Ela identificou-se com a amiga. E em sinal desta identifica<;ao, isto e, na
medida em que se identificou com a autra, que ela se atribui na vida real
urn desejo nao realizado" .24

Este sonho, relatado por Freud na Interpreta<;ao dos SonllOs, representa
uma ilustra~ao exemplar da dialetica do desejo e da demanda. E mais ainda

22. Tr3du~iio de Lacan, in "Lcs Formations de l'inconscient"', op. cit., scmim1rio de 9 de abril

de 1958.
23. Tradu~ao de Lacall, in "Les Formations de l'inconscient", op. cil., semina rio de 9 de abril

de 1958.
24. Tradu~ao de Lacan, ibid. Scminario de 9 de abril de 1958.



desta dialetica verdadeiramente estereotipada, tal como ela opera na proble-
matica histerica, uma vez que a amilise de Freud pressente aqui, de forma
irrecusavel, 0 mecanismo que ele designara posteriormente sob 0 nome de
identific39fio histerica.25

De fato, no contexto que serve de base a este sonho, trala-se para a
bela a~ougueira de identificar-se com a amiga de quem tern ciume. Ora,
esta identifica~ao intervem, tal como descrcve Freud, quando "uma certa
comunhao com uma pessoa que nao e objeto das pulsoes sexuais,,26e percebida
conde, "em ausencia de todo investimento sexual do outro, 0 sujeito pode
cantudo identificar-se com este, na medida em que ambos tem em comUm
urn elemento (desejo de ser amado, por exemplo)"n.

Mais alem do processo identificat6rio, examinemos melhor, neste exem-
pia, 0 que esta em jogo no desejo da bela a~ougueira. Tudo se passa como
se a paciente de Freud parecesse, em ultima analise, disposta apenas a eriar
um desejo insatisfeito:

"Sigamos 0 pensamento de Freud nestes desvios que ele nos imp6e,
e 0<10nos esque~amos que ao deploni-Ios em rela~ao a urn ideal do
discurso cientffico, ele afirma ter sido for~ado a eles por seu objeto.
"Vemos, entao, que este objeto e identico a esses desvios, uma vez
que, na primeira guinada de sua obra, ele desemboca, ao tocar 0 sonho
de uma histerica, no fato de que ai se satisfaz por deslocamento, precisa-
mente aqui par alusao ao desejo de urn outro, um desejo da vespera
que e sustentado em sua posi~ao eminente par urn desejo que e de uma
outra ordem, uma vez que Freud ordena este ultimo como desejo de
ter urn desejo insatisfeito"28.

Qual pode ser a fun~ao atribuida a este desejo de ter urn desejo insatis-
feito? Este tipo de realiza~ao de desejo nao faz senao ratifiear a submissao
mais fundamental do sujeito a ordem de seu desejo pelo suporte da demanda.
A paciente de Freud, independentemente do sonho, esta muito apaixonada
par seu marido, e 0 objeto de sua demanda e antes de mais nada amor.
E, deste ponto de vista, as histericas nao diferem em nada dos oulros sujeitos,
a m10 ser talvez, como observa Lacan, pelo fato de que, nas histericas, e
muitas vezes "urn problema urn pouco mais estorvante do que nos outros,,29

25. S. Freud, "Massenpsychologie und Teh-Analyse" (1921), in G. W., XIl, 71-161, S. E., XVJIl,
65-143, tmd. coletiva: Pierre Cotet, A. Bourguignon, J. Altounian, 0 Bourguignon, A Rauz),:
"Psychologie des foules et analyse du Moi" in Essais de psychana/yse, Paris, Payol, 1981,
2~ed., p. 169 e seg.
26. S. Freud "Psychologie des foules et analyse du Moi", op. cit, p. 170.
27. 1. Laplanche e 1.-B. Ponlalis: Vocabulaire de II!psyciJallalyse, op. cit, d. "Idenlificalion",
p. 189.
28. 1. Lacan, "La Direction de cure et les principes de son pouvoir" (1958), in Ecrits, op.
cit., pp 620-621
29. J. Lacan, "Lc, Formations de I'inconscienl", op. cit., semin:lrio de 9 dc abril de 1958.
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A bela a<;;ollgueiradeseja antes de mais nada que seu marido deseje nao
lhe dar caviar. Em outras palavras, para encontrar uma solu~ao de arnor
que a satisfa~a, e preciso, primeiro, que ela deseje outra coisa (0 caviar);
a seguir, que ela fa~a de tal forma que nao se the conceda essa outra coisa,
de modo que ela quer "que ele nao Ihe de caviar para que possam continuar
a se amar loucamente, isto e, a se contrariar, a fazer miserias a perder de
vista"30.

Esta estrategia desejante e rica em ensinamentos. Tudo parece organi-
zar-se, para 0 sujeito, em vista de se eriar urn desejo insatisfelto em sua
rela~ao com 0 outro, excluido por anteeipa~ao de uma possibilidade de satisfa-
98.0redproca da demanda. Nestas eondi~6es, tudo parece orquestrado para
que 0 desejo do sujeito tenda a constituir-se completamente por e no desejo
do outro:

"0 sujeito histerico constitui-se quase totalmente a partir do desejo do
outro. 0 desejo que 0 sujeito revela aqui e tambem 0 desejo preferido
do outro, e mesmo, nada mais Ihe resta, no momento em que ela nao
podera oferecer urn Jantar. Nao Ihe resta senao 0 salmao defumado,
ou seja, 0 que indica simultaneamente 0 desejo do outro e 0 que 0

indica como podendo ser satisfeito, mas somente para 0 outro".3]
o sonho da "bela a90ugueira" s6 foi lembrado para introduzir a principio
da conjuga~ao do desejo com 0 significante pela media~ao da demanda,
sendo que eneontramos uma de suas ilustra~6es mais perfeitas no exemplo
da estrutura histerica.

De urn modo mais geral, e preciso retomar a questao ao nivel da manifes-
ta9aOda necessidade, que nao tern outra safda semlOfazer-se demanda endere-
~ada ao outro. Nesta demanda endere~ada ao outro constitui-se, assim, para
alem do objeto da necessidade propriamente dito, um "resto da demanda1J32,

no qual podemos identificar 0 desejo do sujeito atraves do que e significado
do outro. Com efeito, a rela~ao do sujeito ao outro repousa fundamentalmente
na incideneia da fun~ao Wica, uma vez que 0 falo e 0 significante que marca
o que 0 outro deseja Disto resulta, entao, esta conseqliencia essencial eluci-
dada por Lacan: "E precisamente na medida em que 0 outro e marcado
pelo significante, que 0 sujeito deve, que ele nao pode senao reconhecer,
por intermedio deste outro, que ele tambem e, em suma, marcado pelo signifi-
cante. Isto quer dizer que ha sempre alguma coisa que permanece mais alem
daqudo que pode se satisfazer por intermedio desse significante, ou seja,
pela demanda,,-,3 Lacan conclui que "15na medida que a desejo do outro
e barrado que 0 sujeito ini reconhecer seu desejo barrado, seu pr6prio desejo

30. Ibid.
31 Ibid.
32. J Lacan, "L~s Formations de l'inconscient", op. cit., semin,\rio de 9 de abril de 1958.
33. J. Lacan, <OLe,Formations de I'inconscient", or. cit., seminurio de 9 de ;lbril de 1~58.
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insatisfeito"34. 0 desejo genital encarna de uma forma manifesta 0 status
de tal desejo marcado pelo significante falico, dito de outra forma, barrado
peJa marca da castra~ao. A fun~ao do significante "falo" deve-se, pais, a
exigencia de dissimular 0 que 0 outro desej~, como algo marcado pela ordem
significante, au seja, como alga barrado. E nesta especifica~ao significante
que reside 0 processo de conjuga.;;:aodo desejo com 0 significante. Sera sufi-
ciente agora integrar seu prindpio na montagem do grafo do desejo para
que seja elucidada, no sujeito faiante, a intrinca.;;:ao irredutfvel do desejo,
do significante e do inconsciente.

