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Assistam à minha Televisão. Sou um clown. 

Mirem-se nela e não me imitem ! 

J A C Q U E S L A C A N 

Tendo que ensinar ... a médicos, analistas ou 

analisados, Lacan lhes dá, na retórica de sua 

fala, o equivalente mimético da linguagem do 

inconsciente, que é, como todos sabem, em 

sua essência última, Witz, trocadilho, metáfora 

malograda ou bem-sucedida. 

Louis A L T H U S S E R 
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i. Trinta anos depois 

E M S E G U I D A À P U B L I C A Ç Ã O da terceira parte de minha 
História da psicanálise,1 em 1993, inteiramente dedicada 
ao pensamento, à vida, à obra e à atuação de Jacques 
Lacan, tive muitas vezes a sensação de que um dia seria 
preciso efetuar um balanço, não apenas da herança desse 
mestre paradoxal, mas também da maneira pela qual 
meu trabalho foi comentado dentro e fora da comuni-
dade psicanalítica. 

Eu imaginara, decerto erradamente, que um trabalho 
sereno, com base numa abordagem crítica, seria capaz de 
aplacar as paixões. E que talvez a célebre frase de Marc 
Bloch - "Robespierristas, antirrobespierristas, nós vos im-
ploramos: por piedade, dizei-nos simplesmente quem foi 
Robespierre"2 - que eu colocara como epígrafe de meu 

1 Elisabeth Roudinesco, História da psicanálise na França, Rio de Janeiro, 
Zahar, vol.i, 1989, [1982,1986,1994]; vol.2,1988, [1986,1994]; Jacques Lacan, 
esboço de uma vida, história de um sistema de pensamento, São Paulo, Com-
panhia das Letras, 2008. 
2 Marc Bloch, Apologiepour 1'histoire, ou Métier d'historien, Paris, Armand 
Colin, 1993, [1949], p.157 [ed. bras.: Apologia da história ou O ofício de histo-
riador, Rio de Janeiro, Zahar, 2002, p.126]. 
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livro permitiria, finalmente, que fossem sopesados, longe 

das paixões, tanto o destino do homem como o desenvol-

vimento de seu pensamento. 

Ainda que o resultado tenha sido em grande parte posi-

tivo, é evidente que o homem e sua obra continuam a ser 

objeto das interpretações mais extravagantes, quando as 

gerações tendem a esquecer o que aconteceu antes delas, 

dispostas a celebrar a anterioridade patrimonial e genea-

lógica de uma pretensa "idade do ouro", em lugar de uma 

reflexão sobre o passado suscetível de esclarecer o futuro. 

A isso acrescentam-se os delírios que periodicamente 

vêm à tona e que emanam de panfletários pouco escru-

pulosos ou terapeutas em busca de notoriedade: Freud 

nazista, antissemita, incestuoso, criminoso, bandido. La-

can perverso, predador, maoista, estuprador, líder de seita, 

bandido, espancando mulheres, pacientes, criados, filhos, 

colecionador de armas de fogo. Tudo foi dito a esse respeito 

e o boato segue seu caminho, de exagero em exagero. 

Nossa época é individualista e pragmática. Goza com 

o instante presente, a avaliação, o determinismo econô-

mico, as estatísticas, o imediato, o relativismo, a segurança. 

Cultiva o repúdio ao engajamento e às elites, o desprezo 

pelo pensamento, a transparência, o gozo do mal e do sexo 

perverso, a exibição do afeto e das emoções contra um 

fundo de explicação do homem por seus neurônios ou ge-

nes. Como se uma causalidade única permitisse dar conta 

da condição humana. A escalada do populismo na Europa 

e a sedução que ele exerce em determinados intelectuais 
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que pregam abertamente o racismo, a xenofobia e o nacio-

nalismo não são alheias, sem dúvida, a tal situação. 

Cumpre dizer que o advento de um capitalismo selva-

gem contribuiu para a extensão planetária da desesperança 

e da miséria, associada à reativação do fanatismo religioso, 

que, para alguns, desempenha papel de referência política 

e experiência identitária. Na França, 8 milhões de pessoas 

sofrem de distúrbios psíquicos, tratando-se como podem: 

medicamentos, terapias diversas, medicinas alternativas, 

desenvolvimento pessoal, magnetismo etc. Em toda parte, 

no mundo democrático, procedimentos de automedicina 

desenvolvem-se ao infinito, distantes da ciência e, o mais 

das vezes, da razão. Nesse mundo, a busca do prazer - e 

não da felicidade coletiva - substituiu a aspiração à ver-

dade. Portanto, a psicanálise, comprometida com a busca 

da verdade de si, entra agora em contradição com essa du-

pla tendência: ao hedonismo, de um lado; ao retraimento 

identitário, de outro. 

Porém, ao mesmo tempo, nossa época também produz 

a contestação do que ela encena: é quando o perigo é 

maior, dizia Hõlderlin, que a salvação está mais próxima3 

- como, aliás, a esperança. Prova disso: após três décadas 

de críticas ridículas contra a própria idéia de revolta, eis 

que emerge, fora da Europa, que a vira nascer, um novo 

desejo de Revolução. 

3 "Mais aux lieux du péril croit/ Aussi ce qui sauve" ["Mas nos lugares perigosos 
medra/ Igualmente o que salva"], Friedrich Hõlderlin, "Patmos", in 
Qiuvre, trad. Gustave Roud, Paris, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, 
1967, p.867. 
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No Q U E S E R E F E R E à história da psicanálise e à sua histo-
riografia, é como se, a posteriori e em tal contexto, e a des-
peito do estabelecimento rigoroso dos fatos e da exploração 
de diversas verdades de múltiplas facetas, Lacan - depois de 
Freud, aliás, e todos os seus sucessores - continuasse a ser 
visto ora como demônio, ora como ídolo. Daí um mani-
queísmo e uma negação da história. E os psicanalistas não 
ficam atrás: jargão, postura melancólica, fechamento às 
questões sociais, nostalgia. Eles preferem a memória à his-
tória, a verborragia ao estabelecimento dos fatos, o amor 
dos tempos antigos ao do presente. Esquecem facilmente 
que "amanhã é outro dia". A ponto de ser possível nos per-
guntarmos se, às vezes, não se comportam como inimigos 
de sua disciplina e herança. 

Foi ao fazer tal constatação, sem deixar de observar as pri-
mícias de uma nova esperança, que me deu vontade, trinta 
anos após a morte de Lacan - quando se esboça o progres-
sivo eclipse de certa era (dita "heróica") da psicanálise, e os 
psicanalistas transformam-se em psicoterapeutas organiza-
dos numa profissão regulamentada pelo Estado de falar 
mais, e de maneira mais pessoal desta vez, do destino do 
último grande pensador de uma aventura intelectual que 
começou a se desdobrar no final do século XIX, à época do 
lento declínio do império austro-húngaro e de todas as ins-
tituições a ele vinculadas: a família patriarcal, a soberania 
monárquica, o culto à tradição e a recusa do futuro. 

Quis evocar, pensando no leitor de hoje, alguns episó-
dios marcantes de uma vida e de uma obra à qual toda uma 
geração está misturada, e comentá-las, retrospectivamente, 
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de maneira livre e subjetiva. Eu gostaria que este livro 
fosse lido como o enunciado de uma parte secreta da vida e 
da obra de Lacan, uma andança por trilhas desconhecidas: 
um avesso ou uma face oculta que vem esclarecer o ar-
quivo, como num quadro criptografado no qual as figuras 
da sombra, outrora dissimuladas, passam à luz. Quis evo-
car fragmentos de um outro Lacan, confrontado com seus 
excessos, com sua "paixão pelo real",4 com seus objetos: em 
uma palavra, com seu real, com o que foi foracluído de seu 
universo simbólico. Um Lacan das margens, da borda, do 
literal, arrebatado por sua mania de neologismo. 

Esse Lacan soube anunciar o tempo que veio a ser o 
nosso, prever a ascensão do racismo e do comunitarismo, 
a paixão pela ignorância e o ódio ao pensamento, a perda 
dos privilégios da masculinidade e os excessos de uma 
feminilidade selvagem, o advento de uma sociedade de-
pressiva, os impasses do Iluminismo e da Revolução, a 
luta mortal entre a ciência erigida em religião, a religião 
erigida em discurso da ciência e o homem reduzido a ser 
biológico: "Em muito breve, seremos atropelados", ele 
dizia em 1971, "por problemas segregativos que serão ta-
chados de racismo e que consistem no controle do que se 
passa no nível da reprodução da vida, em criaturas que 
acabam, em virtude do que falam, por ter todos os tipos 
de problemas de consciência ... " 5 

4 Nas palavras de Alain Badiou, Lesiècle, Paris, Seuil, 2005, p.54 [ed. bras.: O 
século, Aparecida (SP), Idéias & Letras, 2007]. 
5 Jacques Lacan, Le Séminaire, livre XIX, ...oupire (1971-1972), Paris, Seuil, 
2011 [ed. bras.: em produção]. 
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Voltar a falar de Lacan trinta anos após sua morte é tam-
bém recordar uma aventura intelectual que ocupou um 
lugar proeminente em nossa modernidade, e cuja herança 
permanece fecunda, digam o que disserem: liberdade de 
expressão e de costumes, desabrochar de todas as eman-
cipações - as mulheres, as minorias, os homossexuais - , 
esperança de transformar a vida, a família, a loucura, a 
escola, o desejo, recusa da norma, prazer da transgressão. 

Despertando inveja nos intelectuais, que não param de 
insultá-lo, Lacan situa-se, não obstante, na contracorrente 
dessas esperanças, qual um libertino lúcido e desencantado. 
Decerto estava convencido de que a busca da verdade era a 
única maneira de conseguir substituir a salvação pelo pro-
gresso, o obscurantismo pelo Iluminismo. Com a condição, 
todavia, dizia ele, de saber que a racionalidade pode sem-
pre virar do avesso e suscitar a própria destruição. Daí sua 
defesa dos ritos, tradições e estruturas simbólicas. Os que 
hoje o rechaçam, transformando-o no que ele nunca foi e 
pespegando-lhe o rótulo infame de "guru" ou "falastrão da 
democracia", se esquecem de que ele mergulhou de cabeça, 
às vezes contra si mesmo, nessas transformações. A ponto 
de esposar seus paradoxos mediante jogos de linguagem e de 
palavras que hoje nos divertimos em reproduzir. O século 
XX era freudiano, o século XXI é, desde já, lacaniano. 

L A C A N N Ã O PAROU de nos surpreender. 
Nascido no início do século XX, e tendo vivido duas 

guerras ferozes, começou a ser celebrado a partir dos anos 



Trinta anos depois ii ii 

1930. Mas foi entre 1950 e 1975 que exerceu seu mais pujante 
magistério sobre o pensamento francês, numa época em 
que a França, dominada por um ideal social e político her-
dado dos dois movimentos oriundos da Resistência — o 
gaullismo e o comunismo —, depois pela descolonização, e 
finalmente pela cesura de Maio de 68, via-se como a nação 
mais culta do mundo. Uma nação em que os intelectuais 
ocupavam um lugar preponderante no seio de um estado 
de direito marcado pelo culto de uma República universa-
lista e igualitária. 

Nesse contexto, todas as aspirações fundadas na razão 
e no progresso eram abraçadas, com ênfase no projeto de 
melhorar coletivamente a sorte de todos os acometidos 
por distúrbios psíquicos: neuróticos, psicóticos, depressi-
vos e delinqüentes. E foi precisamente por essa época que 
Lacan obstinou-se em afirmar que o avanço freudiano era 
o único horizonte possível das sociedades democráticas, o 
único capaz de apreender todas as facetas da complexidade 
humana: o pior e o melhor. Nem por isso se tornou, a des-
peito de sua forte propensão ao pessimismo e à ironia, um 
reacionário medíocre. 

Foi também o único pensador da psicanálise a abordar 
de maneira freudiana a herança de Auschwitz, mobili-
zando, para descrever seu horror, tanto a tragédia grega 
quanto os escritos do marquês de Sade. Dos herdeiros de 
Freud, ninguém soube como ele reinterpretar a questão 
da pulsão de morte à luz do extermínio dos judeus pelos 
nazistas. Sem essa correção de curso e sem esse fascínio 
que Lacan sentiu pela parte mais cruel e mais escura da 
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humanidade, a psicanálise teria se tornado, na França, um 

assunto banal de psicologia médica, herdeira de Pierre Ja-

net, Théodule Ribot ou, pior ainda, de Léon Daudet, Gus-

tave Le Bon ou Pierre Debray-Ritzen. 



2. De Viena a Paris 

À M E D I D A QUE SE D E S E N H A V A , no fim do século XIX, uma 
nova configuração ideológica, que impulsionava o declínio 
das soberanias monárquicas e se fundava no medo das mul-
tidões, na adesão à tese da desigualdade das raças e na crença 
em um ideal de ciência suscetível de governar os povos, a 
invenção freudiana se desenvolvia, ao contrário, como um 
novo humanismo, estimulando as liberdades individuais e de-
dicando-se a explorar a parte irracional da natureza humana. 

Conservador esclarecido, Freud estava convencido de 
que o advento da democracia assinalaria a vitória da civi-
lização sobre a barbárie. Por outro lado, como bom adepto 
do Iluminismo sombrio, também estava persuadido de que 
essa vitória nunca seria conquistada e que todas as eras se-
riam sempre ameaçadas, em virtude do próprio progresso 
humano, por um retorno permanente de suas pulsões mais 
devastadoras. Em outras palavras, sustentava que a frustra-
ção era necessária à humanidade para conter sua agressivi-
dade e suas pulsões sexuais, mas que ela tornava os homens 
infelizes, uma vez que, entre os vivos, apenas os homens, ao 
contrário dos animais, eram habitados por um desejo de 
destruição do qual tinham consciência. 

17 
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Lacan era ainda mais sombrio em sua abordagem da 

sociedade humana, e mais marcado também, sem dúvida, 

pela idéia da fragilidade dos regimes democráticos, mais 

interessado pela loucura, o crime e a mística, e, finalmen-

te, mais atormentado. Em suma, distinguia-se dos her-

deiros de Freud - de Melanie Klein a Donald W. Winni-

cott e de muitos outros - pela distância que muito cedo 

tomara de uma concepção da psicanálise que a reduzia a 

um corpus clínico. 

Freud já rejeitara a filosofia, que comparou injustamente 

a um sistema paranoico, para voltar-se para a biologia, a 

mitologia e a arqueologia. Lacan fez o caminho inverso, 

ao reinscrever a psicanálise na história da filosofia reintro-

duzindo o pensamento filosófico no corpus freudiano. Na 

esteira disso, quis fazer da psicanálise um antídoto para a 

filosofia, uma "antifilosofia", opondo o discurso do mestre 

ao do analista. Assumiu, assim, o risco de juntar-se, contra 

o Iluminismo, aos asseclas do obscurantismo ou dos anti-

iluministas.1 

Claro, Lacan era psiquiatra, logo, clínico, porém, no 

fundo, poderia ter sido uma coisa diferente, ainda que ti-

vesse uma autêntica vocação para a medicina pública, o 

1 Encontramos traços disso sobretudo em "O aturdito" (1973), in Jacques 
Lacan, Outros escritos, Rio de Janeiro, Zahar, 2003, p.448-97, e em O 
Seminário, livro 17, O avesso da psicanálise (1969-70), texto estabelecido 
por Jacques-Alain Miller, Rio de Janeiro, Zahar, 1992; Alain Badiou, 

"Lantiphilosophie: Lacan et Platon", in Conditions, Paris, Seuil, 1992, p.306-
26; cf. igualmente Colette Soler, "Lacan en antiphilosophe", in Filozofski, 
vol.XXVII, n.2, 2006, p.121-44. Alain Badiou, Seminário sobre Lacan, École 
Normale Supérieure, 1994-95. 
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que com freqüência é esquecido. A propósito, nunca dei-

xou o hospital Sainte-Anne: "minhas muralhas", ele dizia, 

quando pretendia "falar com as paredes", sofrendo por não 

ser suficientemente ouvido. Foi interno e depois deu confe-

rências, antes de se entregar, além do razoável, ao ritual da 

apresentação de doentes. E foi por esse título que angariou 

uma verdadeira popularidade junto a milhares de psicólo-

gos e profissionais da doença mental. Não conferia ele um 

alto prestígio à temática dos fundadores da psicoterapia ins-

titucional, nascida no coração da Resistência, no hospital de 

Saint-Alban, no Lozère, os quais haviam promovido uma 

medicina mental a serviço do doente e não mais submetida 

às classificações arcaicas oriundas da antiga ordem asilar? 