34. Ibid.
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A "gera~o"do grafo

A rnontagem do grato do desejo fazintervir diferentesetapas constitutivas.
Todavia, estas etapas nao representam absolutamente momentos sucessivos
que poderiam evocar a ideia de urn desenvolvimento genetico. Muito pelo
contnirio, Lacan insiste em invalidar a ideia de uma genese qualquer. Trata-se,
quando muito, de uma gera980 onde algo que e do sujeito atualiza-se oa
anterioridade 16gica de urn momenta em rela<;ao ao que se seguel. Estes
diferentes momentos 16gicossao metaforizados por tres esquernas que consti-
tuem os principais "andares" sucessivos que intervem na montagem do grafo.

o primeiro "andar" do grato configura a rela.;;:aodo sujeito ao signiticante.
Na realidade da linguagem, uma tal reJa<;aosup6e que alga se desenrole

no tempo, uma vez que toda manifesta<;ao de linguagem organiza-se segundo
uma sllceSS80 diacr6nica.

No esquema I, 0 vetor DS representa esta sucessao diacr6nica que, portan-
to, nao e nada mais do que a cadeia signiiicante. Mas como, por autro lado,
todo fato de linguagem implica que estejamos em condi<;6esde produzir senti-
do, epreciso igualmente supor a interven<;ao de urn processo de segmenta.;;:ao
na cadeia significante, que produzira 0 sentida esperado devido a uma certa
sincronia dos significantes. Bsta necessidade deve-se ao fato de que urn signifi-
cante s6 toma seu valor em oposi<;ao a todos as autros significantes, isto
e, que a produ<;ao de uma significa<;ao s6 se efetua por urn efeito retroativo
dos significantes sabre seus antecedentes~ cadeia. De onde a presen<;a de
urn segundo vetor no esquema T, 0 vetor LlI, que efetua urn corte retrogrado

1. J. Lacan, "Le desir et son interpretation" semimirio, livro TV, 1958-1959, seminario parcial-
mente editado, d. nota 2, p. 191. Cf. Seminario de 12 de novembro de 1958.
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b. ESQUEMA r

na cadeia DS e cuja significa~ao foi anteriormente examinada sob a designat;ao
de ponto-de-estofo. No esquema I, a simbo\iza~ao e, porem, diferente da
que foi ate agora indicada a proposito do ponto-de-estato. 0 sfmbolo D
evoca a demanda, que s6 se articula ao nlvel da cadeia significante.

o efeito de significa9ao resulta de uma certa intencionalidade do sujeito,
que se manifestara em seu estado mais arcaieo sob a forma de urn estado
de necessidade. A necessidade enquanto ponto de origem desta cadeja ill ten-
cional e loealiiada no esquema .!..relo slmbolo fl. 0 sujeito, portaoto, entra
no jogo da cadeia significante OS a partir de uma inten((dO organizada no
lugar da necessidade.1., que ira operar alguma coisa nesta cadeia. Estaopera<;ao
ve-se determinada peios dois iugares de corte do vetor M sobre DS: A e
M, que ja ideotificamos como as lugares respectivos do c6digo e da mensagem.
A ioteo<;ao do sujeito, oriunda da necessidade, deve efetivamente passar,
inicialmente, pelo lugar do c6digo, uma vez que e 0 lugar que comaoda
para ele 0 acesso a satisfw;ao buscada par sua necessidade:

"E na medida em que a criam;a se endere<;a a urn sujeito que ela sabe
falante, que ela viu falante (... ) que 0 sujeito tern de apreoder muito
cedo que ali esta urn desfile ao qual, esseocialmente, devem curvar-se
as manifesta<;6es de suas necessidades para serem satisfeitas,,2.

Em outras palavras, e 0 lugar A que ira impor prioritariamente a necessi-
dade uma estrutura,~dificando a maneira como ela podenl operar sobre
a cadeia significante DS.

2. J. taean, "Le desiret son interpn"tation", op. cit., seminario del2 de novembro de 1958.
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No ponto M, encontramos 0 lugar onde a significa<;:'ioafina-se, tanto
quanto se estabelece no jogo retroativo dos significantes. A mensagem s6
toma forma, portaota, a posteriori, em fun<;ao da anterioridade das especifi-
ca<;6es do c6digo. Nestas condi<;6es, 0 lugar do c6digo situa-se exatamente
nO lugar do Outro' e, primitivamente, neste Outro real da primeira depen-
den cia da crian~a, que e a mae.

Esta primeira elapa da gerao;aodo grafo pode ser resumida pelos principais
pontos a seguir. 0 sujeito que busca a satisfa~ao de uma necessidade a partir
de seu estado informulado 6. engaja-se nisto pelo desfile da demanda. Ao
final deste engajamento, ele atinge, oa outra extremidade da cadeia iotencio-
nal, a realizaqJo de !lID idea14 simbolizado no esquema J pela letra J. Com
efeito, constitui-se neste ponto a identifica~ao mais primaria do sujeito, como
um primeiro se105 (premier seing) (Lacan) do que ele recebeu de sua rela<;ao
com 0 Outro. Em autras palavras, este ponto culminante, que ilustra a marea
deixada pela necessidade oa demanda, atesta a apreensao arcaiea da forma
linguageira pelo sujeito. 0 pr6prio tra<;ada do esquema I procura dar conta
desta apreensao linguageira. A significa~ao que surge, induzida pelo carater
da necessidade, que deve imperativamente se fazer demanda para buscar
a satisfa~ao, encontra sua unifiea<;aogra~as ao circuito MAlAM, que participa
da atualiza~ao da mensagem. Este circuito distingue-se, portanto, por seu
caroHer de unidad~(traqo cheio), da descontinuidade significante (traqos des-
contfnuos DM e AS), e do estado ainda informulado da necessidade (trac;o
descontfnuo 6.A).

Mas esta apreensao linguageira, por ser tambem uma experiencia onde
se funda para 0 sujeito sua apreensao do outro como tal, constitui para ele
seu primeiro encootro com 0 desejo, que no infcio e 0 desejo do outro.
Abordamos assim a segunda etapa da gera<;ao do grafo, simbolizada pelo
esquema II (ver p. 182):

o outro que pode trazer uma resposta ao chamado do sujeito encontra-se,
p'or este chamado mesmo, interpelado pelo sujeito sob a forma desta questao:
Che Vuoi?, formula~ao do "que gueres?" que Lacan toma do romance de
Cazotte, 0 Diabo Enamorado6. E este chamado enquanto "preemineocia
da demaoda sabre a necessidade,,7 que ini estruturar, atraves desta interro-
ga~ao fundamental, 0 desejo como desejo do desejo do Qlitro. De fata, a
resposta do outro e justamente 0 que ira atestar, no retorno para 0 sujeito,
que a sucessao dos sigoificantes que e1e articula em sua demanda nao constitui
mais uma proposi~ao enigmatica a espera de uma confirmat;ao, mas, ao contra-

1 Cf. supra, cap. 21, "0 grafo do desejo l' Do ponto-de-estofo :l. falw;iio"; e cap. 22, "A
formula da comunica~ao e 0 inconsciente como discurso do OutTO".
4. 1. Lacan, "Le Desir et son interpretation", op. cit., seminaTio de 12 de novemhTo de 1958.
5. Na expressao "premier seing" ha um jogo de homofonia entre as palavras seing (assinatura,
marea) c stin (seio) impossivel de ser traduzido em pOr!ugucs. (N. da T.)
6. 1. Lacan, "Le Desir ~tson interpretation", op. cit., semintirio de 12 de novembro de 1958.
7. Ibid.
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ESQUEMA II

rio, que esta escolha dos significantes que ele mobiliza veicula uma significal;ao.
o sentido da demanda fica tributario do "bern guerer" do Dutro, que ira
atribuir, peJa natureza mesma de sua resposta, determinada significw;ao em
vez de autra a concatena<;ao significante do chamada. Cabe, portanto, ao
"bern guerer" do outro governar a nlvel do principia de comutatividade dos
significantes da demanda. Com efeito, porque as significantes da demanda
abrem ao outro a possihilidade de uma escolha comutativa, 0 sentido da
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demanda sera revelado, em ultima instancia, peJa sele~ao comutativa "dos
significantes que sera. mantida, desejada, partanto, pelo outro e de que sera
testernunha 0 sentido de sua resposta. 0 outro fixa assim a significa(!ao da
demanda, inscrevendo, com uma barra significados sob os significantes do
charnado do sujeito. E neste sentido que a demanda enderet;ada ao outro
e sustentada par urn "que queres?", visto que ela e selada por uma resposta
oode 0 sujeito faz a experiencia do desejo do outro:

"A questao colocada ao outro do que ele quer, dito de outra forma,
desde oode 0 sujeito tern seu primeiro encontro com a desejo, 0 desejo
como sendo, em primeiro lugar, 0 desejo do outro, a desejo gra~as a
que ele percebe realizar como sendo este mais alem em tomo do que
gira isto, que 0 outro fani que urn significante ou outro estani ou nao
presente na fala; que 0 outro Ihe da a experiencia de seu desejo e ao
mesmo tempo uma experiencia essencial, pois· ate entao era em si que
se encontrava a bateria dos significantes, na qual uma escolha podia
serfeita; mas agora e na experiencia que esta escolha se revela comutativa,
que esta ao aicance do outro fazer que urn ou outro dos significantes
esteja ali, que se introduzam na experiencia, neste nfvel da experiencia,
os dois novos princfpios que vern adicionar-se ao que era inicialmente
puro e simples princfpio de sucessao implicando este princfpio de escolha.
Ternos agora urn princfpio de substitui~ao, pais - isto e essencial -
e esta comutatividade a partir da qual se estabelece para 0 sujeito 0

que eu chamo, entre 0 significante e 0 significado, de harra, isto e,
que ha entre 0 significante e 0 significado esta coexistencia, esta simulta-
neidade, ao mesmo tempo marcada por uma certa impenetrabilidade;
quefO dizer, a manuten~ao da diferen~a, da distancia entre 0 significante
eo significado: S/S"8.
a princfpio de comutatividade e, antes de mais nada, princfpio de escolha

suscetivel de fazer advir tal significante em vez de outro na articula~ao da
sequencia significante da demanda. Como tal, e, pais, produtor de efeitos
metaf6ricos, uma vezque repousa fundamentalmente na propriedade de substi-
tui~ao de um significante por outro significante. A escolha comutativa dos
significantes, operada pelo outro ao nivel da demanda do sujeito, permanece,
por outro lado, isomorfa ao fato de que a enuncia~ao se sobrep6e, distinguin-
do-se, ao mesmo tempo, da formula do enunciado, em razao do sujeito estar
tornado por seu discurso. Assim, por exemplo, a articula((ao daimagem acustica
tymoe R convoca necessariamente a captura do desejo do suieito no discurso,
afim de que sejam extraidos desta concatena~ao fonematica, quero slgnificante
associado a icieia de uma excrescencia organica (tumeur), quer 0 significante
associado a ideia de alguma ocorrencia tragica (tu meurs)9. De uma tal "cap-

8. 1. Lacan, "Le Desir et son interpretation", op. cit., seminario de 12de novembro de 1958.
9. Tumeur, tumor; tu meurs, tu mOHes, estabelccem uma bomofonia que a traduyiio literal,
nesta passagem, nao restitui em portugues (N. da T.)
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da mesma forma, pode revelar, em fun~ao do discurso do Outro, uma outra
verdade no lugar da mensagem: "Mais tue (le) man" (de) Therese demain'"
("Mata (0) marido (de) Therese amanhii!"). au seja, uma verdade determi-
nada pelo desejo inconsciente do sujeito em A d, 0 qual ira produzir uma
outra escansiio significante, SeA), suscetfvel de fazer advir em seA) uma signifi-
ca9ao estranha a da mensagem intencionalmente projetada.

o "che yuoi"? inaugura, portanto, a questao mais fundamental que 0
sujeito encontra no que diz respeito a tada realiza<;ao de seu desejo. Mas
a sustentar-se neste "que queres tu"?, 0 processo de tal realiza<;iiode desejo
s6 pode, primeiramente, deixar 0 sujeito sem recurso, de tal forma a presen<;a
primitiva do desejo do Outro Jhe e "opaca e obscura" (Lacan). Esta opacidade,
perrinentemente metaforizada no esquema II pela perfil do "Che Vuoi?"
em ponto de interroga<;ao14, convoca infalivelmente 0 sujeito a ardem de
uma angustia em sua rela<;aocom 0 desejo do outro; anglistia que ele procurara
de todas as formas neutralizar pel a intersec9ao da dimensao imaginaria da
reJa<;iiode seu eu(moi) com a outro, tal como 0 esquema III a ilustra.
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ESQUEMA III

14. Conforme 0 esquema do grafo de Lacan, tal como figura em "Subversion du sujet et dialec-
tique du desir" in Eaits, op. cit., p. 815.
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o esquema III (p. 186), com efeito, integra em sua estrutura as refen3ncias
imaginarias atraves das quais 0 sujeito se identifica.

A terceira etapa da gera<;iiodo grafo vem completar as duas precedentes,
situando radicalmente a fun<;ao do desejo Mio somente em rela9ao ao incons-
ciente, mas tambem no que diz respeito a relac;:iioque 0 sujeito falante mantem
com a significante. Nao se deve esquecer, como precisa Lacan, que os "anda-
res" do grafo "funcionam ambos ao mesmo tempo, no minimo alo de pala-
vra,,'5, 0 que supoe, igualmente, que se passa sempre, 80 mesma tempo,
alguma coisa nos quatro pontos seguintes:

- b.: inten<;ao do sujeito
- A: sujeita enquanto "Eu" (Je) falante
- 0: ato da demanda
- d: desejo

Este principio de funcionamento do grafo e totalmente predeterminado pela
rela9ao originaria do sujeita ao registro da demanda:

"0 sujeito, no contexto da demanda, e 0 primeiro estado, ISpor assim
dizer informe de nosso sujeito, cujas condi90es de existencia tentamos
articular par meio deste grafo. Este sujeito 0<1.0 e outra coisa senao 0
sujeito da necessidade, pois isto e 0 que ele exprime na demanda. Todo
o meu ponto de partida consiste em mostrar como esta demanda do
sujeito IS,desta mesma feita, profundamente modificada pela fato que
a necessidade deve passar pelo desfile do significante"16.

A "posi<;ao primitiva inconstitu{da do sujeito da necessidade,,17 deve,
portanto, suportar as condi90es estruturais impostas pelo significante. Esta
ocorrencia ja esta especificada, no esquema Ill, a nfvel mesmo do grafismo .
o vetor da demanda, 'iSS, ISrepresentado em trac;o cheio de 0 a A, ao
passo que, inversamente, 0 vetor intencional esta em trac;o descontinuo de
~ a s(A).

Examinemos agora a significac;ao dos quatro novos elementos introdu-
zidos no esquema III: m, i(a), d,$ 0 a. Estes quatro elementos estao dispostos
simetricamente no grafo, dois a dais. Sao, primeiramente, simetricos dois
a dois no vetor b.l:m e d sao simetricos em rela9aO a A; i(a) e)5 0 a sao
simetricos em relac;ao a seA). Mas eles sao igualmente simetricos entre si
ao longo de dois vetores novos, que constituem os "patamares" a cada andar:
d-+$oa; m-+i(a).