Durante a Primeira Guerra Mundial, aluno no colégio 

Stanislas, Lacan pensara em abraçar a carreira política, 

vendo-se sem dificuldade como um Rastignac do século 

XX. Tudo o interessava: a nova literatura, a obra de James 

Joyce, o estilo de Maurras, as imprecações desesperadas 

de Léon Bloy, a libertinagem, as experiências radicais, a 

filosofia de Nietzsche. E tinha horror às suas origens fami-

liares: uma mãe carola, um pai representante comercial, 

esmagado pela onipotência do próprio pai, antepassados 

comerciantes de vinagre. De certa forma, rejeitava a França 

profunda e chauvinista da qual se originava. Daí sua atra-

ção pelas elites intelectuais parisienses, pelos movimentos 

de vanguarda - o Dadaísmo e o Surrealismo - , pelas rou-

pas excêntricas, pelas comidas raras, pelos focos da cultura 

europeia (Londres e Roma), e, finalmente, pelas mulheres, 

que nunca se pareceriam com sua mãe, que nunca seriam 
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"maternais". Com as mulheres que apreciava, Lacan mos-

trava-se sempre de extrema generosidade.2 

Lacan era sua própria mãe, seu próprio pai, seu genitor, 

portanto, desejava possuir as coisas e os seres: adorava lis-

tas, coleções, inéditos, edições raras. Esse grande teórico da 

relação de objeto, da necessidade da falta e da revalorização 

da função simbólica do pai passou a vida pensando contra si 

mesmo. Contra sua dificuldade de ser pai, contra a angústia 

da falta, contra sua abominação pelas mães. Pensava muito 

no que gostaria de ter sido: um texto, uma mulher, um 

poeta, um artista, um palhaço, um santo homem, ou ainda 

Salomão, filho de Davi, célebre por sua sabedoria e por ter 

conduzido o povo de Israel ao apogeu de seu poderio. 

Também foi, como psicanalista e chefe de escola, uma 

mãe para os discípulos do sexo masculino, um pai para as 

alunas do sexo feminino. Não podia nem deixá-los, nem 

amá-los por si mesmos, nem ser abandonado por qualquer 

um sem prorromper em crises de fúria e despeito tão logo 

cumpria escolher um partido contra outro. Lacan era um 

aventureiro de seu século, um herói sartriano, decerto, 

porém, mais do que isso, um personagem balzaquiano, 

sonhando viver no mundo perecido da nobreza do Antigo 

Regime, o de Saint-Simon e La Rochefoucauld. 

Nem Hugo, nem Dumas, nem mesmo Flaubert: Lacan 
escrevia contra a literatura romanesca do século XIX. E, 

2 Todos os depoimentos coincidem, sobretudo os que pude colher de Mo-
nique Lévi-Strauss, Madeleine Chapsal, Jenny Aubry, Françoise Giroud 
e Marie-Pierre de Cossé Brissac. 
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não obstante, sua história era a história de um destino bal-
zaquiano transposto para o século XX, e, justamente por 
isso, recalcado. Repito: a história de Lacan é a mocidade de 
Louis Lambert, a maturidade de Horace Bianchon, a ve-
lhice de Balthazar Claès. O primeiro soçobrou na loucura, 
após ter passado do mais elevado idealismo ao sensualismo 
mais agudo. O segundo foi um admirável médico da alma 
e do corpo, ameaçado pela insurreição de seus desejos, in-
dulgente com os outros, severo consigo mesmo. O terceiro 
deixou-se arrastar por uma avidez de saber que o levou à 
autodestruição. 

Como o primeiro, Lacan poderia ter mergulhado na di-
vagação, se não houvesse sabido, mediante sua entrada no 
saber psiquiátrico, confrontar-se com a loucura asilar, isto 
é, com aquela parte de si mesmo que o reportava a uma ge~ 
nealogia familiar atormentada: um irmão, Marc-François, 
que optou pela clausura monacal; uma mãe, Émilie, que 
nunca saberia que homem ele se tornara; um pai, Alfred, 
que queria transformá-lo num comerciante de mostarda. 

Como o segundo, alcançou o pináculo da glória num 

momento crucial de sua existência - entre 1950 e 1970 - , 

porque considerava que o mundo, depois da Shoah,3 recal-

cara a essência da revolução psicanalítica e que apenas um 

método suscetível de explicar as estruturas inconscientes, 

as que estão inscritas nos mitos e na linguagem, seria ca-

3 Adotamos nesta tradução o termo Shoah (que significa "catástrofe" em 
hebraico e se tornou consagrado pelo documentário homônimo de Claude 
Lanzmann, de 1985), em lugar de Holocausto (que sugere a idéia de "sa-
crifício"). (N.R.T.) 
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paz de substituí-lo. Da mesma forma, tomou a peito, após 

Freud e Theodor W. Adorno, e baseando-se nos trabalhos 

de Claude Lévi-Strauss, inscrever-se numa tradição de pen-

samento que lhe permitiu, ao longo de uma obra faustosa, 

arrancar o homem do universo do oculto, sob o risco de 

trazer à cena a impotência da razão e da verdade ao efetuar 

essa extirpação. E, para encerrar, não cessou de se confron-

tar tragicamente com a questão da morte e da decadência 

do corpo: "Falo com meu corpo", dizia com freqüência, "e 

isso sem o saber. Digo então sempre mais do que sei sobre 

ele." E também: "A vida sonha apenas repousar o máximo 

possível esperando a morte. A vida sonha apenas morrer." 

Como o terceiro, enfim, cedeu, durante os últimos 
dez anos de vida, à tentação do saber absoluto, julgando 
descobrir nos nós e nas tranças ou, paradoxalmente, nos 
maternas, um modelo lógico-topológico capaz de ilumi-
nar o que a fala não diz, ou, inversamente, dizer o que 
o inconsciente não saberia dizer. Imerso no mutismo, ou 
não se exprimindo mais senão com a ajuda de trocadilhos, 
alógrafos, palavras-valise ou neologismos4 - Jules Lacue, 
jaclaque, afrreud, ajoyce, o Aimée de Mathèse etc.5 passou 

4 Mareei Bénabou, Laurent Cornaz, Dominique de Liège, Yan Pélissier, 
7&9 néologismes deJacques Lacan, Paris, Epel, 2002. Cf., neste volume, Cap.13, 

"Lugares, livros, objetos". 
5 Todos inventados ao longo de O Seminário, livro 23, O sinthoma (1975-1976), 
texto estabelecido por Jacques-Alain Miller, Rio de Janeiro, Zahar, 2007, 
respectivamente, p.157, 87,116,116, exceto Aimée de Mathèse, mencionado 
em Le Séminaire, livre XXIV, L'insu que sait de l'une-bévue s'aile a mourre, 
inédito. (N.T.) 
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a se assemelhar ao velho Édipo, tirano decadente com os 
olhos destruídos, exilado em Colono e amaldiçoando a 
descendência.6 

Como definir a especificidade dessa obra complexa para 
os leitores de hoje e para os que nos sucederão? 

Eu diria, em primeiro lugar, que, malgrado as aparên-
cias e o fato de jamais ter apresentado as características 
de uma obra escrita e terminada, ela se desdobra como 
um sistema de pensamento, no sentido de que possui uma 
coerência interna fundada na criação de conceitos originais 
e em empréstimos de outras disciplinas: lingüística, filoso-
fia, antropologia, matemática etc. 

E, portanto, receptiva a interpretações contraditórias, à 
maneira dos textos da modernidade literária: um sistema 
aberto, ainda que freqüentemente hermético. Atesta isso 
o fato de Lacan nunca ter pretendido dar título de ver-
dade aos livros que publicou em vida. Quando houveram 
por bem reunir seus artigos em 1966, ele deu o título de 
Escritos ao volume; quando editou, em 1970, a transcrição 
de sua entrevista para a rádio belga, escolheu Radiofonia, 
e, da mesma forma, em 1974, chamou de Televisão o filme 
no qual figurava como único ator.7 Seu Seminário foi edi-
tado como O Seminário, e quando criou uma revista, em 
1968, decidiu que os artigos seriam publicados sem nome 
de autor. Nomeou-a Scilicet ("não precisa nem falar"), e a 

6 Cf., neste volume, Cap.14, "Antígona". 
7 Radiofonia é uma entrevista a Robert Georgin, e Televisão é a sinopse 
do filme de Benoit Jacquot. Os dois textos acham-se reproduzidos em 
Outros escritos, op.cit. 
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subintitulou "Você pode saber o que pensa sobre isso a 
Escola Freudiana de Paris". Era seu mestre, o único a impri-
mir o nome nela, e ela era o órgão de sua escola, destinada, 
por conseguinte, a desaparecer com ela e com ele. Em sín-
tese, todos os trabalhos eram designados como uma sú-
mula remetida a uma literalidade inesgotável. Uma épura 
minimalista: referência a Mallarmé, pelo sonho de uma 

"meia-noite em si desaparecida" (Igitur), a Joyce, pelo tu-
multo imposto à língua, a Francis Ponge, pelo pressuposto 
das coisas. 

Lacan foi, assim, o único entre os herdeiros de Freud a 
dar à obra freudiana um arcabouço filosófico e a arrancá-la 
de seu enraizamento biológico, sem com isso descambar 
no espiritualismo. O paradoxo dessa interpretação é que 
ela reintroduzia na psicanálise o pensamento filosófico ale-
mão do qual Freud se distanciara. Essa contribuição, que 
ele quis em seguida anular, designando-se antifilósofo, fez 
de Lacan o único mestre da psicanálise na França, o que 
lhe acarretou grande hostilidade. Mas se alguns de seus fe-
rozes contendores foram injustos, ele abriu a guarda para a 
crítica, cercando-se de epígonos que contribuíram, com seu 
jargão, para obscurecer seu ensino. Pior ainda, não podia 
prescindir deles, ao passo que não cessava de desaprová-los 
recomendando-lhes que não o imitassem. 



3. A criança no espelho 

L A C A N E R A FASCINADO POR PRIMATOLOGIA, por histórias 

de ratos presos em labirintos, por macacos e jardins zooló-

gicos. Adorava passarinhos, rãs, peixes, barulhos emitidos 

por animais, bestiários, plantas. Mas, acima de tudo, amava 

sua cadela, uma boxer, à qual atribuía sentimentos galantes 

para com sua pessoa. Ele dizia: 

Ela se abandona a excessos de paixão comigo, nos quais 

assume um aspecto absolutamente temível para almas mais 

cautelosas, tal como existem, por exemplo, no nível de mi-

nha descendência. Receia-se então que, nos momentos em 

que ela começa a pular em cima de mim, arriando as ore-

lhas, e a rosnar de certa maneira, o fato de ela pegar minhas 

mãos entre seus dentes pode representar uma ameaça, mas 

não é nada disso. Ela me ama e algumas palavras minhas 

recolocam tudo em ordem ... Ela nunca me confunde com 

outro.1 

1 Jacques Lacan, Le Séminaire, livre IX, VIdentification (1961-1962), inédito, 
transcrito por Michel Roussan, sessão de 29 nov 1961. 
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Tão darwiniano quanto Freud, Lacan permanecia, não 
obstante, ligado a um certo naturalismo, o de Buffon, re-
visto e corrigido pelos pintores surrealistas, por sua vez 
mergulhados no universo das mitografias africanas. A 
prosa de Lacan faz pensar em certos quadros de Giorgio 
de Chirico ou Salvador Dali, seu velho amigo e cúmplice, 
mas sobretudo, e de maneira estarrecedora, nos de René 
Magritte. 

Intrépida e cinzelada, essa prosa interroga a defasagem 
entre o objeto e sua representação, ao mesmo tempo em 
que reduz a realidade a uma irrupção selvagem atravessada 
por fórmulas e arabescos. Segundo Lacan, toda realidade 
deve ser expressa de maneira objetai, sem o menor lirismo, 
uma vez que toda realidade é, em primeiro lugar, um real, 
isto é, um delírio. Lacan descreve a realidade como um 
pintor cujo modelo fosse um ovo sobre a mesa, mas que 
desenhasse na tela uma ave abrindo as grandes asas. Ele 
associa seres e coisas, paisagens e palavras, corpos e rostos, 
espelhos e crianças. 

Foi em 1936 que começou sua iniciação na filosofia he-
geliana, participando, com Raymond Queneau, Georges 
Bataille e muitos outros, do seminário de Alexandre Kojève 
sobre a Fenomenologia do espírito, o que o levou a elaborar 
sua concepção de sujeito e imaginário. 

No mesmo ano, pronunciou uma célebre conferência 
sobre o estádio do espelho no XIV Congresso da Interna-
tional Psychoanalytical Association (IPA) de Marienbad, 
fazendo assim sua entrada, qual um meteoro, na cena do 
movimento psicanalítico internacional. Lá expôs o caso de 
uma criança instalada frente a um espelho que se regozija, 
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ao contrário do macaco, diante de sua imagem. A interven-
ção durou dez minutos: uma sessão curta precoce. Quanto 
ao texto, ninguém encontrou mais vestígios dele. Grande 
organizador da IPA, Ernest Jones vociferou, naquele dia, 
contra aquele conferencista francês de quem jamais ouvira 
falar e que não respeitava o tempo de fala atribuído a cada 
um. Humilhado, Lacan deixou o congresso para ir assistir 
às Olimpíadas de Berlim. O espetáculo dessa cerimônia 
nazista iria assombrá-lo a vida inteira. 

Dois anos mais tarde, integrou o conteúdo de sua con-
ferência em um verbete sobre família encomendado por 
Henri Wallon para a Encyclopéâiefrançaise (1938). O verbete 

"Estádio do espelho" compreendia duas partes: "1. Potência 
secundária da imagem especular"; "2. Estrutura narcísica 
do eu." Era de Henri Wallon, precisamente, psicólogo co-
munista e hegeliano, que ele tomava essa terminologia 
emprestada. Sempre disposto a apagar o arquivo original, 
Lacan omite a citação de sua fonte... Mais tarde, não parou 
de escamotear o nome de Wallon e apresentar-se como 
inventor do termo. 

Não obstante, inspirava-se menos em Wallon do que em 
Kojève, que sugeria que o pensamento moderno dos anos 
1930 registrava uma nova revolução: a passagem de uma 
filosofia do eu penso (Descartes) para uma filosofia do eu 
desejo (Freud, Hegel). Em outras palavras, Lacan, seguindo 
Kojève, pensava o outro ou a alteridade como objeto de 
uma consciência desejante. 

Wallon denominara "prova do espelho" a experiência 
mediante a qual uma criança em frente a um espelho con-
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segue, progressivamente, distinguir o "corpo próprio" da 
imagem refletida. Essa operação dialética era possível, se-
gundo ele, graças a uma compreensão simbólica por parte 
do sujeito do espaço imaginário no qual se forja sua uni-
dade. Na perspectiva walloniana, a prova do espelho espe-
cificava a passagem do especular ao imaginário, e depois, 
do imaginário ao simbólico. 

Ora, Lacan - qual um pintor surrealista - não retomava 
a terminologia de Wallon senão para transformar a "prova 
do espelho" num "estádio do espelho", isto é, numa mis-
tura de dois conceitos: a posição intrapsíquica no sentido 
de Melanie Klein, o estádio (evolução) no sentido freudiano. 
Assim fazia desaparecer toda referência a uma dialética 
natural. Na perspectiva lacaniana, o estádio do espelho 
tornava-se uma operação psíquica, até mesmo ontológica, 
pela qual o ser humano é constituído numa identificação 
com seu semelhante. 

Assim como Melanie Klein, Lacan abordava a segunda 
tópica freudiana - o eu, o isso, o supereu - a reboque de 
toda a psicologia do eu. Duas opções eram possíveis a partir 
de 1923. Uma consistia em fazer do eu o produto de uma di-
ferenciação progressiva do isso, agindo como representante 
da realidade e tendo como função conter as pulsões (foi a 
Ego Psychology da escola norte-americana); a outra, ao con-
trário, dava as costas a qualquer idéia de autonomização 
do eu para estudar sua gênese em termos de identificação 
(será a escola francesa). 

Segundo Lacan, que tomava emprestada essa idéia de 
Louis Bolk, embriologista holandês, a importância do es-
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tádio do espelho devia ser associada à "prematuração" do 
nascimento, atestada pelo inacabamento anatômico do sis-
tema piramidal e à descoordenação motora dos primeiros 
meses de vida. Desde essa data, e cada vez mais ao longo dos 
anos, Lacan passou a se afastar da visada psicológica, des-
crevendo o processo sob o ângulo do inconsciente. Chegou 
então a afirmar que o mundo especular, local de identidade 
primordial do eu, não contém nenhuma alteridade. Donde 
a seguinte afirmação canônica: o estádio do espelho é uma 
fase, isto é, um estado que sucede, enquanto estrutura, outro 
estado, e não um estádio no sentido evolucionista do termo. 

Da mesma forma que Freud se separara da neurologia 
demonstrando que a topografia imaginária do corpo - a 
fantasia - jamais coincide com uma anatomia real ou um 
traço neuronal, Lacan inventou um estádio do espelho que 
não tinha necessidade nem do suporte de um estádio nem 
de um verdadeiro espelho. 

Com pressa de voltar à cena da IPA e vingar-se da hu-
milhação sofrida, Lacan pronunciou uma segunda confe-
rência sobre o estádio do espelho, em Zurique, em 1949. Lá 
conheceu Ernest Jones, que, dessa vez, deu-lhe tempo de 
ler sua comunicação. Pedira à amiga Monique Lévi-Strauss 
que datilografasse o manuscrito, o que ela fez com prazer. 
E quando sentiu dificuldade para compreender o que ele 
queria dizer, Lacan lhe forneceu explicações luminosas, as-
sinalando que sua inspiração vinha da prosa de Mallarmé. 

Em vez de falar do estádio ou do espelho, ou ainda dos 
objetos defasados de suas representações, Lacan entregou-
se, em Zurique, a uma vasta reflexão sobre a noção de su-
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jeito na psicanálise e na história das ciências. Daí a adoção 
de um título bem mais extenso: "O estádio do espelho 
como formador da função do eu, tal como nos é revelada 
na experiência psicanalítica".2 

2 Jacques Lacan, Escritos, Rio de Janeiro, Zahar, 1998, p.96-103. Cf. Elisabeth 
Roudinesco, "Le stade du miroir, concept et archive", in Jean-Michel 
Rabaté (org.), Lacan, Paris, Bayard, 2004. 



4. O sujeito reinventado 

L A C A N PASSOU AS F É R I A S DO V E R Ã O DE 1 9 3 6 - suas primei-
ras férias remuneradas - junto com sua primeira mulher, 
Marie-Louise Blondin, grávida de cinco meses. Aos 35 anos, 
prestes a enfrentar pela primeira vez a prova da paternidade, 
escreveu um artigo programático, "Além do 'princípio de 
realidade"', no qual anunciava o advento de uma nova geração 
freudiana, da qual se julgava o líder, e à qual atribuía a tarefa 
de "ler Freud" contra e à margem de toda psicologia do eu. 

Essa conclamação à revolta prolongou o enunciado da 
primeira versão do estádio do espelho. Enquanto triun-
favam as reformas impostas pela Frente Popular Lacan 
parecia, mais uma vez, ir na contracorrente dos ideais de 
seu tempo, desvinculando-se da idéia de que o indivíduo 
pudesse adaptar-se a uma realidade ou querer transformá-
la. Assim, fazia da identificação mental uma forma cons-
titutiva do conhecimento humano, sugerindo que se de-
signassem "postos imaginários da personalidade" as três 
instâncias da segunda tópica freudiana a fim de deduzir 
uma quarta, o "eu" \je], ao qual atribuía uma função pre-
cisa: ser o lugar por onde o sujeito pode se reconhecer, de 
forma imaginária, como sujeito. 
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Em 1949, portanto, Lacan não defendia mais as mes-
mas posições de antes da guerra. Não apenas se reportava 
à obra de Melanie Klein e à de Claude Lévi-Strauss, como 
levava em conta os princípios da lingüística de Ferdinand de 
Saussure, passando, assim, de uma representação existen-
cial do sujeito fundada na fenomenologia a uma concepção 
estrutural da subjetividade, segundo a qual o sujeito está, 
antes de tudo, imerso na linguagem, ou seja, numa função 
simbólica que o determina à sua revelia. Além disso, efe-
tuava uma leitura bastante estimulante do cogito cartesiano. 

Para compreender a significação dessa leitura, somos 
obrigados a voltar à conferência que ele pronunciou no 
colóquio de Bonneval de 1946: "Formulações sobre a cau-
salidade psíquica".1 

Enquanto Henri Ey sugeria fundir neurologia e psiquia-
tria, a fim de elaborar uma abordagem organodinâmica 
do psiquismo, Lacan preconizava repensar o saber psi-
quiátrico tomando como modelo o inconsciente freudiano. 
E contra os cientificistas, que reduziam o homem a uma 
máquina, ele partilhava a convicção - como a maioria dos 
psiquiatras da época - de que a psicanálise conferia uma 
dimensão humanista à psiquiatria. Recusava, por exemplo, 

1 Esse colóquio reunia, no imediato pós-guerra, e sob a batuta de Henri 
Ey, todos os representantes da psiquiatria dinâmica e humanista. Seu 
objetivo era redefinir os princípios humanistas do confinamento asilar 
e do tratamento da loucura após a grande hecatombe do período da 
Ocupação: 45 mil doentes mentais, abandonados por suas famílias, 
morriam de fome, não em virtude de uma decisão de extermínio, como 
na Alemanha, mas porque os grandes hospícios do século XIX não 
permitiam mais alimentá-los em tempos de escassez. Cf. Isabelle von 
Bueltzingsloewen, VHécatombe desfous, Paris, Aubier, 2007. 
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em conexão direta com os fundadores da psicoterapia ins-
titucional, a idéia de uma descrição dos sintomas separada 
do vivido subjetivo da loucura.2 

Por essa razão, pregava um amplo retorno ao pensa-
mento de Descartes: não a uma filosofia do cogito, mas a 
um pensamento capaz de pensar a causalidade da loucura. 
Em poucas linhas, comentava a frase da primeira parte 
das Meditações, sobre a qual incidiria, em seguida, a grande 
polêmica entre Michel Foucault e Jacques Derrida:3 

E como é que eu poderia negar que estas mãos e este corpo 

sejam meus, a não ser, talvez, me comparando a certos in-

sensatos cujo cérebro é tão perturbado e ofuscado pelos ne-

gros vapores da bile, que asseveram, constantemente, que 

são reis quando são miseráveis; que vestem ouro e púrpura, 

quando estão nus, ou imaginam-se ânforas ou com um corpo 

de minhoca? Mas o quê! São loucos, e eu não seria menos 

extravagante se me pautasse por seus exemplos. 

Em 1946, Lacan deixava então entender - como faria Jac-
ques Derrida mais tarde - que a fundação por Descartes do 
pensamento moderno não excluía o fenômeno da loucura. 

2 O que ocorre atualmente com as descrições securitárias e biológico-
comportamentais que invadiram o discurso psiquiátrico através das 
diferentes versões do Manual diagnóstico e estatístico dos transtornos mentais 
(DSM). 
3 Jacques Derrida, "Cogito et histoire de la folie", in UÉcriture et la différence, 
Paris, Seuil, 1967, [1964], p.51-97; Michel Foucault, Histoire de la folie à l'âge 
classique, Paris, Gallimard, 1972, [1961] [ed. bras.: História da loucura na 
Idade Clássica, São Paulo, Perspectiva, 1997]. 
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Se comparamos essa posição à de 1949 sobre o estádio do 
espelho, percebemos que Lacan muda de perspectiva. Após 
reivindicar Descartes em 1946, recusaria, doravante, o car-
tesianismo, sublinhando que a experiência da psicanálise 

"opõe-se radicalmente a toda filosofia oriunda do cogito". 
Na versão de 1966 - a que será publicada nos Escritos 
ele remanejará sua conferência reforçando ainda mais 
a crítica do cartesianismo: a psicanálise, diz ele, "opõe-se a 
toda filosofia oriunda diretamente do cogito". 

Vemos então, claramente, como Lacan evolui entre 1936 
e 1949. Num primeiro momento, elabora uma teoria fe-
nomenológica do imaginário e surrealista do objeto, ao 
mesmo tempo em que se afasta da noção biológica de es-
tádio. Depois, num segundo momento, reivindica a racio-
nalidade cartesiana para mostrar que a loucura possui uma 
lógica própria que não poderia ser pensada fora do cogito. 
Enfim, num terceiro momento, inventa uma teoria do su-
jeito que recusa não o cogito cartesiano, mas uma tradição 
da psicologia do eu oriunda do cogito.4 

4 Todos esses textos foram reunidos por François Wahl em: Jacques Lacan, 
Escritos, Rio de Janeiro, Zahar, 1998. Cf., neste volume, Cap.11, "1966: os 
Escritos". 



5. Família, eu te amo, eu te odeio 

E S S A R E F L E X Ã O SOBRE o SUJEITO, O estádio, o espelho, o 
objeto defasado, o cogito e a loucura nada seria se, além de 
apoiar-se na fenomenologia e depois no estruturalismo e 
na lingüística saussuriana, Lacan não tivesse levado em 
consideração, em 1938, o devir antropológico da família 
ocidental. Pois a psicanálise, como disciplina, não podia 
prescindir de uma reflexão sobre essa questão, na medida 
em que Freud, por meio de um retorno aos grandes relatos 
que encenam as dinastias reais da Grécia arcaica, inscre-
vera seu percurso na longa história da transformação das 
relações intrínsecas à família burguesa: revolta dos filhos 
contra os pais e vontade de controlar - e não mais recalcar 

- a sexualidade infantil, as perversões, a homossexualidade 
e, enfim, a feminilidade, sob todas as suas formas. 

Foi num texto que mais tarde ganharia o título de "Os 
complexos familiares na formação do indivíduo" que Lacan 
apresentou uma vasta síntese do estado da família ociden-
tal às vésperas da Segunda Guerra Mundial.1 Nela, mis-

1 Jacques Lacan, "Os complexos familiares na formação do indivíduo", in 
Outros escritos, Rio de Janeiro, Zahar, 2003, p.29-90. 

35 



i.| 
i.| Lacan, a despeito de tudo e de todos 

turava considerações clínicas e psicopatológicas com uma 
análise das diferentes teorias psicanalíticas, antropológicas 
e sociológicas, a fim de compreender seu status e evolução. 

Associando as teses de Louis de Bonald às de Aristóteles 
e Émile Durkheim, inspirava-se também nas do biólogo 
alemão Jakob von Uexküll, que revolucionara os estudos 
dos comportamentos animais e humanos mostrando que 
o pertencimento a um meio devia ser pensado como a in-
teriorização desse meio no vivido de cada espécie. Armado 
com essas referências, elaborava um quadro crepuscular da 
família nuclear moderna, mostrando que o enraizamento 
de um sujeito num contexto não devia ser compreendido 
como um contrato passado entre um indivíduo livre e uma 
sociedade, mas como uma relação de dependência entre um 
meio e um indivíduo, por sua vez determinado por ações 
específicas de interiorização dos elementos desse meio. 

Lacan enfatizava que a família era organizada como 
um conjunto de representações inconscientes - ou ima-
gos - marcadas pelos dois polos do paterno e do materno. 
Fora desse pertencimento, que caracteriza, dizia ele, a or-
ganicidade social da família, nenhuma humanização do 
indivíduo seria possível. 

Visivelmente, Lacan considerava a família um todo or-
gânico, não hesitando em fustigar o declínio da imago pa-
terna tão característico, a seu ver, do desastroso estado da 
sociedade europeia do fim dos anos 1930. Entretanto, ao 
contrário dos teóricos da contra-Revolução, opunha-se à 
idéia de que um restabelecimento da onipotência patriarcal 
fosse uma solução para esse problema. E, da mesma forma, 



Família, eu te amo, eu te odeio 37 

recusava-se a fazer da família o centro de uma perpetuação 
da raça, do território e da hereditariedade. Convencido de 
que a antiga soberania do pai estava perdida para sempre, 
sustentava que todo projeto de restauração só podia resul-
tar numa caricatura, num artifício, ou mesmo no fascismo 
e em suas perigosas paradas militares. Porém, ao mesmo 
tempo, recusava igualmente todas as pretensões libertárias, 
hedonistas ou comunistas que visam abolir a família. Nem 
restabelecimento de uma virilidade do pai transformado 
em chefe autoritário, nem dissolução do modelo familiar 
numa coletividade que pretendesse substituí-la. 

Lacan tirava a lição do gesto freudiano. A revaloriza-
ção de um pai "desconstruído" pelo fim da soberania mo-
nárquica não podia ser senão simbólica. Apoiando-se em 
Henri Bergson, que opusera, em 1932, uma moral de obri-
gação a uma moral de aspiração, via na interdição da mãe 
a forma concreta de uma obrigação primordial ou de uma 
moral fechada. O complexo do desmame - ou da separa-
ção - era a expressão disso porque restabelecia, sob a forma 
de uma "imago do seio materno", a relação nutricional 
interrompida. A existência dessa imago, dizia ele, domina 
o conjunto da vida humana como um apelo à nostalgia 
de tudo. Porém, quando essa imago não é sublimada para 
permitir o acesso ao laço social, ela se torna mortífera, já 
que fusional. Daí o apetite de morte que o sujeito pode 
manifestar mediante comportamentos suicidas. Inversa-
mente, Lacan situava a função da aspiração e da abertura 
do lado de uma autoridade separadora, representada pelo 
polo paterno. 
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Caldeirão da violência, da loucura e da neurose, a fa-
mília era então, a seu ver, a pior das estruturas, à exceção 
de todas as outras. Assim, prestava homenagem a Freud: 

O sublime acaso da genialidade talvez não explique, por si 

só, que tenha sido em Viena - centro, na época, de um Es-

tado que era o melting-pot das mais diversas formas familiares, 

desde as mais arcaicas até as mais evoluídas, desde os der-

radeiros grupos agnatos de camponeses eslavos até as mais 

reduzidas formas do lar pequeno-burguês e as mais decaden-

tes formas do casal instável, passando pelos patriarcalismos 

feudais e mercantis - que um filho do patriarcado judaico 

imaginou o complexo de Edipo. Como quer que seja, foram 

as formas de neuroses predominantes no fim do século pas-

sado que revelaram que elas eram intimamente dependentes 

das condições da família.2 

Assim como Freud, Lacan defendia os valores de um 
conservadorismo esclarecido, ao mesmo tempo em que 
se apoiava nas teses da antropologia moderna3 para de-
monstrar que o freudismo servia de bastião tanto contra as 
tentativas de abolição da família quanto contra a vontade 
de restaurar a figura autoritária de uma chefia de fachada. 