E preciso, de safda, considerar 0 segundo andar do grafo como 0 lugar
do Inconsciente para 0 sujeito que fala. 0 que explica, alias, por que a
segundo andar e estritamente a reprodw;ao hom610ga do primeiro. Neste

15 ], Lacan, "Le Desir et son interpretation", op ciL, semimirio de 19 de novcmbro de
1958.
16. Ibid., semimirio de 19 de novembro de 1958.
17. Ibid.
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sentido, revela-se enUio, ciaramente, que e 0 discUfSO do Dutro que funciooa
como inconsciente do sujeito. Uma breve evocagao do estadio do espelho18
basta para explicar a introdu~ao de m e ira) no andar inferior do esquema
III Na experiencia do espelho, 0 sujeito identifica-se a partir de uma imagem,
na medida em que 0 eu (moi), (m), constitui-se a partir de,uma identifica<;<lO
com urn autro imaginario, [i(a)], que e sua pr6pria imagem. E esta identifica<;ao
imagimiria que tem participa<;ao na identifica<;ao primaria do Sujeitol8. Ora,
esta identifica<;ao primaria s6 se institui no interior de uma dependencia com
o autro, com a mae. Prova dista, por si 56, seria 0 alhar do Outro (a mae)
como 0 que sustenta a instaura<;3.odeste processo identificat6rio. A identifi-
ca~ao primaria vern, pais, insinuar-se numa rela~ao com 0 outro marcada
pelas demandas originarias, a dependencia da crian~a ao outro instituindo-se
fundamentalmente como dependencia em rela~ao as necess}dades e, por conse-
guinte, as demand as que estas necessidades convocam. E nesta medida que
om e seu correlativo, i(a), tomam lugar na cadeia intencionalllI.

No esquema III, ao nlvel deste primeiro andar, distingue-se igualmente
uma "via de retorno" a partir de A, que constitui 0 eircuito A, m, i(a),
seA). Eo circuito cujo funcionamento foi anteriormente examinado atraves
do exemplo do mecanismo de forma~ao do dito espirituoso19. Por outro lado,
o circuito A, m, i(a), seA) e, de uma eerta maneira, um circuito retr6grado
em rela~ao ao circuito d, A, seA), I, na medida em que pareee funcionar
a contraria da identifica~ao primaria I. Par esta razao, ele e representado
por um tra~o fragmentado entre seA) e i(a). Em contrapartida, 0 tra~o eheio
i(a) ---+ 1, simboliza a efeito de influeneia secundaria do eu ideal sobre essa
identifica~ao primaria, 0 que contribui para elevar a identifiea~ao primaria
a fun~ao do ideal do eu. Com esta fun~ao, a dimensao do super-eu e entao
introduzida como a principal instrumento recalcante a servi~o deste ideal,
fazendo, assim, passar no incansciente este discursa cuja tra~a caracterfstica
identificamos sob a forma do imperativo categ6rico. 0 super-eu, por esta
razao, e simbolizado no grafo por urn vetor em tra~os descontinuos: 0 vetor
AS.

o andar superior do grafo, que comporta uma homologia de estrutura
com a andar inferior, encontra-se, todavia, articulado com este eS!<lgioinferior
numa certa rela~ao de oculta~{io. Esta oculta~ao e tanto mais manifesta por-
quanta se trata de situar 0 lugar do processo inconsciente neste andar superior.
Ela esta materializada no grafo por uma oposi~ao, vetor a vetor, dos tra~os
cheios e dos tra<;osdescontfnuos.

Neste anda~ superior, 0 desejo, d, vern localizar-se num certo ponto
do trajeto, entre A 'e SoD. Por outro lado, e simetricamente oposto ao fantas-
ma, 80a, na outra vertente da cadeia intencional. A simboliza~ao do vetor
18. Cf. supra, cap. 12, "0 estadio do espelho e 0 Edipo" e cap. i8, "A aliena~ao do sujeito
no eu (moi). 0 esquema L. A forclllsao do slljeito"
19. Cf. supra, cap. 23, "0 grafo do desejo 2: a cria<;ao de sentido na tecnica significantc do
dito espiriluoso e a subversao do inconsciente ua Iinguagem"
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d$o-a, ademais, deixa supor que existe um certo tipo de articula<;ao entre
o desejo e 0 fantasma, que Lacan interroga magistralmente da seguinte ma-
neira:

"0 que queremos dizer, quando dizemos a uma mulher: "Eu a desejo"?
( ..) Sera que isso quer dizer: estou pronto a reconhecer mais direitos
a voce do que a mim, a preyer todas as suas necessidades; a pensar
em sua satisfa~ao? Senhor, que sua vontade seia feita antes da minha.
Sera que e isso que isso quer dizer"?2D

E Lacan conclui que ninguem se engana quanta ao sentido desse "eu
a desejo", que inclui sempre esta sequencia imp\fcita: "dormir com voce".
Mas nem por isso fica exclufdo - e e nisto que a formula e complexa -
que 0 "eu a desejo" e sempre endere<;ado a um objeto mais alem "disto
para 0 que, par conven~ao, ordena-se 0 seu objetivo preciso,,21. A experiencia
mostra, alias, na maioria das vezes, que a realiza<;ao de urn tal objetivo nao
e de forma alguma passivel de comparao;ao, a posteriori, com 0 que se encon-
trava suposto ou pressentido no "eu a desejo" inicial. Com efeito, 0 obieto
desse "eu a desejo" jamais e outra coisa senao "isto em torno do que se
fixam, se condensam todas essas imagens enigmaticas cujo fluxo se chama,
para mim, meu desejo. Eu a desejo porque voce e 0 objeto de meu desejo,
dito de outra forma: Voce e 0 denominador comurn de meus desejos, e
Deus sabe 0 que 0 desejo move a sua passagem,,22.

Em suma, a estrutura do fantasma e, portanto, convocada como algo
que mediatiza a rela~ao do sujeito com 0 objeto de seu desejo, de tal modo
que endereo;ar a um outro "eu a desejo" consiste sempre em formular-Ihe:
Eu a en volvo em meu fantasma fundamentaP3. 0 deseio, pois, esta em parte
ligado ao fantasma, assim como 0 eu (moi) (m) esta em parte Jigado a seus
objetos [i(a)]. 0 ponto de inscri'iao do fantasma no grafo, em sua rela~ao
com 0 desejo, situa-se num circuito pontilhado que metaforiza 0 iugar do
inconsciente onde 0 recaJcado anda em circulo24

•o que ocorre, entao, no desejo de urn sujeito que fala? E facil compreen-
der que 0 que especifica 0 pr6prio desta ocorrencia e que 0 desejo Ihe escapa
enquanto tal. 0 desejo, corn efeito, s6 sera identificavel na cadeia significante
na medida em que se Ihe resgatar 0 sentido, ja que, nesta cadeia significante,
D'E, 0 c6digo ($ oD) e a mensagem [S(-i<-)]continua desconhecidos pelo
sujeito que fala. Dito de outra forma, somente uma reconstitui9<io interpre-
tativa desta cadeia significante que se articula no inconsciente poded fazer
advir esse sentido:
20. J. Lacan, "Le Desir et son interpretation", op. cit., semilHlrio de 19 de novembro de
1958.
21 Ibid.
22. Ibid.
23. Ibid.
24. Ibid.
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"A situar;ao do sujeito ao nivel do inconsciente, tal como Freud a anicula,
e que ele niio sabe com quem ele fala; e necessario que se the revelem
os elementos propriamente significanles de seu discurso. C ... ) Em oulras
palavras, e1enao sabe a mensagem que Ihe vern da resposta a sua demanda
no campo do que ele quer,,25.

Portanto a reconstituic;ao interpretativa e 0 que ira determmar, do ponto
do c6digo, a re]aqao fundamental que 0 sujeito mantem com sua demanda,
..$00, em razao da incidencia do desejo. No ponto da mensagem, a reconsti-
tuic;ao interpretativa fani aparecer, em contrapartida, uma ausencia de signiii-
cante no Dutro, S(;() , atraves da qual 0 sujeito experimentani sua falta a
ser. E em torno deste SC?X") que a falo, ¢I, assume sua funC;aode significante.
o significante falico e, com efeito, 0 significante "que e especiaimente incum-
bide de designar justamente as relac;6es do sujeito com 0 significante"16,
na medida em que e ele que inaugura a incidencia anteriormente encontrada!
Urn significante e 0 que representa um sujeito para urn outro significante27.