De minha parte, sempre achei que a psicanálise nascera 
num contexto social marcado pelo declínio do poder pa-
triarcal e pelo desabrochar de um pensamento universa-

2 Ibid., p.67. 
3 É somente mais tarde que ele se baseará na obra de Claude Lévi-Strauss. 
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lista portado pelos judeus da Haskala, que recusavam a 
própria idéia de que pudesse existir uma "ciência judaica" 
ou um "olhar judaico" sobre o mundo. E é justamente esta 
a razão pela qual não poderíamos escrever a história da 
psicanálise sem entrar numa reflexão sobre a questão ju-
daica. Apenas um pensamento capaz de dessacralizar o 
enraizamento comunitário pôde gerar a invenção da psi-
canálise - uma disciplina que não conhece nem território, 
nem nação, nem fronteiras. 

Na época de Freud, a tese "decadentista" exprimira-se sob 
outras formas que não as que vemos florescer atualmente. 
Deparávamo-nos com ela em certos pensadores e escritores 
do fim do século XIX: de Richard Wagner a August Strind-
berg, passando por Jakob Bachofen. Porém, longe de procurar 
restaurar essa figura decaída, como fazem, época após época, 
os nostálgicos do "nada será como antes", Freud a levou em 
conta, vinculando-se ao destino de dois heróis trágicos: 
Edipo, de um lado, Hamlet de outro; um encarnando a imu-
tabilidade do inconsciente, o outro, a consciência culpada.4 

Daí esse duplo movimento em seu pensamento: a psi-
canálise de fato nascera das interrogações suscitadas pela 
decadência do patriarcado, mas tentava responder a isso 
através de uma nova concepção de família, na qual o lugar 
do pai seria redefinido. 

A propósito, em 1976, Michel Foucault observou o que 
Lacan já percebera nessa época, tirando uma conclusão po-
lítica que sempre me pareceu pertinente. Em sua essência, 

4 Cf., neste volume, Cap.14, "Antígona". 



i.| i.| Lacan, a despeito de tudo e de todos 

assinalava, a psicanálise não apenas está em oposição teó-
rica e prática ao fascismo - ainda que seus praticantes não 
estejam -,5 como teve o mérito de, dotando a sexualidade 
de uma lei e afastando-se do racismo das teorias da desi-
gualdade, suspeitar de todos os procedimentos de controle 
e de gestão da sexualidade cotidiana. Em suma, Foucault 
via na psicanálise, como disciplina, uma "honraria polí-
tica", e na invenção freudiana, uma capacidade de desnudar, 
pela dúvida, os mecanismos do poder dominante. Além 
disso, afirmava que ela era contemporânea das leis sobre 
a decadência paterna. Com efeito, quando Freud escutava 
em Viena as queixas dessa ou daquela paciente histérica 
contra o pai, a figura deste era erigida em objeto de amor 
no seio da família burguesa na mesma medida em que ele 
era condenado pela lei, conforme se fizesse incestuoso ou 
violento para com os filhos.6 

Nesse aspecto, Lacan não é, como alguns pensam hoje, 
adepto de uma visão da família restrita ao primado de uma 
diferença biológica dos sexos que faria da mulher uma cria-
tura inferior ao homem. Embora sustente que todo sujeito 
é subordinado à Lei simbólica, esta não se parece em nada 
com um falo reacionário erigido em cassetete de policial. 

A concepção lacaniana não proíbe, a priori, que as posi-
ções parentais possam ser ocupadas por pessoas do mesmo 

5 Não esqueçamos que numerosos psicanalistas colaboraram com os 
piores regimes políticos: com o nazismo, o fascismo e as ditaduras latino-
americanas. 
6 Michel Foucault, La volonté de savoir, Paris, Gallimard, 1976, p.198 [ed. bras.: 
História da sexualidade: A vontade de saber, vol.i, Rio de Janeiro, Graal, 1977]. 
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sexo. E se, em 1938, Lacan não imagina qual seria, sessenta 
anos mais tarde, o destino da família, prediz-lhe, não obs-
tante, um futuro radioso, em virtude de sua capacidade 
de produzir e integrar o normal e o patológico, a regra e o 
desvio, a Lei e a transgressão da Lei. 

Lacan passou todo o período da Ocupação às voltas com 
assuntos familiares. Seu casamento repousava num mal-
entendido. Marie-Louise Blondin julgara casar-se com um 
homem perfeito, cuja fidelidade conjugai corresponderia a 
seus sonhos de felicidade. Ora, Lacan não era esse homem, 
e nunca viria a sê-lo. Dessa união, nasceram três filhos: 
Caroline, Thibaut e Sibylle. Em 1937, Lacan apaixonou-se 
por Sylvia Bataille, atriz de Um dia no campo,7 já separada 
de Georges Bataille. 

Em setembro de 1940, viu-se numa situação insustentá-
vel, obrigado a comunicar à sua mulher legítima, grávida 
de oito meses dele, que sua companheira também esperava 
um filho. Judia de origem romena, Sylvia refugiara-se em 
zona livre para escapar da deportação. Na seqüência, Lacan 
omitiu para os outros filhos a existência da filha Judith, nas-
cida com o sobrenome Bataille, e à qual só pôde transmitir 
seu patronímico em 1964. 

Foi nesse terreno fértil que elaborou a teoria do Nome-

do-Pai, esboçada em 1953 e estabelecida três anos mais 

tarde, para designar o significante da função paterna. 

Sendo a encarnação do significante porque nomeia o 

filho com seu nome, o pai intervém junto a este como 

7 Partie de campagne (1936), de Jean Renoir. 
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confiscador da mãe. Em outras palavras, Lacan afirmava, 

mais uma vez, que a família só está no fundamento das 

sociedades humanas porque é dominada pelo primado 

da linguagem: a nomeação, dirá, permite a um sujeito 

adquirir uma identidade. 

Lacan não se privará, todas as vezes que pretender fusti-

gar os adversários - e, portanto, os pais ridículos e seus va-

letes (por exemplo, a IPA, rebatizada Interfamilial Analytic 

Association) - , de somar outros neologismos ao seu "Nome-

do-Pai". Passagem do singular para o plural, supressão das 

maiúsculas ou dos hifens, reformulações fônicas. A termi-

nologia sobre o tema tornava-se luxuriante. Por exemplo: 

"E no reino dos mortos que os não-tolos [non-dupent errent] 

erram", ou ainda: "Mas é um nome a ser perdido como os 

outros, a desdenhar em sua perpetuidade! os nomes do pai, 

hein, os ânons do pai, que rebanho!"8 E, por que não, père-

Orang, père-vers, ânons du pire, père-versement, père-version, 

permaitre, père-ternité etc.? Lacan lastimava os pais e odiava 

as mães e as famílias, ao mesmo tempo que era, ele próprio, 

o ator das afrontas intrafamiliares que denunciava. 

Sem ser resistente, Lacan manifestou claramente sua 
hostilidade a todas as formas de antissemitismo e racismo. 
Tinha horror a tudo que se ligasse, de perto ou de longe, 
ao colaboracionismo. Isso não impediu os antilacanianos 
radicais de transformá-lo num colaboracionista, num vi-

8 M. Bénabou, L. Cornaz, D. de Liège, Y. Pélissier, y89 néologismes de 
Jacques Lacan, Paris, Epel, 2002, p.64-5. 
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chysta e num pétainista, até mesmo num antissemita, e 
os lacanianos, seus idolatras, de inventar-lhe um heroico 
passado de resistente. Um deles chegou a imaginar que 
Lacan era judeu e que, sob tal pseudônimo, dissimulava a 
verdadeira identidade: Lacanovitch. Tese perniciosa, uma 
vez que tenta atualizar a idéia de que a psicanálise seria 
uma "ciência judaica" cuja renovação não poderia ser as-
sumida senão por um judeu.9 

Em setembro de 1945, Lacan foi à Inglaterra a fim de 
estudar a experiência dos "pequenos grupos", idealizada 
por John Rickman e Wilfred Ruprecht Bion, e que visava 
permitir a reclassificação dos delinqüentes no interior do 
exército. Em seu retorno, numa conferência sobre a psi-
quiatria inglesa, enalteceu os méritos desse modelo adapta-
tivo, que não cessara de criticar. Mais valia a pena valorizar 
uma identificação com o ideal coletivo, dizia ele, do que 
amestrar o indivíduo a imitar chefes. 

Passando de uma reflexão sobre a família a um comen-
tário sobre o funcionamento social e psíquico das coletivi-
dades, elaborou, por fim, uma doutrina da liberdade oposta 
à do existencialismo sartriano. Segundo ele, com efeito, o 
inferno não são os outros, uma vez que o acesso à identi-
dade sempre supõe uma relação com o outro mediatizada 
pela Lei. Longe de ser fruto de uma decisão consciente, a 
liberdade deriva, assim, de um imperativo lógico, de natu-

9 Tese que invalidei, sobretudo em Retorno à questão judaica (Rio de Ja-
neiro, Zahar, 2010, [2009]), mas que, infelizmente, perpetua-se no espírito 
dos comunitaristas mais empedernidos. 
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reza inconsciente, único a poder romper o pertencimento 
do sujeito à imago de sua servidão. Em outras palavras, 
para ser livre é preciso ter noção das determinações que o 
inconsciente impõe à subjetividade. 

Vinte e cinco anos mais tarde, estendendo mais ainda sua 
reflexão sobre a questão dos grupos e da liberdade, construiu 
a teoria dos quatro discursos: do mestre/senhor, detentor 
dos atributos da tirania, da histérica, depositária de uma re-
belião malograda, da universidade, herdeira do saber acadê-
mico. Opôs-lhes o discurso psicanalítico, único capaz, a seu 
ver, de substituir, destruindo-os, os outros três. Mais uma 
vez, atribuía uma função subversiva à psicanálise. 

Tomando emprestada de Marx a noção de mais-valia, 
mostrou, em seguida, que ela tinha como equivalente psí-
quico a de "mais-de-gozar" [plus-de-jouir] - mais um neo-
logismo. Deduzia daí então que, se a emancipação é útil, 
não pode jamais ser ilimitada, sob pena de afogar o desejo 
no continente negro de um infinito desastre libertário, de 
um mais-de-gozar que escape a toda simbolização. Em se-
guida, pragmático, aplicou sua teoria dos quatro discursos 
aos acontecimentos de Maio de 68, tendo como objetivo 
imediato trazer de volta à psicanálise discípulos extravia-
dos num engajamento político que ele julgava extremista 
e ridículo: o maoismo. 

Numa eloqüência turbilhonante, herdada de Kojève, 
afirmou que a revolução termina sempre com a reinven-
ção de um mestre/senhor mais tirânico do que aquele cujo 
reinado ela aboliu. Porém, ainda pior, a seu ver: é sobre 
uma ciência erigida em religião que ela corre o risco de um 
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dia apoiar-se, caso não tome cuidado, para engendrar um 
mundo de onde seria banida toda forma de subjetividade.10 

Para a juventude dos anos 1960-70, Lacan foi um desper-
tador de consciências: reabilitou o desejo de revolução ao 
mesmo tempo em que se pretendia o garante de uma lei 
que sancionaria seus excessos. 

Comentando essa posição política, Michel Foucault assi-
nalou, em 1981, a que ponto Sartre e Lacan podiam ser vis-
tos como "contemporâneos alternados".11 Cheguei a adotar 
essa formulação, de tal maneira me impressionara, quando 
realizava meus estudos com Gilles Deleuze e Michel de 
Certeau, esse fato de a situação teórica e política desses 
dois mestres da liberdade não haver cessado, a partir de 
1943, de se cruzar, opor-se ou confrontar-se, sem que jamais 
tenham se encontrado. Ambos, o primeiro como um irmão 
mais velho, o segundo como um pai severo, evitaram que 
a juventude maoista, após o Maio de 68, descambasse para 
o terrorismo. Essa evidência não impediria os detratores de 
Lacan e Sartre de compará-los a furiosos ditadores hostis à 
democracia que incitam seus discípulos a plantar bombas. 

10 Jacques Lacan, O Seminário, livro 17, O avesso da psicanálise (1969-1970), 
texto estabelecido porJacques-Alain Miller, Zahar, Rio de Janeiro, 1992. 
1 1 Elisabeth Roudinesco, Jacques Lacan, esboço de uma vida, história de um 
sistema de pensamento, São Paulo, Companhia das Letras, 2008, p.451. 



6. Amar Marguerite 

C O M O Q U A S E TODOS OS médicos da alma, Lacan deveu seu 
primeiro triunfo a uma mulher, a um caso, à existência de 
uma mulher louca - Marguerite Anzieu - , que ele alcu-
nhou Aimée em sua tese de medicina, defendida em 1932. 

Sabemos que, por trás da história dos casos contada pe-
los mestres, enuncia-se, como um palimpsesto, uma outra, 
anônima e muda, a dos sujeitos que lhes permitiram criar 
suas doutrinas. 

Suas vidas trágicas foram exploradas pela ciência, tanto 
quanto aquelas, ainda mais aterradoras, dos anormais, dos 
monstros ou das "raças" ditas "inferiores", que eram exi-
bidos nas feiras do início do século XIX e observados com 
frieza pelos homens de ciência: Georges Cuvier, Étienne 
Geoffroy Saint-Hilaire, Jean-Étienne Esquirol, Franzjosef 
Gall e muitos outros. As mulheres são majoritárias no país 
dos "casos" - de Anne-Josèphe Théroigne de Méricourt 
à Vênus hotentote mas nele também nos deparamos 
com um mundo de perversos, criminosos, loucos, homos-
sexuais, crianças "masturbadoras". Em suma, toda uma po-
pulação acerca da qual se pensava que era "diferente" - ou 
inapta à procriação - e que encarnava, por que não, o elo 
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perdido entre o homem e o animal, mas também entre o 
homem racional e seu avesso bestial. Uma diferença erigida 
em universal: de um lado, a política das coisas fundadas na 
observação e avaliação; de outro, o universo dos sujeitos 
condenados a ser "classificados" em virtude de um ideal 
de fixidez. 

Se devemos a Darwin haver reduzido a pó a tese do elo 
perdido, que supostamente uniria o negro ao macaco a 
fim de excluir o homem branco civilizado do reino ani-
mal, devemos a Freud ter sido o primeiro, na esteira do 
marquês de Puységur, a derrubar a hierarquia que dava a 
palavra ao mestre, único habilitado a traduzir o discurso 
do sujeito observado. A irrupção da fala - e, portanto, da 
fala das mulheres - na cena de uma nova ciência da psique 
foi, sem dúvida, um dos momentos fundadores da história 
do freudismo. 

Decerto Freud e seus herdeiros só deram a palavra ao 
sujeito ouvido - e não mais observado - a fim de trazer 
a prova, aliás, impossível de se obter em termos de ava-
liação, da veracidade de uma teoria e da eficácia de um 
tratamento. Por conseguinte, delegaram aos historiadores 
a tarefa de desconstruir o poder mítico do estudo de caso 
e substituí-lo, sem jamais suprimi-lo, pela história real do 
verdadeiro paciente mascarada pela ficção erudita. A ponto 
de hoje ser admitido que a suspensão do anonimato dos 
casos está no fundamento de toda forma de historiogra-
fia séria nesse domínio. Da mesma forma, a suspensão do 
anonimato está em vias de se impor nos procedimentos de 
doação de esperma, como se o conhecimento da origem 
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biológica fosse, para um sujeito, tão central quanto o des-
velamento do arquivo até então apagado. 

Se o terapeuta reconstrói uma ficção destinada a provar 
a validade de suas teses, o paciente, por sua vez, procura 
saber se o que viveu é positivo ou negativo. E, para trans-
mitir sua experiência, recorre à prática de uma escrita de 
si que exprime uma visão completamente diferente da pre-
tendida pelo terapeuta. Quanto à restauração por parte dos 
historiadores da realidade dos tratamentos, permite dar a 
palavra a criaturas sem escrita, cujos vestígios foram en-
contrados nos arquivos. 

Todas essas estruturas narrativas, embora distintas umas 
das outras, atestam por sua coexistência, em cada época, 
uma partilha incessante entre uma consciência crítica (a 
dos cientistas e historiadores) e uma consciência vivida 
(a da testemunha). 

Em nossos dias, não é mais possível redigir grandes re-
latos de caso. Há mais de trinta anos, com efeito, os ro-
mancistas investiram de modo maciço na técnica do trata-
mento, seja porque a ela se confrontaram como pacientes, 
seja porque suplantaram os psicanalistas, tornando-se os 
narradores de sua ego-história. A autoficção,1 que valoriza 
uma narração "livre das censuras internas" ao mesmo 
tempo que se funda no princípio de uma adequação entre 

1 O escritor Serge Doubrovsky criou esse neologismo em seu romance 
Fils (Paris, Galilée, 1977) para designar um gênero literário que se define 
por um pacto associando dois tipos de narração: autobiografia e ficção. 
Trata-se, então, de um cruzamento entre um relato real da vida do autor 
e um relato fictício explorando uma experiência vivida por ele. 
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narrador, autor e herói, foi então substituída pelo forma-
lismo descritivo oriundo do Nouveau Roman,2 destituído 
de trama, de subjetividade e de psicologia, o que faz com 
que toda obra romanesca lembre, doravante, um estudo 
de caso. 

Com o autor deixando de curvar-se às regras de uma 
estetização suscetível de transformar uma realidade num 
relato distanciado do afeto - na linhagem direta da herança 
de Mareei Proust, Philip Roth ou Serge Doubrovsky - , o 
procedimento contemporâneo da autoficção terminou por 
reduzir a literatura à espetacularização de uma pretensa 
autenticidade do sexo e da emoção: uma espécie de auto-
biografia que permite a um autor tomar-se pelo clínico da 
própria patologia. 

Além disso, ao mesmo tempo em que se desenvolvia 
o culto da autoficção, os pacientes, graças à televisão, à 
internet e à comunicação de massa, transformaram-se em 
confessores da própria neurose. Com isso, os psicanalistas 
viram-se como que despossuídos de seu status de comen-
tadores de casos. E isso tanto mais na medida em que esses 
mesmos pacientes adquiriram o poder de perseguir seus 
terapeutas nos tribunais, quando se reconhecem no relato 
que estes últimos fazem de seu tratamento ou quando ele 
não lhes convém. 

A partilha ancestral entre a consciência crítica e a cons-
ciência vivida parece, assim, ter desaparecido de nosso ho-

2 Termo empregado a partir de 1957 para descrever a escola literária de 
Alain Robbe-Grillet, Nathalie Sarraute e Claude Simon. 
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rizonte à medida que se evaporou a confiança depositada 
pelo sujeito no representante da instituição terapêutica. 
Em conseqüência disso, os psicanalistas contemporâneos 
desistiram das grandes anamneses, outrora em vigor na 
corporação científica, em prol de pequenos relatos de caso 
que visam ilustrar esse ou aquele aspecto de uma orienta-
ção clínica. 

N U N C A E S T I V E COM M A R G U E R I T E A N Z I E U , mas, graças a 
seu filho, Didier, pude reconstruir sua história, tão singular, 
mas, apesar disso, tão semelhante à de outras mulheres 
loucas que permitiram a alguns mestres da psicanálise ela-
borar suas teorias clínicas.3 

Oriunda, como Lacan, de um meio católico e burguês, 
ela havia sido criada por uma mãe que sofria de sintomas 
de perseguição. A maneira de uma Emma Bovary mo-
derna, sonhou muito cedo tornar-se diferente do que era: 
uma intelectual, uma romancista. 

Em 1910, entrou para a administração dos Correios e, 
sete anos mais tarde, casou-se com um de seus funcioná-
rios. Em 1921, começou a manifestar um comportamento 
estranho: mania de perseguição, estados depressivos. Ins-
talou-se então numa vida dupla: de um lado, o universo 
cotidiano de suas atividades nos Correios; de outro, uma 

3 Cf. também Jean Allouch, Paranóia: Marguerite ou VAimée de Lacan, Paris, 
2a ed., Epel, 1994 [ed. bras.: Paranóia: Marguerite ou a Aimée de Lacan, Rio 
de Janeiro, Companhia de Freud, 2005]. 
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existência imaginária povoada de delírios. Em 1930, escre-
veu dois romances, um atrás do outro, e quis publicá-los. 
No entanto, logo se persuadiu de que era vítima de uma 
tentativa de perseguição por parte de Huguette Duflos, fa-
mosa atriz dos palcos parisienses dos anos 1930. Em abril de 
1931, tentou matá-la com uma faca, mas a atriz esquivou-se 
do golpe. Marguerite foi internada no hospital Sainte-Anne, 
onde foi entregue, em junho de 1931, aos cuidados de Jac-
ques Lacan, que a transformou num caso de erotomania e 
paranóia de autopunição. 

Entre o psiquiatra e Marguerite nunca houve a menor 
aliança. Ela não tinha o mínimo interesse em ser tratada 
ou tutelada, e ele não procurava convencê-la a se ver como 
paciente. Pois só se interessava por aquela mulher para 
ilustrar sua doutrina da paranóia. Já ela, sempre rebelde, 
recusava-se a ser um "caso" e o recriminou a vida intei-
ra por ter pretendido transformá-la no que não era. Nem 
por isso as consultas que teve com ele foram negativas. 
Quando saiu do confinamento asilar parou, não de delirar, 
mas de cometer atos que poderiam prejudicar a si própria. 

A propósito, um manuscrito de Marguerite Anzieu, iné-
dito até esta data, redigido em Sainte-Anne e datado de 21 de 
novembro de 1931, revela que, após vários meses de consultas, 
ela continuava igual. Nesse documento, que se apresenta 
como uma espécie de autoanamnese, ela fala de sua infância, 
dos irmãos, da mãe e dos sofrimentos que os amigos lhe 
infligiram e que ela não merecia. E diz-se incapaz de se de-
fender contra um círculo que a persegue. Por fim, queixa-se 
de ter sido separada do filho e não poder criá-lo como teria 
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desejado. Depois, acrescenta: "A opinião dos outros não me 
afeta em nada, mas não há nada que me aterrorize mais 
do que quando me dizem que não confiam em mim. Todo 
mundo diz que sou estúpida e é só o que fica."4 

Marguerite então ficou célebre sob o nome de Aimée, 
proporcionando ao mesmo tempo celebridade àquele que 
redigira sua história, uma vez que lhe permitiu efetuar uma 
magnífica síntese de todas as teorias clínicas elaboradas pela 
geração psiquiátrica dos anos 193o.5 O livro do qual ela era 
a heroína foi saudado como uma obra-prima literária por 
escritores, pintores e poetas: René Crevel, Paul Nizan, Sal-
vador Dali, principalmente. Todos admiraram a utilização 
feita por Lacan dos textos romanescos da paciente e a força 
de sua concepção da loucura feminina. Ninguém, entretanto, 
preocupou-se com Marguerite, rebatizada Aimée. 

A continuação da história mostra a que ponto o destino 
do mestre esteve ligado ao de sua paciente. Em 1949, o filho 
de Marguerite, Didier Anzieu, decidiu tornar-se analista e 
fez sua formação didática no divã de Lacan. Ele não sabia 
que sua mãe havia sido o famoso caso "Aimée". Quanto a 
Lacan, não reconheceu naquele homem o filho da antiga 
funcionária dos Correios. A propósito, declarou que esta 
havia sido internada com o nome de solteira, o que não 
era exato. 

4 Esse manuscrito, ao qual tive acesso através de Julien Bogousslavsky, 
integra os arquivos da família Pantaine. 
5 Jacques Lacan, De la psychose paranoiaque dans ses rapports avec la person-
nalité (1932), Paris, Seuil, 1975; Didier Anzieu, Une peau pour les pensées. 
Entretiens avec Gilbert Tarrab, Paris, Clancier-Guenaud, 1986. 
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Anzieu soube a verdade pela boca da mãe, quando esta, 
por um acaso extraordinário, foi contratada como gover-
nanta na casa de Alfred Lacan, pai de Jacques. Os confli-
tos entre Didier Anzieu e seu analista foram tão violentos 
quanto os que opuseram Marguerite e seu psiquiatra: Com 
efeito, ela criticava Lacan por tê-la tratado como um "caso" 
e não como um ser humano, e, ainda, por nunca lhe ha-
ver devolvido os manuscritos que ela lhe entregara por 
ocasião de sua internação no hospital Sainte-Anne. A seus 
olhos, Lacan tornara-se o que ela sonhara ser e, com este 
fim, roubara-lhe seu bem mais precioso: sua escrita. Didieu 
Anzieu jamais obteve dos herdeiros de Lacan a menor res-
posta às suas demandas.6 

De minha parte, foi com certa tristeza que pude cons-
tatar, em 2011, doze anos após a morte de Didier Anzieu, 
que seus herdeiros tinham vendido os arquivos referentes 
a Marguerite a uma livraria especializada: fotografias de 
família, documentos e cartas trocadas entre Didier e vá-
rios de seus correspondentes, entre elas as minhas.7 Deci-
didamente, alguns psicanalistas franceses, e não dos me-
nores, mantêm curiosíssimas relações com seus arquivos, 
ao contrário de seus pares ingleses e americanos, que se 
acostumaram, há tempos, a doar os seus a fundações ou 
instituições especializadas.8 Isso pode indubitavelmente 

6 Também tentei, em vão, recuperar esses textos. 
7 Devo essa informação a Julien Bogousslavsky, atual detentor desse dossiê. 
8 Não é o caso de muitos outros psicanalistas franceses, entre os quais 
Serge Leclaire, Wladimir Granoff e René Major, que me disponibilizaram 
seus arquivos. 



i.| i.| Lacan, a despeito de tudo e de todos 

relacionar-se ao fato de que, no mundo anglófono, a maio-
ria deles é formada por imigrantes ou filhos de imigrantes, 
que sempre procuram, como a família Freud, deixar ras-
tros de sua história. 



7. O arquivo 

S E TUDO É ARQUIVADO, vigiado, anotado, julgado, a histó-
ria como criação deixa de ser possível, sendo, nesse caso, 
substituída pelo arquivo transformado em saber absoluto. 
Mas se nada é arquivado, se tudo é apagado ou destruído, 
nada impedirá que o relato seja arrastado na direção da 
fantasia, ou da soberania delirante do eu, em prol de um 
arquivo, de certa forma reinventado, que funciona como 
dogma. 

Entre esses dois impossíveis, que são como dois marcos 
de uma mesma interdição - interdição do saber absoluto, 
interdição da soberania interpretativa do eu não há como 
negar que o arquivo, destruído, presente, exagerado ou 
apagado, é a condição da história. Em outras palavras, a 
obediência cega à positividade do arquivo conduz tanto 
a uma impossibilidade de escrever a história quanto à re-
cusa desse mesmo arquivo. 

A vida inteira Lacan adotou um comportamento ambi-
valente a respeito do arquivo.1 Assim como considerava 

1 Cf. Elisabeth Roudinesco, A análise e o arquivo, Rio de Janeiro, Zahar, 
2006, [2000]. 
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que "amor é dar o que não temos a alguém que não o 
quer", também achava que o poder do arquivo é ainda 
mais forte quando este está ausente. Eis uma das razões 
pelas quais seus manuscritos, anotações e correspon-
dências não foram nem classificados, nem listados, nem 

"salvaguardados". 
Tudo se passa, para os fiéis do lacanismo, como se o 

próprio Lacan fosse o avalista de uma história no futuro 
anterior, escrita desde sempre. Uma vez que nenhum traço 
é acessível, isso induz à idéia de que a obra não tem fon-
tes, não tem história, não tem origem. Da mesma forma, 
o sujeito Lacan só existe de se ouvir falar: boas tiradas, 
boatos, episódios. Daí o culto dos neologismos: cada grupo 
lacaniano efetua uma escolha, para se nomear, no glossário 
das palavras inventadas pelo mestre. As palavras de Lacan 

- palavras difusas, palavras extravagantes - servem então 
para compensar o arquivo ausente. Da mesma forma, o 
culto da ausência de arquivo corresponde não apenas à 
ideologia do dogmatismo lacaniano, como também a certa 
concepção lacaniana da história. 

Mesmo tendo deixado sua obra em estado de suspensão, 
Lacan atribuiu ao arquivo - e sobretudo ao arquivo escrito -
um poder excessivo. De um lado, recusava qualquer forma 
de historicização do pensamento freudiano, pretendendo-
se o intérprete de uma nova ortodoxia fundada no retorno 
aos textos de Freud; de outro, estava obcecado por um de-
sejo de história e pela vontade de legar à posteridade um 
vestígio escrito de seu ensino e de sua pessoa, vestígio que 
ele sonhava controlar sem partilha. 
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Em outros termos, Lacan procurava captar o arquivo 

como o sujeito capta sua imagem no espelho. Apontando, 

em 1964, o quanto o desejo de distinguir o verdadeiro do 

falso ia de par, em Descartes, com a preocupação biográ-

fica, Lacan ainda assim afirmava que a biografia é sempre 

secundária diante da significação de uma obra.2 Cerca de 

quinze anos mais tarde, fez uma declaração bombástica à 

historiadora Lucile Ritvo, por ocasião de uma conferência 

na Universidade Yale: 

A psicanálise tem um peso na história. Se há coisas que lhe 

pertencem, são coisas da ordem da psicanálise . . . . O que 

denominamos história é a história das epidemias. O impé-

rio romano, por exemplo, é uma epidemia ..., a psicanálise 

é uma epidemia . . . . Sem o documento escrito, você sabe 

que está num sonho. O que o historiador exige é um texto: 

um texto ou um pedaço de papel; seja de que maneira for, 

deve haver em algum lugar num arquivo alguma coisa que 

certifique por escrito, e cuja falta torna a história impossível. 

O que não pode ser certificado pelo escrito não pode ser con-

siderado história.3 

De um lado, a afirmação da soberania do escrito, de 

outro, impossibilidade proclamada de proteger a escrita 

2 Jacques Lacan, O Seminário, livro 11, Os quatro conceitos fundamentais 
da psicanálise (1964), texto estabelecido por Jacques-Alain Miller, Rio de 
Janeiro, Zahar, 1985, p.217. 
3 Jacques Lacan, "Conférences et entretiens dans les universités nord-
américaines", Scilicet, 6/7,1975, p.20. 
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da obra; de um lado, recusa das fontes e dos arquivos, de 
outro, exacerbação do peso do arquivo. 

Foi para apagar esse apagamento do arquivo, e para su-

prir o arquivo ausente, que decidi, em 1990, a conselho 

de Olivier Bétourné, dedicar um livro ao estudo histórico 

da gênese do sistema de pensamento de Lacan: suas fon-

tes, sua construção interna etc. Para isso, dispunha, na-

turalmente, de sua obra oral e escrita, da qual podia pin-

çar todo tipo de referências e informações. Porém, para 

retraçar o itinerário intelectual e privado, na ausência de 

uma "verdadeira" correspondência - 250 cartas, apenas - e 

sem nenhum apontamento de trabalho, só dispunha de 

fragmentos de fontes espalhadas pelas casas de todos que 

haviam conhecido o Lacan de outrora, da infância, o Lacan 

pré-Lacan, e cujos arquivos achavam-se disponíveis. 