"Sera que, falando, 0 sujeito sabe 0 que faz? (. ..) E para responder
a esta quesUio que Freud disse: naO,,18

A este respeito, 0 grafo de Lacan realiza uma sintese notavel das articula-
~6es que 0<l.0apenas fundam essencialmente essa questao, mas ainda justificam
o carater irrecusavel da resposta que Freud Ihe doLComo ultima.proya disto,
citemos este magistral resumo que circunscreve suas principais eta pas:

"0 sujeito se revela em relac;ao ao que esta yelado da linguagem como
tendo af esta especie de familiaridade, de completude, de plenitude do
manuseio da linguagem, que sugere 0 que? Justamente algo com 0 qual
gostaria de conduir, porquanto e 0 que faltava a tudo aquilo que eu
disse em meu desenvolvimento em tres etapas, para que aqui, a aicance,
o relevo do que eu gostaria de Ihes articular seja completo.
"No nfvel do primeiro esquema, temos a imagem inocente. E inocente,
com certeza, mas e uma inconsciencia que nao pede outra coisa senao
passar ao saber(. ..)
"Ao nivel da segunda e da terceira etapa do esquema, disse-lhes que
tfnhamos urn uso muito mais consciente do saber; quero dizer que 0
sujeito sabe falar e que ele fala. E 0 que ele faz quando convoca 0
Outro e, no entanto, af reside, exatamente, a originalidade do campo
que Freud descobriu e chamou de inconsciente. Isto e, e.sse algo que
coloca invariavelmente 0 sujeito a uma certa distancia de seu ser e que
faz com que, precisamente, este ser jamais venha a reunir-se a ele, e

25 Ibid.
26 Ibid.
27. Cf. supra, cap. 16, "A rerenda do ,ujeito: a aliena~ao nu linguagem".
28. J. Lacan, "Le Desir et son interpretation", op. cit., seminario de 19 de novembro de
1958.
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e por isto que ele e necessario, que efe nada pode fazer semio atingir
seu ser nesta metonfmia do ser no sujeito que e 0 desejo.
"E por que? Porque no nivel em que 0 sujeilo esta engajado, inlroduzido
na fala e, com isso, na rela9ao com 0 Outro como tal, como lugar da
palayra, ha urn significante que sempre falta. Por que? Porgue e urn
significante, 0 significante que e especialmente deJegado na relaqfio do
sujeito com 0 signWcante. Este significante tem um nome: e a falo.
"0 desejo e a metonfmia do ser no sujeito; 0 fa]o e a metonimia do
sujeito no seT. a falo, na medida em que e 0 elemento significante sllb-
traido a cadeia da fala, e na medida em que esta engaja toda rela~ao
com 0 outro, temos ai 0 prindpio limite que faz com que 0 sujeito,
na medida em que esta implicado na fala, sucumba aos efeitos daquilo
que se desenvolve em todas as suas conseqi.i.encias clfnicas com 0 nome
de complexo de castra~ao'>29.

Assim, ao final desta gerac;ao do grafo, chega a seu termino 0 desdobrar
de urn processo intrapsfquico que nao se coloca sob nenhuma outra insignia
que nao esta onde a descoberta freudiana alojou 0 sujeito falante. Na trilha
de freud, Lacan preocupou-se em articular a intrinca~ao do desejo, do signifi-
cante e do inconsciente, cuja incidencia constitui fundamentalmente a pedra
angular da experiencia psicanalitica.

29. J. Lacan, "Le Desir et son interpretation", op. cit., seminario de 19 de Ilovembro de
1958 (grifado pelo autor)
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Iodice remissivo

Acesso a linguagem (ver acesso ao Simb61ico)
Afanise, 72, 73
Afasia,34
Algoritmo saussuriano, 42
Aliena~ao do desejo (ver Desejo).
Aliena<;ao no imagimirio (ver Tmagimirio)
Aliena<;:io do sujeiro (ver Sujeito)
Altera~aodo signa (ver Signa Lingiiistico)
Alucina"ao, 161
Alvo de puls:io (ver Pu!siio)
Amea~a de castrao;aa (ver Castraf§O)
Angustia:

Sinal de Angustia, 63, 65
Angustia de Castra~iio (ver Catra..-ao)

Arbitr::irio do ,igno (ver Signa Lingu[stico)
Associa«6es livres, 14, 16, 169

(ver tamMm Cadeia de Associafoes)
Aleno;ao flutuante, 119
Atributo falico (ver Falo)
Ala de discurso, 116
Ala de anuncia~ao, (ver Enunciafii"o)
Ala falho, 27
Ato de linguagem (ver Linguagem)
Ata de palavra (ver F~la)
Automalisl11o de repetio;iio, 93
Autonomia do significante

(vcr Signi(icante)
AusenciH paterna, 78
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Barra da significaO;iio, 47,48, 184, 185

Cadeia:
Cadeia de associa~6es, 51, 57, 62, 65, 112

Cu(leia [aIuda, 38, 105, 107, III (ver tambem
Fa/a)

Cadeia intencional (ver [ntencianalidade do S11-

jeito)
Cadeia signi£icante: 33, 40,104,105,106,107,

148,149,150,153,154,181,189
Cadeia significante inconsciente: 104, 109, 167,

184
Cadeia dos significados, 150
Captura imaginaria, (ver Imaginiria)
Caraler linar do significante (vcr Significanle)
Carencia paterna, 78
Carta roubada, (Semin::irio da .. ) 44, 45, 46
Castra~ao, 71, 73, 75, 76, 82, 83, 84, 87, 93,

111,112,171,178
amea~a de ca5tra~ao, 171
castra~ao simb61ica, 93, 99
oomplexo de castra~ao, 171

Catarlico (melodo .. ),16
Che vuoi? 182, 184,185
Circul0 do discurso, 152
Clivagem do eu (moi) 98, 102
Cliv3gcm da consciencia, 101
Clivagem psfquica, 98,101

C6digO:
c6digo da lingun, 109, 152. 153, 154, 166
lugar do c6digo, 152, 166, 181, 184, 188

Coisa (das ding), 148
Coisn frcudiana, 14
Combjna~ao, 34, 35,153,169
COnJpanheiro da linguagem, 153
Complexo de custra\ao (ver Casrrafao)
Compiexo de Edipo (ver Edipo)
Comunica~ao, 154, 155, 156, 158, 159, 160,

161,162,172
Comutatividade dos significantes (ver Signifi-

can Ie)
Concatena<;ao, 33, 183
Conceito (ver Significado)
Condensa<;ao, 19,31,43,49,51,53,60

condensa~ao semanticu, 27
Consciencia, 101

dialetica da consciencia
(em Hegel), 129, 130, 131, 132, 133
conscienciu dcsejante, 134
consciencia ilus6ria, 131, 134
consciencia servil, 134
consciencia de si, 131, 132, 133, 134
consciencia de si duplicada, 133
em si da consciencia, 130, 132, 133
em si - para si da consciencia, 131, 132
para si da consciencia, 130, 131, 132, 134

Constru~ao delirante (ver DeJ[rio)
Contelido latente (ver Latente)
Contelido manifesto (ver Manifesto)
Contiguidade, 34, 35, 47,48,58,62
Contra-investimento, 104
Controle cia ausencia (do objeto perdido), 89,

9D
Corpo esfacelado (fantasma do), 79
Corpo proprio, 79, 80
Corte, 38, 40, 150

corte significante (veT Significante)
Cria~ao de sentido (ver Sentido)

Dano imaginario (ver Imagimirio)
Delirio

deliria a dois, 161
constru~ao delirante, (ver Delfrio)

Oemanda, 94, 137, 139, 144, 145, 146, 148,
170,172, 173,177,178, 181, 182, 183, 184,
185,186,187,189
demanda de am or, 146, 177, 185
retra~ao da demanda sobre a necessidade,

137, 184, 185
significante da demanda, 183

Dcncga~ao, 99
denega~ao da realidade (vcr Rcafjdadc)