E foi de fato porque esse trabalho de pesquisa de ar-

quivos nunca foi empreendido que meu livro sobre Lacan 

terminou por ser recebido como uma biografia, ao passo 

que a palavra biografia não figura nele. E nessa fonte, em 

todo caso, que bebem agora os outros livros, como se eu 

me houvesse tornado, sem o desejar, a única detentora de 

um arquivo não protegido. 

Embora seja possível escrever várias histórias do pen-
samento de Lacan, existe apenas um esboço de sua vida 
anterior ao que ele veio a ser como personagem público. 
Não sabemos efetivamente quase nada sobre a infância 
de Lacan, sobre essa infância da qual consegui recolher o 
único vestígio possível mediante depoimentos orais - o de 
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seu irmão Marc-François, com quem mantive uma longa 
correspondência, inédita nesta data; o de sua irmã, que 
entrevistei várias vezes. Porém, desse período de sua vida, 
jamais saberemos muita coisa, uma vez que o arquivo não 
existe e as testemunhas estão mortas. 



8. A fala, a voz 

D U R A N T E 26 A N O S (de 1953 a 1979), Lacan não parou de 
falar, praticamente toda semana - quarta-feira, na hora do 
almoço - , em um Seminário que constituía o essencial de 
seu ensino. E sua voz serviu de baliza para os discípulos. 
Semelhante a uma cantata, fez vibrar várias gerações de 
ouvintes. Três instituições parisienses: o hospital Sainte-
Anne (1953-63), a École Normale Supérieure (1964-68), a Fa-
culdade de Direito do Panthéon (1969-79). Três momentos: 
aquele, ainda íntimo, da elaboração de uma clínica; aquele, 
mais amplo, da entrada no campo intelectual; aquele, por 
fim, da apoteose, imediatamente seguida pelo crepúsculo. 

A fala, sabemos, ocupa um lugar preponderante na his-
tória dos tratamentos psíquicos: ela trata, conserta, per-
mite conjurar a má sorte e é, às vezes, equivalente a uma 
confissão. Possui virtudes catárticas da mesma forma que 
o teatro dos trágicos gregos, dos quais, por sinal, Freud 
pretendeu-se herdeiro. Permite ao paciente libertar-se de 
sua ilusória pretensão ao autocontrole, e ao terapeuta, criar 
interpretações libertadoras. 

Claude Lévi-Strauss comparava sem dificuldade o trata-
mento psicanalítico ao método de cura xamanístico. Num 
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caso, apontava ele em 1949, o feiticeiro fala e provoca a ab-

reação, isto é, a liberação dos afetos do doente, ao passo que, 

no outro, o papel é restituído ao médico - que escuta no 

interior de uma relação na qual o doente assume a palavra. 

Além dessa comparação, Lévi-Strauss mostrava que, nas so-

ciedades ocidentais, a "mitologia psicanalítica" servia tam-

bém de sistema de interpretação coletiva: "Vemos surgir 

então um perigo considerável: que o tratamento ... longe 

de levar à resolução de um distúrbio preciso sempre res-

peitoso do contexto, se limite à reorganização do universo 

do paciente em função das interpretações psicanalíticas."1 

Se a psicanálise, quando pervertida, pode se transfor-

mar no instrumento de uma dominação que não diz seu 

nome, a fala também pode se tornar uma ferramenta de 

destruição, quando serve de suporte a anátemas, boatos e 

complôs. Torna-se infame, enganadora, assassina, se ma-

nipulada por ditadores ou gurus que saibam captar o ódio 

dos povos para voltá-lo contra as elites. Sabemos que a fala 

e a voz de Hitler perverteram a língua alemã, ao mesmo 

tempo em que exerciam sobre as massas uma espécie de 

fascinação hipnótica. 

Devotando verdadeira paixão à oralidade; Lacan falava 

com uma voz doce, tonitruante, sincopada: uma mistura 

de Sacha Guitry, do lado da França tradicional, e Salvador 

Dali, pelo senso de modernidade. Ele declamava como co-

1 Claude Lévi-Strauss, "Le sorcier et sa magie", in Anthropologie structurale, 
Paris, Plon, 1958, p.202 [ed.bras.: Antropologia estrutural, São Paulo, Cosac 
Naify, 2008]. 
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mia, devorando tanto seus pratos preferidos - trufas, as-
pargos, hortulanas - quanto os seres e as coisas. E eis por 
que transformou a voz humana num poderoso objeto de 
desejo e sedução, sublinhando que ela é o veículo da língua, 
concebida como um sistema situado no interior dos fatos 
da linguagem. Inspirando-se no nome de André Lalande, 
autor de um famoso Vocabulário técnico e crítico da filosofia, 
inventou um neologismo - "lalíngua" [lalangue] - para de-
finir a articulação do desejo à língua, ou ainda um saber 
que se sabe à revelia de si mesmo e que escapa à matema-
tização - isto é, ao controle, à formalização, à transmissão 
integral e racional. 

Lacan criou dezenas de palavras para designar os atos de 
linguagem, língua e fala: apparoler, bafouille-à-je, lalanglaise, 
langager, langagien, lituraterre, mi-dire, métalanguer, par-dit, 
parlêtre, parlance etc. 

Lacan urrava, Lacan emitia ruídos, às vezes no limite 
do humano. Lacan adulava, acariciava, seduzia, vociferava. 
Lacan imitava as vozes e os silvos dos animais como para 
se lembrar da origem darwiniana da refeição totêmica: o 

"pai Orango", dizia ele. Barulhos com a garganta, gorgo-
lejos, ruminações: deixava seu corpo falar tanto em seus 
silêncios quanto num ofegar, acompanhando uma gesti-
culação exagerada. Lacan era teatral, lúdico, semelhante 
às histéricas de Charcot, sempre propenso a inventar as 
mais exuberantes figuras do discurso: "Penso no que sou 
ali onde não penso pensar." 

Em 1972, vestindo uma extravagante e esvoaçante ca-
misa, deu uma conferência filmada na Universidade de 
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Louvain. Diante de um estudante situacionista que esgui-
chava leite em sua tribuna, usou um tom desencantado, 
respondendo à sujeira e ao gesto insurrecional com uma 
espécie de indiferença. Em seguida, subitamente furioso, 
lançou ao público, em tom de ultrajado, uma horrível dia-
tribe: "A morte", disse ele, "é do domínio da fé... Vocês 
realmente têm razão em pensar que vão morrer, claro... 
isso os consola. Se não acreditassem nisso, será que seriam 
capazes de suportar a vida que levam?"2 

Se Deleuze era um mestre socrático cuja voz parecia 
movida por uma canção de Charles Trenet, se Derrida tra-
duzia em palavras textos já redigidos, pontuando-os com 
gestos da mão, Lacan, por sua vez, improvisava justamente 
quando dava a impressão de ler uma conferência já escrita: 
arquivo secreto. Passava da confidência à exaltação, ao 
mesmo tempo em que entremeava seu discurso com jogos 
de palavras, lapsos calculados ou sarcasmos. 

Lacan sempre foi deslumbrado por uma coisa e seu 
oposto: pela interdição e pela transgressão, pela família 
e por suas torpezas internas, pela ordem simbólica (a lin-
guagem, o significante, a razão) e pelo real em irrupção 
(o heterogêneo, a parte maldita, a loucura). E, finalmente, 

2 No filme dirigido por Elisabeth Kapnist, Jacques Lacan, la psychanalyse 
reinventée (2001), utilizamos esse arquivo, que contrasta com o filme 
Televisão (1973), de Benoit Jacquot, no qual vemos Lacan vestido de 
maneira clássica e respondendo com uma voz ponderada às perguntas 
de um interlocutor invisível. Sobre a voz de Lacan, podemos consultar o 
belo livro de Claude Jaeglé, Portrait silencieux de Jacques Lacan, Paris, PUF, 
2010. Cf. também, do mesmo autor, Portrait oratoire de Gilles Deleuze aux 
yeuxjaunes, Paris, PUF, 2005. 
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pela captação imaginária (o espelho) e por sua destituição 
(o objeto decaído). 

Fazia girar incessantemente os três elementos de sua 
tópica: o imaginário, o simbólico e o real. 

Seduzido pelas torções, inventou o materna, no modelo 
do mitema, para designar uma escrita algébrica capaz de 
reproduzir conceitos e discursos da psicanálise e, simul-
taneamente, sugeriu a idéia de que convinha desfazer a 
ordem da conceitualidade submetendo-a a uma subversão, 
a do nó borromeano, suscetível de desatar o primado do 
simbólico sobre o real e o imaginário. De um lado, um 
modelo de linguagem articulado a uma lógica da ordem 
simbólica; de outro, um modelo de estrutura fundado na 
topologia e operando um deslocamento radical do simbó-
lico para o real, da ordem para a desordem. 

Conhecidos de todos os especialistas em topologia, os 
brasões da dinastia milanesa dos Borromeo consistiam em 
três aros em forma de trevo simbolizando uma tríplice 
aliança. Caso se retire um dos aros, os outros três ficam 
livres e cada um remete ao poder de um dos três ramos da 
família. Assim, Lacan perpetuava, à sua maneira, a mito-
logia grega, tão cara a Freud e tão presente em seu próprio 
destino - com a condição, todavia, de que fosse incessan-
temente reinventada para jamais vir a ser reportada a uma 
história de vinagreiros. 



9. Fragmentos do Seminário 

D E C L A M A D O , T R A N S C R I T O , estabelecido ou gravado, o Se-
minário de Lacan foi, durante um quarto de século, o palco 
de expressão das batalhas do freudismo e o laboratório de 
um pensamento que, por sua referência à arte barroca, 
parecia querer imitar as fachadas em trompe-1'oeil de Fran-
cesco Borromini. Mas foi também palco de uma espécie de 
banquete de longa duração, onde se exibiam, pela magia de 
uma voz, os rumores e reflexos do grande teatro da histó-
ria, com seus dramas e convulsões. Nunca é demais dizer 
que Lacan permaneceu a vida inteira o espectador sensual 
das desordens do mundo e o comentador lúcido da política 
das nações. Lacan tampouco hesitava em exprimir inveja 
ou desconfiança. Acontecia-lhe ser odioso e desprezível. No 
auditório, não deixava ninguém indiferente. 

Foi entre 1953 e 1963 que elaborou o essencial de seu 
sistema de pensamento. Cercado nessa época por excelen-
tes discípulos - Serge Leclaire, Wladimir Granoff, Maud 
Mannoni e Jean-Bertrand Pontalis foram, com certeza, os 
mais brilhantes - e defendido por uma notável geração em 
busca de um novo alento, ofereceu a seu círculo, durante 
dez anos, o melhor de si. Os seminários dessa época, por 
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exemplo, nos quais Lacan estimulava a interferência dos 
discípulos, carregam a marca dessa bela era de uma psi-
canálise em liberdade que sonhava mudar o destino do 
homem: A relação de objeto, As formações do inconsciente, O 
desejo e sua interpretação, A ética da psicanálise, A transferên-
cia, Os quatro conceitos fundamentais da psicanálise etc. 

No momento em que enveredava em seu vasto comentá-
rio da obra freudiana, Lacan concluía sua reforma da dou-
trina psicanalítica, apoiando-se na lingüística saussuriana, 
nas teses de Roman Jakobson, na análise dos mitos de 
Claude Lévi-Strauss e, por fim, na filosofia heideggeriana. 
Chamou de "retorno a Freud" essa deriva estruturalista 
pela qual tentava arrancar a teoria vienense de seu modelo 
biológico. Em 1957, principalmente, com o seminário As 
formações do inconsciente,1 um dos mais importantes, pre-
tendeu repensar o funcionamento do aparelho psíquico 
a partir de um modelo primordial, ou primário, que teria a 
estrutura da linguagem. 

Em seus primeiros seminários, entre 1953 e 1956, fez do 
inconsciente uma linguagem, mostrando que o ser hu-
mano é habitado por uma fala que o leva incessantemente 
ao desvelamento de seu ser. Em seguida, deduziu disso 
uma teoria do sujeito determinado pelo primado da fun-
ção simbólica, denominando "significante" ao elemento 
constitutivo dos atos e do destino desse sujeito. Em 1955, 
em seu magistral comentário sobre "A carta roubada", 

1 Jacques Lacan, O Seminário, livro 5, As formações do inconsciente (1957-1958), 
texto estabelecido por Jacques-Alain Miller, Rio de Janeiro, Zahar, 1999. 



Fragmentos do Seminário 6 9 
6 9 

de Edgar Allan Poe, conferiu uma trama narrativa à sua 
teoria.2 Conhecemos a história; ela se desenrola na França 
sob a Restauração. 

O chevalier Auguste Dupin é encarregado de uma ta-
refa da mais alta relevância. A pedido do chefe de polícia, 
precisa a todo custo encontrar uma certa carta comprome-
tedora roubada da rainha e escondida pelo ministro. Co-
locada em evidência no painel da lareira de seu escritório, 
esta é visível para quem se dispõe a vê-la. Mas os policiais 
não a percebem, encerrados que estão no engodo da psi-
cologia. Em vez de olhar a evidência que se exibe à sua 
vista, atribuem intenções aos ladrões. Dupin, por sua vez, 
pede uma audiência ao ministro e, enquanto este último 
fala com ele, subtrai o objeto, que ele notou de imediato. 

O ministro ignora que seu segredo foi desvendado. Con-
tinua, portanto, a julgar-se senhor do jogo e da rainha, pois 
possuir a carta é deter um poder sobre seu destinatário: 
apenas a posse e não o uso da carta cria a ascendência. Ne-
nhum sujeito, segundo Lacan, poderia ser o dono do signi-
ficante, e se ele pensa assim, corre o risco de se deixar cair 
no mesmo ardil que os policiais do conto ou o ministro. 

Em 1957, Lacan atingiu outra etapa de sua teoria do 
significante, ao introduzir a idéia, adaptada de Jakobson, 
segundo a qual o deslocamento freudiano seria da ordem 
de uma metonímia (deslizamento do significado sob o sig-

2 Jacques Lacan "O seminário sobre A carta roubada", in Escritos, Rio de 
Janeiro, Zahar, 1998, p.13-66; O Seminário, livro 2, O eu na teoria de Freud e 
na técnica da psicanálise (1954-1955), texto estabelecido por Jacques-Alain 
Miller, Rio de Janeiro, Zahar, 1985, p.259-78. 
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nificante) e a condensação de uma metáfora (substituição 
de um significante por outro). A partir disso, construiu sua 
tese da cadeia significante: um sujeito é representado por 
um significante para outro significante. 

No seminário sobre As formações do inconsciente, repetiu 
os principais elementos dessa teoria obedecendo a uma 
lógica ternária. Após uma abertura com o Witz (chiste) 
freudiano, autêntica expressão de uma estrutura do espí-
rito humano, deslizou para a questão da castração, da qual 
fez surgir a regra da interdição do incesto. Voltou-se então 
para a dialética do desejo e da demanda, sintoma das inter-
mitências do coração e do amor, depois terminou sua expo-
sição com uma reflexão sobre a religião cristã e a neurose 
obsessiva, na qual se misturavam referências a Melanie 
Klein, Sade, ao islã e à Aufklàrung (Iluminismo alemão). 

Como sempre, deleitava-se durante esses anos, os mais 
intensos, invertendo o amor em ódio, e o mandamento 
divino ("Ama teu próximo como a ti mesmo") numa in-
junção de rechaço ("Tu és aquele que tu odeias"), como se 
para fazer aparecer, em toda forma de relação com o outro, 
a permanência de uma negatividade do inconsciente: jogo 
de sombra e luz, crueza do verbo, fantasias, projeções.3 

No centro do dispositivo, Lacan manejava com virtuo-
sismo o conceito de significante, que lhe permitia ligar en-
tre si as formações do inconsciente: com efeito, o signifi-
cante marca o sujeito com um selo linguageiro, conferindo 

3 Jacques Lacan, O Seminário, livro 7, A ética da psicanálise (1959-1960), texto 
estabelecido por Jacques-Alain Miller, Rio de Janeiro, Zahar, 2008. 
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uma significação ao sonho, ao chiste, ao lapso e aos atos 
falhos. Mas organiza também as formas do desejo e da al-
teridade, que correspondem a uma lógica da fantasia. Por 
fim, o significante faz do homem um ser social e religioso, 
dependente ao mesmo tempo de uma função simbólica e 
de um logos, herdado da antiga potência divina. 

Embora o conjunto desse sistema estivesse presente 
em vários livros do Seminário, nunca foi objeto de uma 
exposição coerente. Pois o estilo de Lacan, ou melhor, o 
estilo do Seminário, é o da digressão, da fuga, do erotismo, 
da vagabundagem. Por exemplo, quando Lacan queria 
dar corpo à sua tese sobre a metonímia, incitava o audi-
tório a reler a passagem de um romance de Maupassant 
(.Bel-Ami) no qual o herói, após ter comido ostras, em-
brenha-se, através do sonho, no universo de uma união 
carnal imaginária, levantando o véu das palavras como 
alguém levanta a saia de uma mulher: eis quem esclarece, 
apontava Lacan, a essência da metonímia do desejo, esse 

"perpétuo deslizamento de sentido que todo discurso é 
obrigado a realizar". 

E assim como, para Lacan, a fala foi sempre captadora, 
sofisticada, transbordante ou injuriosa, o Seminário repre-
sentou, durante 26 anos, o equivalente a um tratamento 
que o incitou a pensar fora de si mesmo: além dos pró-
prios limites. Clínico da fala, ouvinte do inconsciente e da 
loucura - feminina, de preferência Lacan nunca soube 
dialogar com quem quer que fosse, exceto com as centenas 
de textos ou frases colhidas de seus pacientes que ele in-
corporou em sua obra, quais vozes interiores, e com Freud, 
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um Freud reconstruído segundo seu desejo, um Freud do 
qual se julgava o único e autêntico intérprete. 

Nunca ninguém pensou seriamente em dialogar de ver-
dade com Lacan: "Eu, a verdade, falo", dizia ele, sabendo 
que a verdade nunca podia ser dita integralmente, a não ser 
mediante a instauração de uma ditadura da transparência. 
Da mesma forma, afirmava que ela não podia ser dita senão 
pela metade, como um meio-dizer [mi-dire], ou um meio 
dito [mi-dit] ou um "meio-dia em ponto" [midi sonné]. Lacan 
se referia, sem o dizer, a Igitur, personagem de Mallarmé, 
acometido de loucura.4 Quando dá meia-noite em ponto, 
Igitur, último herdeiro de sua raça, joga o dado e se deita no 
túmulo de seus ancestrais para consumar o sonho imemo-
rial de abolir o acaso e ter acesso à plenitude do Absoluto, ao 
UM do Universo, ao Livro, ou, ainda, à abolição do sentido 
em prol da forma. Tarefa impossível, portanto, mas tarefa 
à qual Lacan se aferrará no fim de sua vida, entre lógica do 
materna e topologia borromeana. A revolução mallarmaica 
da linguagem poética,5 profundamente marcada pelo pensa-
mento hegeliano, despontou, aos olhos de toda uma geração, 
naqueles anos, como o contraponto da revolução freudiana 
da qual Lacan fizera-se o novo intérprete. 

Lacan monologava, Lacan deliciava-se com a própria 
fala, Lacan manejava o meio-dizer com virtuosismo. Ado-
rava dirigir a seus interlocutores suas loucuras verbais, al-

4 Stéphane Mallarmé, Igitur (1869), Paris, Gallimard, 2003, [1925] [ed. bras.: 
Igitur, Rio de Janeiro, Nova Fronteira, 1984]. 
5 Mallarmé, grande leitor da obra hegeliana, fez da pesquisa da finitude 
do Livro o equivalente do saber absoluto. 
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ternando entre calmaria e tempestade: sufocações, esgota-
mentos, humor, gesto descompassado, tudo sob controle 
absoluto. Mas Lacan sabia escutar, enganando seu inter-
locutor. Muitas vezes me admirei, quando o encontrava, 
com sua capacidade de executar várias coisas ao mesmo 
tempo: virar as páginas de um livro ou fazer anotações 
sem dar mostras de se preocupar com o outro e sinalizar 
imediatamente que compreendera perfeitamente tudo o 
que lhe diziam. 

Em 1960, no auge de uma inventividade linguageira que 
ainda não descambara para a mania topológica nem para a 
obsessão pelo neologismo, Lacan formulou um comentário 
deslumbrante a respeito de um dos mais belos textos da 
história da filosofia: O banquete, de Platão.6 

Conhecemos a história. Platão coloca em cena, em 
torno de Sócrates, seis personagens, cada um deles ex-
primindo uma diferente concepção do amor. Entre eles, 
o poeta Agatão, aluno de Górgias, cujo triunfo era en-
tão celebrado, e Alcibíades, político de grande beleza de 
quem Sócrates se recusara a ser amante por preferir o 
amor do Soberano Bem e o desejo de imortalidade, isto 
é, a filosofia. Nenhuma mulher está presente a esses ága-
pes, durante os quais são evocadas, contra um fundo de 
pederastia, todas as variantes possíveis do amor carnal 
e intelectual. Entretanto, é à fala de uma mulher mítica, 
Diotima, que Sócrates se reporta ao expor sua concepção 

6 Jacques Lacan, O Seminário, livro 8, A transferência (1960-1961), texto 
estabelecido por Jacques-Alain Miller, Rio de Janeiro, Zahar, 2- ed., 2010. 
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filosófica do amor. Ela é então o oitavo personagem desse 
diálogo, que gira em torno da questão do agalma, definido 
por Lacan como o paradigma de um objeto representa-
tivo da Idéia do Bem. 

Desde a Antigüidade, os estudiosos do Banquete tinham 
enfatizado a maneira como Platão utilizava a arte do diá-
logo para enunciar, pela voz de diversos personagens, dife-
rentes teses sobre o amor, um amor sempre pertencente à 
esfera do desejo conscientemente nomeado: seja por cada 
um deles, seja pelo próprio autor. 

Ora, Lacan derrubava essa perspectiva ao interpretar 
o desejo inconsciente de cada personagem. Por exemplo, 
atribuía a Sócrates o lugar do psicanalista ensinando a seus 
discípulos uma verdade que se furtava à consciência deles. 
De um lado, declarava, o tratamento repousa sobre a fala, 
e, de outro, a transmissão da psicanálise supõe a existência 
do diálogo. Maneira de significar que era o senhor de um 
diálogo que se desdobrava à sua revelia ao mesmo tempo 
que se dirigia a um destinatário. 

A idéia do banquete socrático já estava presente em 
Freud, que volta e meia se referia ao modelo grego de trans-
missão do saber: um mestre, um discípulo, um diálogo. Em 
seus primórdios, aliás, sua doutrina era elaborada no seio 
de um cenáculo imerso no espírito vienense do início do 
século XX. Convencido de que a melhor democracia havia 
sido inventada pelos gregos, Freud permaneceu sempre 
adepto de uma posição platônica. A República dos Eleitos 
devia, a seu ver, barrar as pulsões assassinas estimulantes 
das interdições e frustrações. 
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Lacan retomou essa idéia ao fundar, em 1964, a Escola 

Freudiana de Paris (EFP). Adotou a palavra "escola", em 

detrimento de "sociedade" ou "associação", inspirando-se 

no modelo grego. Via-se a si mesmo como um mestre so-

crático cercado de seus melhores discípulos. E então tomou 

consciência de que toda uma geração de filósofos e literatos 

interessava-se por sua obra, por intermédio sobretudo do 

ensino de Louis Althusser. Entre eles, Alain Badiou, Jean-

Claude Milner, Henri Rey-Flaud, François Regnault, Ca-

therine Clément, Étienne Balibar, Pierre Macherey, mas 

também, vindos de outros horizontes, Christian Jambet ou 

Bernard Sichère. Foi nesse contexto que fui convidada por 

Lacan, em 1969, para me filiar à EFP. Minha mãe, Jenny Au-

bry, acompanhara-o durante muito tempo, o que fez com 

que eu houvesse convivido com ele em minha infância, sem, 

naturalmente, saber em que consistia seu ensino. E foi pre-

ciso a publicação dos Escritos para que eu estabelecesse um 

elo entre o homem e a obra. 

Entretanto, ao longo dos anos, Lacan perdeu de vista a 

essência conflituosa do diálogo. Assim, o banquete termi-

nou e a carta não entregue [lettre en soujfrance] foi esquecida, 

esperando o milagre de uma destinação por vir. 

Fascinado com as bordas, as margens, as fronteiras, os 

tracejados, Lacan não parava de se interrogar sobre a ma-

neira como se efetua a passagem da fala ao escrito. Num 

texto enigmático de 1971, entregou-se a uma erudita ilação 

que o remetia, mais uma vez, à sua obsessão primordial: a 

carta não entregue. 
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Voltava então de uma viagem ao Japão e contou que, 
sobrevoando a Sibéria, percebera sulcos e percursos de rios 
semelhantes a borrões. Tendo de falar das relações entre 
literatura e psicanálise, evocou esse episódio para logo 
evadir-se nos "sulcos" da língua. E foi assim que inventou 
a palavra "lituraterra" para distinguir a carta/letra do "li-
toral" (que remete a uma fronteira) e do "literal" (que não 
supõe nenhuma), criando uma nova série de termos: litura, 
letter, lituraterrir. 

Nessa exposição, Lacan dirigia-se a Serge Leclaire e 
Jacques Derrida para reafirmar a idéia da primazia do sig-
nificante sobre a letra. Mas comentava também O império 
dos signos, livro suntuoso de Roland Barthes sobre o Ja-
pão, dedicado a Maurice Pinguet, no qual o autor descreve 
maneiras de viver e comer, objetos e lugares como ele-
mentos específicos de um sistema de signos, remetendo o 
sujeito ocidental a uma língua cuja significação ele não com-
preende, mas cuja diferença capta como uma alteridade que 
lhe permitiria desfazer o "real" sob o efeito de outros recor-
tes, outras sintaxes. "Em suma, descer no intraduzível", dizia 
Barthes, "sentir seu abalo sem jamais amortecê-lo, até que 
em nós todos o Ocidente se abale e vacilem os direitos da 
língua paterna, a que nos vem de nossos pais..'.'? 

Arrebatado pela efervescência das próprias palavras e 
pela curiosidade que lhe suscitava a obra de Barthes, Lacan 

7 Roland Barthes, UEmpire des signes, Paris, Skira, 1970; reed. CEuvres 
completes III (1968-1971), Paris, Seuil, 2002, p.352 [ed. bras.: O império dos 
signos, São Paulo, Martins Fontes, 2007]. 
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parecia propor, com essa "lituraterra", uma espécie de 
retorno ao sentido de Lacan, paródia do famoso retorno 
ao sentido de Freud que ele outrora iniciara. Com isso, 
seu discurso deixava entender que o sujeito japonês seria 
lacanianamente diferente do sujeito ocidental, porque, 
em sua língua, poderiam unir-se letra e significante: um 
real sem interpretação, um "império dos significantes" 
excedendo a fala. 

Quantas vezes não ouvi, em seguida, os sucessores do 
mestre transformarem esse indizível desejo de Oriente, tão 
essencial em Lacan, numa espécie de culturalismo do "ou-
tro invertido", a "coisa japonesa" tornando-se para eles um 
espelho de múltiplos delírios. Lacan sempre fora seduzido 
pelo Extremo Oriente, tendo estudado chinês na Escola 
de Línguas Orientais. Em seu mergulho no cerne dessa 
língua, assim como em sua atração pelos rituais japoneses, 
procurava sempre resolver o mesmo enigma mallarmaico: 
como "escrever", isto é, "formalizar" a tópica do real, do 
simbólico e do imaginário (RSI). 

"Lituraterra" não resolvia o problema. Muito pelo con-
trário, esse texto contribuiu, a meu ver, para uma espécie 
de autoaniquilamento da língua lacaniana. Dizia Lacan: 

Minha crítica, se tem alguma razão de ser tomada como lite-

rária, só pode referir-se, esforço-me para isso, ao que Poe faz, 

por ser escritor, para compor tal mensagem sobre a carta. ... 

No entanto, essa elisão não poderia ser elucidada por meio 

de um traço qualquer de sua psicobiografia: mais faria ser 

obstruída por isso. ... 
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Tampouco meu próprio texto poderia ser solucionado pela 

minha: por um anseio que eu formasse, por exemplo, de en-

fim ser convenientemente lido. ... 

Para lituraterrar, eu mesmo, assinalo que não fiz no ravina-

mento que o põe em imagem nenhuma metáfora. A escritura 

é esse próprio ravinamento e, quando falo de gozo, invoco le-

gitimamente o que acumulo de audiência: nada menos, com 

isso, aqueles de que me privo, pois isso me mantém ocupado.8 

Lacan parecia aqui ridicularizar seu "O seminário sobre 
A carta roubada". Sua fala, pontuada por sarcasmos e gritos 
de sofrimento, me pareceu então tão enrijecida quanto 
uma carta/letra morta: Igitur no túmulo. 

Em 1975, Jacques Derrida levou em conta tal situação 
ao abordar de outra forma a questão da carta roubada. 
Apontou que uma carta nem sempre chega à destinação e 
que, no próprio enunciado de "O seminário sobre A carta 
roubada", Lacan remetia para si mesmo a indivisibilidade 
da carta/letra, isto é, um dogma da unidade.9 Foi o iní-
cio de um crítica fecunda, após as de Foucault e Deleuze, 
dos impasses do último Lacan, à qual fui imediatamente 
sensível e que me tocou profundamente: a destinação é o 
imprevisível e não o controle do destino. A sua maneira, 

8 Jacques Lacan, "Lituraterra", in Outros escritos, Rio de Janeiro, Zahar, 2003, 
p.17 e 23. Outra versão desse texto, intitulada "Lição sobre Lituraterra", 
figura em O Seminário, livro 18, De um discurso que não fosse semblante 
(1971), texto estabelecido por Jacques-Alain Miller, Rio de Janeiro, Zahar, 
2009, p.105-19. 
9 Jacques Derrida, La carte postale, Paris, Flammarion, 1980. 
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Derrida recebia mais generosamente o trabalho do histo-
riador que outros filósofos pregados na literalidade de uma 
leitura unívoca. 

D E S D E S E M P R E A N G U S T I A D O , Lacan não podia evitar de-
bruçar-se sobre essa questão. Porém, para compreender o 
que foi sua contribuição essencial à clínica da angústia, é 
preciso antes apreender a maneira pela qual Freud intro-
duziu essa noção no campo da psicanálise. 

Preocupado em não ater-se às descrições clássicas, Freud 
distinguiu-a primeiro do medo e do pavor. De natureza 
existencial, a angústia era, a seu ver, um estado psíquico 
que fazia abstração de toda relação com um objeto: uma 
espécie de expectativa permanente que pode, quando vem 
a ser patológica, levar a comportamentos obsessivos, fóbi-
cos, compulsivos, bem como a um estado de melancolia. 

Ao contrário da angústia, o medo sempre esteve rela-
cionado a um objeto identificável. Temos medo de alguma 
coisa suscetível de advir: morte, separação, tortura, doença, 
sofrimento, degradação física etc. Quanto ao pavor, incide 
sobre um objeto indefinível. O terror não é nem medo nem 
angústia. Suscitado por um perigo que não tem objeto, não 
supõe nenhuma expectativa. Assim, pode resultar numa 
neurose traumática. 