DcsconhecinJcnto, 122, 124
Oc,ejo, 137, 139, 141, 145, 146 169 170 I7l

173,174,177,178, 184, ISS,' 188,' 189,' 190:
191
descjo do desejo do Qutro, do outro, da

mae,81, 133, 134, 138, 144, 145, 170, 173,
177,178,182,183,185

dcscjo inconsciente, 119, 137, 169, 173, 184,
185

desejo da mac, 76, 81, 86, 88, 91, 93, 104,
145

desejo de rcconhecimento, 170
diaJetica do desejo (em Hegel) 129, 132, 134
essenciu do dcscjo, 141, 146
grafo do desejo, 138, 150, 154, 164, 165, 168,

169,171,178,179,181,182,185,186,187,
188,191

insatisfa~ao do desejo, 176, 177, 178
metonfmia do desejo, 93, 148
objeto a, objeto causo do desejo, 144, 146
objeto do desejo, 81, 86, 93, 94, 102, 141,

143,144,146,167,189
objeto do dcsejo do Qutro, da mae, 81,85,

86,88,89,90,91,145, 146, 154
realiza~ao do desejo, 141, 174, 177
reconhecimento do desejo, 170
satisfa\ao do desejo, 141, 178
ser do desejo, 122
significante do desejo da mac, 76, 91, 92,

93, 102, 104
verdade do desejo, 114, 121, 127

Desencadeamento do significante, 107
Desfile da palavra (ver Fala ou Pa/ava)
Deslocamento, 19,20,31,43,49,56,57,58,

60,61,62,67,176
deslocamento metonimico, 112
deslocamento sintaxico, 27

Desprazer,140
Diacronia, 180
Dialitica

dialetica da consciencia (vcr Comciencia)
dialetica da tonsciencia servil (ver Cons"

cienci,l)
dialetica do desejo (ver Dcscjo)
dialetica edipiana (ver Edipo)
dialetica ililersubjetiva (ver Esquema L)
dj,llCtica do Scnhor c do escravo, 133,134
dialctica do ser (ver Scr)
dialetica do ter (ver Ter)

Oifcrcn~a dos sexes, 75, 76
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Ding (da, .. ) (vcr COiS8)
Oi~curso

discurso de presentc (ver Dizer do prescote)
discurso radonal, 152, 153
discurso do semblantc. (ver Scmblallte)
prcsente do disCllrso (ver Presentc do dizer)

Disfar~amento do sentido (vcr Sentido)
Oissimula<;:iio do sentido (vcr Sentido)
Dissocia~iio psiquica, 101, 102
Dito, 118, 119, 120
nito espirituoso, 49, 60, 61,62, 107, 154, 164,

168,188
Divida simb6lica (ver Simb6lico)
Divisao

divisao intersistemica, 102
divisao intra-sistemica, 102
divisao psiquica, 100, 101,102
divisao do sujeito (ver Sujeito)

Dizer, 118, 119, 137
dizer do presente, 169
presente do dizer, 169

Dupla consdencia, 101

Eclipse do sujeito (ver Sujcito)
Edipo, 71, 73, 76, 77, 78, 79, 81, 82, 83, 84,

85,86,87,88,92,93,171,172
dialetica edipiana, 76, 171
triangula<;::io edipiana, 76

Ego psychology, 127
Eixo das oombina¢es (vcr Combina!(ao)
Eixo da fala (ver Fa/a)
Eixo imaginario a ~ li (ver Esquema L)
Eixo da Jinguagem, 28, 34, 35
Eixo das oposi<;:6es (ver Eixo Sint1lgmatico)
Eixo paradigmatico, 34, 35, 40
Eixa das sclc<;:6es, 34, 35
Eixo sintagmlitioo, 34, 35, 40
ElocUl;:io da fala (ver Fala)
Em si da consciew;:ia (ver COllsciencia)
Em 5i - Para si da consciencia (vcr Conscien-

cia)
Emblemas f{([icos (ver Palo)
Encruzilhada estrutural, 94, 137
Enuncia<;:ao 36, 40,116,167,118,119,184

ate de enuncia<;::io, 116
anuncia~ao constativa, 116
enuncia~30 performativa, 116

Enunciado, 115, U6, 117, 118, 119, 120, 121,
184

Especular, 122 (ver tambem Imagcm Especu-
lar)

Esquecimcnto de nomes, 168, 169
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Esquema L, 124. 125, 126, 127. 129, 133. 155,
156,157,158,159,162,171,172

Esquizofrenin, 30, 102
Estadio do espelho, 79, 80, 81, 122, 123, 125,

187
Estadio falico, 74
Estado de tensao (ver Tensao)
Estofo (Porlo-de ... ) (vcr Ponto-de-Estoro)
Estruturalsistema eSlrutural21, 22, 23, 24, 25,

28, 38
cstrutura de grupo, 23, 24
estrutura lingufstica, 26, 28, 33, 38

Eu (Je) 79, 80, 117, 121, 126, 128, 154, 155,
166, 169

Eu (Moi) 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127,
128,133,156,158,171,187,189

Excita~iio pulsional (ver Pu/sao)
Experiencia de satisfa~ao, 139, 140, 141, 144,

145, 146

Fading do sujeito (ver Sujeito)
Fala (ou Palavra) 28, 35, 44, 65, 93, 105, 108,

120,124,126,137,148,157,159,160,162,
163,172,174,184,191 (ver tambem Cadeia
Falada)
palavra do pai 87, 99
palavra plena, 127, 153, 154, 157, 158, 163,

164
palavra vazia, 127, 149
palavra verdadeira, 127, 163
ato da fa1a, 116
desfiladeiro da palavra, 104, 109, 115
elocu~iio da fala, 116
fala<;:iio, 153, 154, 164

Fala-S<:r, 46, 94, 103, 113, 137, 148, 150, 153
(ver tambem Sujeito Fa/ante)

Fala<;:iio(ver Fa/a)
Falo 72, 73, 74, 75, 76, 81, 84, 85, 86, 87,

88,90,92,93,99,171,173,189
atributo fa[ico, 74, 87
emblemas {alicos, 74, 88
falo materno, 81, 88
fun<;:iiohilica, 77, 178
identifica~ao falica, 82, 84, 88, 146
objeto falico, 72, 75, 76, 82, 85, 86, 92, 146
primazia do falo 74, 75, 76, 82
problematica [alica, 76, 81, 82
significantefalico, 74, 91,102,104,174,178,

190, 191
Falla, 144, 146, 147

falta ao ser 122, 146, 189
falta do objeto 73, 83, 84

falta do penis (vcr Pellis)
objcto da (alta (. produtor da fala) 81, 90,

91, 146
significante da falta no Outro S(A) 81, 89,

147,173,189
"Familionario" 60, 61,154,164,165,166,167
Fantasma S a, 187, 188. 189

fantasma do corpo esfacelado (ver Corpo Es-
face/ado)

Fetichismo,98
Fixidez do signo lingiiistico (ver signo Lingiifs-

tico)
Fluxo

fluxo de pensamentos (ver Fluxo de Signifi-
cados)

fluxo do significanle (ver Significantes)
fluxo de significados (ver Significados)
f1uxo de sons (ver Fluxo de Significantes)

Fobia, Ill, 112, 113
objeto f6bico, 111

Fonema, 34,151,152
Forclusao (do nome-do-pai), 96, 98, 99

farclusao do sujeito (ver Sujeilo)
Forllla~ao

forma~ao mista, 53
forma~:io do inconsciente, 16.35,43, 61,

62,104,107,164,168,169
For - da 89, 90, 92
Frustra~ao, 82, 83, 84
Fuga da rcalidade (ver Rea/idade)
Fun~ao paterna 73, 78, 82, 87, 88, 99
Fun~ao simb61ica (ver Simb61ico)
Fusao (condensa~ao par ... ) 19

Glossolalias, 30, 31, 54
Gozo, 145, 146
Grafo do desejo (vcr Desejo)

Hipnose, 101, 174
Hipn6tico (metodo ... ) 16
Histeria, 101, 102,175,176,177,178

Ichspaltung (ver Clivagem do Eu (moi))
Ideal do eu, 171, 180, 186
Identidade

conquista da identidade, 79, 80
idenlidade origimiria, 122, 130

ldentifica~ao, 79, 80, 86, 88, 90, 173, 175, 176
identifica~ao especular, 122, 129, 187
identifica~ao histerica, 176
identifica~:io n;;rcisica, 171, 173
idcntifica~iio perversa, 82

idcntificag50 primordial. 79, 80, 129, 188
idenlifica,,50 de si ao outro c do outro a si,

117, 129
Imagem

imagem acilstica, 28, 29, 30
(ver lambcm Significante)
imagem especular 79,80, 122, 123

1magimirio
aliena~50 no imagimirio, 80,121,122
capla~50 (captura imagin8ria) 76, 122
'dano imagin:irio, 83
eixo imagin:irio a - a (ver Esquema L)
objeto imagimirio, 76, 83, 84, 93
rela~iio imaginaria com a mae, 98

lmutabilidade do signo (vcr Signo Unguistico)
Inconsciente, 11, 12, 13, 14, 15, Ifi, 19,21,

27,28,30,31, 42, 43, 46, 49, 61, 63, 66,
67,71,91,93,95,96,100,102,104,109,
112,115,116,11"9,124,137,159,168,170,
178,184,186,187,188,189,190,191
inconsciente como discurso do Outro (ver

Dutro)
sujeito do inconsciente (ver Sujei/o)
verdade do incosciente, 148

Indistin~ao fusional miie/crian<;:a, 81
Inje~ii-o de irma (sonho da ... ) (ver Sonho)
Insatisfa~iio do desejo (ver Desejo)
Instante de olhar, 9
Intensionalidade do sujcito (ver Suj,!iro)
Interdi~ao, 82, 83
Interdi"ao do incenso, 83, 84 (ver tambem Lei)
Inversao dos valores (ver Deslocamento)
Investimento, 104
Isso,127

Lapso, 27, 61, 62, 104, 105, 107, 109
Latente (conteudolpensamentolideia) 16, 20,

52,53,54,56,58
Lei

lei do desejo do outro, 85
lei do pai, 85, 86, 87, 88, 89
simboliza"ao da lei, 87, 88, 91, 93

LexicaLiLexico, 33, 34,110
Lingua, 28, 29, 38, 44

c6digo da Ifngua (ver C6digo)
Linguagem, 28, 29, 34, 35, 38, 65, 100, 102,

104,106,107,108,115,118,120,124,127,
148
linguagem delirantc, 30, 31, 54, 99, 160, 162,

163
acesso a linguagcm (ver Acesso ao Simb6-

liea)
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ate de linguagem, 116
companheiro da linguagem, 153
mura da linguagem, 125, 126

Lingiiisleria,21
Linha de fi~ao a - a (ver Esquema L)
Lula de morle, 134
Luta de prestigio, 134

Mae falica, 74
Manifesto (contetido), 16, 20, 52, 53, 54, 58
Meio-dizer, 118
Mensagem, 153, 154, 158, 159, 160, 161, 162,

163,166, 167,169, 182, 184, 185
mensagem intencional, 167
lugar da mensagem, 153, 154, 181, 184, 185

Melafora, 34, 35, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46,
47,48,49,51,52,53,60,62,64,65,67,
78,89,90,91,92,93, 104, 109, 112, 154,
157,164,167,168,184,185

Metafora no nome do pai, 48, 49, 67, 71, 76,
77,88,89,90,91,92,93,94,95,96,98,
99,100,102,104, 107, 108, 109, 114, 137,
171

Metonimia, 34, 35, 40, 41, 42, 43, 46, 47, 48,
49,54,55,58,59,60,61,62,67,93,94,
104,112,151,154,164,169
metonfmia do desejo (ver Desejo)
metonimia do ser no sujeito (ver Sujeito)
metonfmia do sujeito no ser (ver Sujeito)
objeto metonfmico, 94, 142, 147,154, 167
minas do objeto metonfmico, 169

Mo~iio pulsional (ver Pulsao)
Momento de cOncluir, 9
Monemas,34
Muro da linguagem, 125, 126

Nao-sentido, 46, 48, 58, 59
Necessidade, 1-37,140, 141, 142, 144, 146, 178,

185,187,188
intencionalidade da necessidade (ver Inten-

cionalidade do Sujcito)
objeto da necessidade, 143, 144, 146
satisfao;iioda necessidade, 145, 146, 181,185
marca da necessidade na demandu, 182

Neologismos, 20, 31, 49, 53, 54, 164, 165
Neuroses, 97, 98
Nome-do-pai, 77, 87, 90, 93, 94, 98, 99, 102,

104
forclusao do Nome-do-Pai (ver ForcJusiio)

Norekdal, 20, 54, 60
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Objctivagiio imaginaria do sujeito (vcr SujcilO
c Eu (Moi)

Objeto
objeto a (ver Descjo)
objeto do eu (moi) i (a) (ver Eu (Moi)
objeto causa do desejo (ver Descjo)
objeto do dcsejo (vcr Desejo)
objeto f:llico (ver Falo)
objeto da falta (vcr Falla)
objeto f6bico (ver Fobial
objeto imaginario (ver Imagimfrio)
objeto impossfvel (ver Objclo al objero do

desejo)
objeto metonfmico (ver MClOnfmia)
objeto perdido 89, 90, 91, 93, 94,144,147
objeto da pulsao (ver Pulsao)
objeto substitutivo, 167, 93, 94, 146, 147
rcnuncia aDobjeto perdido, 91

Qmissao (condensao;ao por), 19, 51
Qrdem significante (ver Significan(e)
Organiza~o genital infantil, 74
Outrem, 146
Qutro, 93, 98, 107, 108, 118, 122, 124, 125,

126,127,141,144,145,146,153,154,155,
156,163,166,167,172,173,174,183,184,
187,189,190
desejo do desejo do Qutro (ver Desejo)
inconsciente como discurso do Qutro, 104,

154,159,184,187
1ugar do c6digo como lugar do Qutro, 153,

154,166,167
olhar do Outro, 122, 187
palavra do Qutro, 174,185
significante da falta no Qutro SeA) (Vcr Fal-

t'l
significante do Qutro SeA) 145, 185
significante no Qutro SeA) 92, 104
significante no/do Qutro SeA), 172, 184, 185,

187
Dutro, 85, 86, 87, 122, 123, 124, 125, 126,

127,133,142,144,156,157,158,159,161,
162,163,171,177,183,187

Pai, 73 (ver tambem Fl.1n~aoPaterna)
Palavra (vcr FaJa)
Para si da consciencia (ver Consciencia)
Paradigma/paradigmatico (vcr Eixo Paradig-

mMico)
Paran6ia, 160, 161

Penis, 72, 73, 74, 75, 83
falta do penis, 75

Perda, 146, 147
perda da realidade (ver Realidadc)

Pessoas coletivaslmistas 20, 53
Ponto·de·cstofo 35, 39, 40,107,149,150,151,

152, 180
Posterior, posterioridade 40,107,150,181
Prazer,140
Prescn<;a paterna, 78
Presente do discurso (ver Discl.1/"Sodo Presen-

rei
Presente do dizer (vcr Dizer do Presente)
Primazia do falo (ver Falo)
Primazia do significante (vcr Significante)
Privao;iio73, 82, 83, 84, 85, 86, 87,88
Processo primario 31, 49, 67, 105, 169
Propilamina, 20, 54, 60
Psicoscs, 95, 96, 97,98,99
Pulsao 139, 140, 141, 142, 143, 144

alvo da pu1siio, 142, 144
excita~ao pulsional, 140, 141, 144, 145
f~nte da pulsao, 140, 142, 144
pressao da pulsiio, 142
mo~iio pulsional, 141
puls6es sexuais, 176
objeto da pulsao, 141, 142, 143, 144
representante da puisao, 139, 140
satisfa~ao da pulsao, 139, 140, 141, 142, 143,

144 (ver tam hem Alvo da puJsao e Expe-
riencia de satisfa9ao)

Razao (em Hegel), 131
Real, 102, 106, 108, 162

objeto real, 83, 84
Realidade

denegao;ao da realidade, 98
fuga da realidade, 98
pcrda da realidade, 95

Recalquelrecalcado, 64, 67, 98,104,142,169
recalcado originario, 104
recalque posterior, 104
recalque metaf6rico, 105, 112
recalque originario, 88, 91, 93, 96, 98, 100,

104, 109
recalque secundario, 104, 105, 109
retorno do rccalcado, 62, 64, 66, 104, 105,

110
Reconhecimento

reconhccimento do desejo
(ver Desejo de rcconhccimcnto)
reconhecimento imagimirio (veTImaginario)

reconhecimento recfproco dos consciencias,
133, 134

Rcfenda do sujeito (ver Sujcito)
Refercnle simb61ico (ver Simb6lico)
Reinvestimento, 140, 141
Rcla«ao

rela"ao fusional maelcrian~a, 81,82, 122
rela~ao espccular miielcrian~a 81, 82,122
rela~ao espccular com a mae, 122
rela~ao imagimiria com a mae (ver Imagi-

mirio)
Represeotante das coisas, 30
Representante da pulsao (vcr Pulsao)
Represeotaote de palavras, 30
Resistcncia,175
Resposta; 144, 159
Retorno a Frcud, 13, 14, 15, 16,71, 13f1
Retroa~iio, 40
Rivalidade falica (vcr Falo)
Saber absoluto (em Hegel) 128
Sati$fa~ao (ver tambem Experiencia de Satis-

fafao)
satisfa~ao alucinat6ria, 141, 145
satisfa~iio do desejo (ver Desejo)
satisfa~ao da necessidde (ver Necessidade)
satisfa~ao da pulsao (ver Pu/sao)

Semantema, 152
Semblante, 121

discurso de semblante, 121
Sentido, 37, 40, 46, 47, 108, 109, 144, 145,

146,147,149,152,154,185,189
cria~ao de sentido, 152, 154, 164, 166, 167,

168, 169
disfar~amento do sentido, 58
efeito retroativo do sentido, 40
sentido metaf6rico, 148

So<
desejo de ser, 94
dialetica do ser, 76, 81, 82, 86, 88, 91
falta-a-ser (ver Fa/ta)
ser do desejo (ver Dcsejo)
ser do sujeito (ver Sujeito)

Em si (da consciencia) (ver Consciencia)
Em si - para si (da consciencia) (ver Cons-

ciencia)
Significa~iio, 37, 40,150

deslisamento da significao;ao, 40
resistencia it significa~ao, 48, 58, 59

Significado, 28, 29, 30, 31, 36, 37,109,111,
112,119,149,164,168,172,178,184
fluxo dos significados, 38, 39, 81
significado noldo Qutro seA) (vcr Omra)
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Significante, 28, 29, 30, 32, 33, 164, 166, 167,
168,171,173,178,180,184,186,189,190.
autonomia do significante, 29
caniter linear do significante, 29, 33, 34
car:iter primordial do significunte (ver Supre-

macialPrimazja do significante)
comutatividade dos significantes, 183, 184,

185
corte significante, 120, 149, 150
desenfreamento do significante, 30
fluxo de significantes,.38, 39, 149
justaposi~ao de significantes, 166, 167
16gica do significante, 41
ordem significante, 100, 103, 106, 107
primazia do significantc sobre 0 significado

(ver Supremacia do significante sobre 0

Significado)
significante da demanda (ver Demanda)
significante do desejo (ver Desejo)
significante falico (veTFalo)
substitui~ao significante, 33, 34, 43, 44, 46,

47,48,51,53,54,64,65,78,90,93,100,
104,105,111,112,114,151,167,168,184,
185

supremacia do significante sobre 0 signifi·
cado 15, 35, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47,
148, 149, 151

tesouro dos significantes, 153
Signo lingiiistico, 28, 29, 33, 108, 109,184

altera~ao do signo, 29, 30, 32, 33
arbitnirio do signo, 29, 30 it 31, 32
carater aleatorio do signo 30, 31, 44
delimita<;ao do signo, 36, 37, 38, 39, 40, 150
fixidez do signo, 31, 32, 37
imutabilidade do signo, 29, 32, 33
valor do signo, 36, 38, 40, 107, 167

Simb6lico, 76, 160
acesso ao simb6lico, 49, 83, 89, 90, 94, 100,

102,109,121,122,124
divida simboliea, 84
fum;ao simb6lica, 78, 82, 92
objeto simb6lico, 83, 84
ordem simb6lica, 102, 106
pai simb6lico, 87,92,99
referente simb6lico, 74, 76, 83, 144, 152,159,

160, 162, 172
Simbolismo,16
Sfmbolo,16
Simi\aridade/similitude, 34, 35, 52, 54, 64, 65,

66, 107
Sinal de angustia (ver Angustia)
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SincfOnia, 26, 180
Sintagmatico/sintagrna (ver Eixo Sinlagmi rico)
Sintoma, 49, 141, 170

!;intoma como metalora, 62, 63, 64, 65, 66,
67, 120

Sobredetermina\ao, 20, 51
Sonho, 107

sonho da bela a~ougueira, 174, 175, 176, 177,
178

sonho da inje<;ao de Irma, 20, 53
sonho da monografia botanica, 51, 52, 53
sonho do homem dos lobos, 20

Spaltung, 100, 102, (ver tambem Sujeito Divi-
dido)

Sub1ima~ao, 142
Substitui\ao significante (ver Significante)
Sujeito, 80, 81, 91, 96, 100, 103, 104, 106, 107,

108,109,112,117,118,124,125,126,127,
155,156,157,158,159,160,161,165,166,
167,99,169,171,172,173,178,179,182,
183,184,185,186,189,191.
sujeito harrado S 107, 115, 171
sujeito cognoscente/do conhecimento, 128
sujeito desejantefdo desejo, 36, 94, 115, 118,

121,134,137,147,173,174,191
sujeito dividido, 95, 99, 100, 102, 103, 104,

106,114,117,137,155
sujeito da enuncia\ao, 36, 115, 117, 118, 119
sujeito do enunciado, 117,118,119, 121, 128,

137
sujeito epistemico, 128
sujeito faiante, 32, 94, 1031 107, 114, 115,

181,182,186,189, 190, 191
sujeito do inconsciente, 36, 114, 11),"116,

118,128,137
sujeito transcendental, 128
aliena~ao do sujeito no eu (moi) (ver Eu

(moi))
divisao do sujeito (ver Sujeito divid;1o)
eclipse do sujeito, 107
fading do sujeito, 107, 155
forclusao do sujeito, J28, 129
intencionalidade do sujeito, 137, 181, 184,

185,187,189 .
metonfmia do sujeito no ser, 191
objetiva\ao imaginaria do sujeito, 121
ser do sujeito, 185, 190

Supereu,188
Superposi\ao (condensa\ao por...), 19
Suprcmacia do significante (veT Significante)
Sutura, 107,112,128

Tempo 16gico, 9
Tempo para compreender, 9
TensilO (estado de ... ) 140, 144
T"

problematicaldialetica do ter, 74, 86, 88, 91
desejo de ter, 93

Tesouro dos significantes, 153
Tra\o mnesico,140, 141, 145
Trabalbo do sonho, 19, 20, 58, 59
Transferencia, 11, 12, 127

transferencia de denomina<;ao, 46, 58, 62

Unidade linguistica, 34
unidade linguistica distintiva minima, 151

Unidude de significa~ao, 34, 40

Valor do signo lingiiistico (ver Signa Lingiifs-
lico)

Verdade do desejo (ver Desejo)
Verdade do sujeito (ver SlIjeito)
Verwerfung (ver ForcJusio)
Vetor dos significados (ver Cadeia dos Signifi-

cm/os)
Vetor intencional (ver Intencionalidade do 51.1-

jei/o)
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