A princípio, Freud sustentou que a vinda ao mundo de 
uma criatura era o protótipo de todas as situações de an-
gústia. Em 1924, Otto Rank retomou essa tese para afirmar 
que todo sujeito não faz senão repetir, ao longo da vida, 
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a história traumática da separação do corpo materno. In-
dependentemente da audácia, essa teoria do vínculo pri-
mordial, tão em voga atualmente do lado dos etologistas 
da alma humana, apresentava um temível inconveniente: 
ameaçava transformar o parto e a separação biológica num 
trauma em si. Em virtude desse modelo, com efeito, todas 
as neuroses não passariam da conseqüência de uma causa-
lidade externa ao sujeito: abusos sexuais, violências bélicas 
ou domésticas, doenças etc. 

Em 1926, em resposta a Otto Rank, Freud esclareceu 
então seu pensamento em "Inibições, sintomas e angús-
tia". Distinguiu a angústia em face de um perigo real, a 
angústia automática e o sinal de angústia. A primeira, dizia 
ele, é causada pelo perigo que a motiva; a segunda é uma 
reação a uma situação social; a terceira é um mecanismo 
puramente psíquico que reproduz uma situação traumá-
tica vivida anteriormente e à qual o eu reage por meio de 
uma defesa. 

Lacan reproduziu ao seu estilo e comentou todas essas de-
finições, mas criou uma concepção de angústia diferente da 
de Freud. Numa perspectiva menos darwiniana e, sob cer-
tos ângulos, mais ontológica, fez da angústia uma estrutura, 
constitutiva da organização psíquica. Assim, ela é, segundo 
ele, o significante mesmo de toda subjetividade humana, 
mais do que um estado peculiar ao sujeito angustiado, como 
pensam os fenomenólogos. Ela sobrevém quando a falta do 
objeto, necessária à expressão do desejo, vem a faltar a ponto 
de pregar o sujeito num real inominável que lhe escapa e o 
ameaça. Essa "falta da falta" sufoca o desejo, traduzindo-se 
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então em fantasias de autodestruição: caos, fusão imaginá-
ria com o corpo materno, alucinações, espectros de insetos, 
imagens de esquartejamento ou castração. 

Do ponto de vista clínico, a angústia, quando se torna 
patológica, pode ser superada se o sujeito conseguir des-
viar-se desse real traumatizante e distanciar-se de um pa-
vor da falta, fonte de decepção. Ele pode então captar sua 
significação, ou seja, na terminologia lacaniana, designar 
o grande Outro, essa lei simbólica que o determina em sua 
relação com o desejo. 

Lacan era um mestre da angústia, e tornou-se um mes-
tre da clínica da angústia. Incapaz ele mesmo de se desfazer 
de sua influência, julgava-a ao mesmo tempo necessária à 
manifestação do desejo, impossível de evitar, sob pena de 
engodo e, por fim, controlável quando sua origem pode ser 
simbolizada. Logo, é inútil - tem-se vontade de acrescen-
tar: numa época em que ela se tornou, ao lado da depressão, 
o sintoma de todas as sociedades individualistas e liberais 

- procurar neutralizá-la demais com medicamentos. Exceto, 
naturalmente, quando ela ameaça invadir a subjetividade 
a ponto de destruí-la.10 

10 Jacques Lacan, O Seminário, livro 10, A angústia (1962-1963), texto 
estabelecido por Jacques-Alain Miller, Rio de Janeiro, Zahar, 2005. 
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L A C A N I N T E R E S S A V A - S E P E L A S R E L A Ç Õ E S entre o homem e 

a mulher na sociedade moderna. Libertino ao longo da vida, 

jamais conseguiu permanecer fiel a uma mulher, mas nunca 

quis deixar nenhuma delas, dissimulando a uma o que fazia 

com a outra. Teria medo, freudianamente falando, de sofrer 

a cada nova separação? Indiferente ao amor no sentido ro-

mântico, as histórias de amor não lhe diziam nada: "O amor", 

declarava, "é uma espécie de suicídio." Só contava para ele 

o lado irracional e compulsivo da paixão. Conservara de seu 

mestre em psiquiatria, Gaétan Gatian de Clérambault, feti-

chista dos tecidos, e de seu convívio com mulheres loucas 

e poetisas surrealistas, a idéia de que o amor leva à loucura 

do amor impossível. Da mesma forma, o modelo da eroto-

mania era o paradigma de sua concepção do amor. Assim 

como Freud era um representante do amor romântico - a 

mulher, a esposa, a mãe, a interdição, a culpa - , Lacan era o 

homem da desintegração desse modelo. Faltava pouco para 

ver o amor como a investida de um astro obscuro contra um 

objeto perseguidor que se furta a todo encontro. 

Sedutor, preocupado em agradar, não tolerando não ser 

apreciado, ansiava ser amado, sofria por sê-lo e não sê-lo, ao 

8o 
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mesmo tempo em que demonstrava a convicção de que era 
impossível não amá-lo - mesmo quando o odiavam. Amigo 
das mulheres que admirava, tratava-as formalmente, com 
beija-mão e uma profusão de termos corteses, todos saídos 
diretamente da literatura preciosa. E não hesitava em ana-
lisar as namoradas. 

Mas também se comportava como uma criança manhosa, 
não aceitando que a realidade não se conformasse a seus de-
sejos. Aquele charuto, aquela marca de uísque, aquele objeto, 
aquele doce, aquele prato: tudo devia ser-lhe trazido imedia-
tamente, e onde quer que ele se encontrasse. E, na verdade, 
conseguia quase sempre convencer o anfitrião a curvar-se 
às suas exigências. Todos os argumentos eram válidos: mas, 
afinal, já que não tem aspargos, dê-me trufas, e, se não tiver 
trufas, dê-me hortolanas ou chá, japonês de preferência, com 
chocolates de tal marca. E se não conseguir encontrá-los na 
vizinhança, mande vir pelo contínuo. Lógica implacável, de 
uma inesquecível extravagância. 

Lacan mandava levar suas cartas ao domicílio de seu 
destinatário, a fim de certificar-se de que lhe chegavam de 
fato às mãos. Por esnobismo, divertia-se mencionando na 
conversa o nome de pessoas célebres. E, da mesma forma, 
como que para se vingar de suas origens, adorava freqüen-
tar os ilustres deste mundo: pensadores, vedetes, jornalistas, 
atores, políticos, escritores. 

Françoise Dolto, a quem ele tratava por "você" e, even-
tualmente, de "fortona", foi sua maior amiga. Sem ele, ela 
sem dúvida não teria tido o destino clínico que teve, e, sem 
ela, ele não teria sido o que foi. Durante décadas, formaram 
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uma dupla fora das normas, ainda que não praticassem a 
psicanálise da mesma forma: "Você não precisa compreen-
der o que eu digo", ele falava, "uma vez que, sem teorizar, 
você diz a mesma coisa que eu." Ela se perguntava por 
que ele nunca falava de sua tenra infância, por que era 
tão angustiado com a própria imagem, tão preocupado 
com a aparência. Por que precisava usar trajes tão exu-
berantes e freqüentar bailes de máscaras? Em suas cartas, 
dirigia-se a ele como às crianças de seu consultório, não 
para infantilizá-lo, mas para restituir ao adulto demasiado 
infantil que ele se tornara a infância de que fora privado. 
A vida inteira tentou reconciliá-lo com a idéia de que uma 
mãe pode ser algo diferente de um bicho-papão, e um pai, 
de uma figura vacilante. 

Lacan sempre buscou opor o discurso do inconsciente - o 
do gozo e da repetição em estado bruto - ao do exibicio-
nismo, do amor - e, portanto, do semblante, tão necessário à 
relação amorosa. No amor, ele dizia, amamos a nós mesmos, 
o espelho está vazio, aquele que amo não é aquele que julgo 
discernir. Em contradição com certa tradição falocêntrica 
da psicanálise, Lacan contorcia-se para demonstrar que, no 
amor, os dois parceiros não são de maneira alguma comple-
mentares um ao outro: nele, o homem exibe sua impotência 
e a mulher, sua incerteza. Inventou numerosos termos para 
definir o homem moderno, destituído de sua virilidade pri-
mordial: hommoinzin, hommelle, hommelette, hommodit. 

Lacan era mal-educado, engraçado, odioso, insaciável. 
Leitor penetrante de certos textos, via a burrice como 

uma perversão. Durante um programa de televisão, La 
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marche du siècle, no qual eu me encontrava ao lado de Fran-

çoise Giroud, Catherine Deneuve e alguns psicanalistas, fui 

violentamente agredida por um jornalista, que, além do 

mais, insistia em insultar Lacan, Freud, a psicanálise, os psi-

cólogos clínicos e didatas, os psiquiatras, e, mais ainda, as 

células psicológicas instaladas no caso de acidentes graves. 

Eu estava acostumada com aquele tipo de agressão, mas 

naquela noite não consegui retrucar. Então, Jean-Marie Ca-

vada voltou-se para Françoise, que, em seu tom inimitável, 

deixou escapar a seguinte frase de Lacan: "A psicanálise 

pode muito, mas ela é impotente contra a estupidez." As-

sim, pôs fim ao dilúvio verbal.1 

Segundo Lacan, o homem é o escravo do semblante,2 

obrigado, para existir, a exibir uma virilidade que não con-

trola, ao passo que a mulher seria mais próxima de uma 

prova de verdade - de uma espécie de escrita ou de "ar-

quiescrita" que lhe permitiria escapar ao semblante. Da 

mesma forma a mulher é "não-toda", dizia ele, um "suple-

mento", enquanto o homem precisa ser "pelo menos um", 

isto é, um "todo", ou, na falta disso, um semblante do Todo. 

Daí o aforismo: "Não existe relação sexual",3 o que signi-

1 La marche du siècle, 19 mar 1997. 
2 Jacques Lacan, O Seminário, livro 18, De um discurso que não fosse semblante 
(1971), texto estabelecido porJacques-Alain Miller, Rio de Janeiro, Zahar, 
2009. 
3 Jacques Lacan, "O aturdito", in Outros escritos, Rio de Janeiro, Zahar, 
2003, p.448-97. Os dois comentários mais interessantes sobre esse texto 
foram feitos por: Jean-Claude Milner, VCEuvre Claire, Paris, Seuil, 1995; e 
Alain Badiou e Barbara Cassin, II n'yapas de rapport sexuel, Paris, Fayard, 
2010. 



84. Lacan, a despeito de tudo e de todos 

fica que a relação amorosa não é uma relação, e sim uma 
luta entre dois contrários, um em posição dissimétrica ao 
outro. O amor vem preencher essa falta da relação sexual: 

"O amor é dar o que não temos a alguém que não o quer", 
ou ainda "Eu te peço para recusar o que te ofereço porque 
não é isso". Lacan chamava o amor de diferentes maneiras, 
entre alma e morrer: a(mur), amourir, amort, âmer. 

Quanto a Freud, como muitos vienenses, era fascinado 
pela sexualidade humana. Achava que a menina queria ser 
um menino e que, ao crescer, ela aspirava a ser mãe de 
um filho concebido pelo próprio pai. Assim, devia separar-
se da mãe, isto é, de seu primeiro amor, para vincular-se 
a um objeto de outro sexo, um substituto do pai. Freud 
acreditava piamente nesta idéia aberrante: as meninas são 
habitadas pela "inveja do pênis", tese que seria refutada 
por seus discípulos ingleses, Melanie Klein em particular. 

Embora adepto de um monismo sexual - a libido é a 
mesma para os dois sexos - , Freud considerava equivocada 
qualquer argumentação fundada na pretensa natureza ins-
tintiva da sexualidade. Não existia, a seu ver, nem "instinto 
materno" nem "raça" feminina, a não ser nas fantasias e nos 
mitos construídos pelos homens e pelas mulheres. Quanto à 
diferença sexual, reconduzia-a a uma oposição entre um logos 
separador - princípio feminino simbolizado - e uma "arcai-
cidade" fervilhante, espécie de desordem materna anterior à 
razão. Daí sua conhecida fórmula: "A anatomia é o destino."4 

4 Cf. Sigmund Freud, "Sur le plus général des rabaissements de la vie 
amoureuse" (1912), in La vie sexuelle, Paris, PUF, 1970, p.65. 
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Entretanto, Freud nunca defendeu que a anatomia era o 
único destino possível para a condição humana. Atesta isso 
o fato de que sua afirmação parafraseava Napoleão, o qual 
quisera inscrever a história dos povos vindouros na política 
mais do que numa referência constante a antigos mitos.5 

Com essa fórmula, Freud revalorizava as tragédias anti-
gas para colocar em cena, em virtude de uma dramaturgia 
política, o grande caso da diferença sexual. Doravante, com 
ele e depois dele, e em virtude da desconstrução da família 
ocidental, pano de fundo para o surgimento da psicanálise, 
os homens e mulheres seriam condenados a uma idealiza-
ção ou degradação de um pelo outro, sem jamais alcançar 
uma completude real. A cena sexual descrita por Freud 
inspirava-se, assim, na cena do mundo e da guerra dos po-
vos - pensadas pelo imperador - , ao mesmo tempo em que 
prefigurava uma nova guerra dos sexos, que um dia teria 
como objeto os órgãos da reprodução com a finalidade de 
neles introduzir a linguagem do desejo e do gozo. 

Se para Freud a anatomia é intrínseca ao destino hu-
mano, não é em absoluto um horizonte insuperável. Aliás, 
é este o fundamento da teoria freudiana da liberdade: reco-
nhecer a existência de um destino para melhor emancipar-
se dele. 

Na perspectiva lacaniana, a mulher não é jamais a encar-
nação de uma essência feminina, nem de uma anatomia. 

5 Por ocasião de um encontro com Goethe em Erfurt, em 2 de outubro 
de 1808, o imperador evocou as tragédias do destino, que, segundo ele, 
haviam pertencido a uma época mais sombria: "O que nos importa hoje 
o destino?", dissera. "O destino é a política." 
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Ela não existe como totalidade invariante, não mais que o 
homem não é um senhor que conseguiria dominá-la ao se 
iludir com a própria onipotência. 

Consegui estabelecer que, em torno de 1948, Simone 
de Beauvoir procurou Lacan quando estava escrevendo O 
segundo sexo. Telefonou e lhe pediu conselhos sobre a ma-
neira de tratar o assunto. Lisonjeado, este respondeu que 
seriam necessários cinco ou seis meses de entrevistas para 
desemaranhar a coisa. Sem nenhuma vontade de dedicar 
tanto tempo ao aperfeiçoamento de um livro já fortemente 
documentado, Beauvoir sugeriu quatro entrevistas. Lacan 
disse não. 

Impregnada de hegelianismo, Beauvoir não podia não se 
interessar pela perspectiva lacaniana. Por outro lado, suas 
referências não eram as mesmas de Lacan, uma vez que ela 
havia lido Afenomenologia do espírito em julho de 1940, não 
tendo sido marcada pela interpretação kojeviana. 

Por conseguinte, sua noção de estádio do espelho era 
mais próxima da concepção walloniana do que da concei-
tualidade lacaniana. E ela fez disso o ponto forte de sua de-
monstração: "Ninguém nasce mulher, mas se faz mulher." 
A noção lhe permitia sair, como Lacan, mas por outros 
meios, do biologismo freudiano. Lacan passara por Hegel 
e Kojève para ter acesso a Freud, ao passo que Beauvoir 
passava por Lacan para substituir por um existencialismo 

- no sentido sartriano - o biologismo freudiano. Porém, ao 
mesmo tempo, contornava a noção de psiquismo, isto é, a 
de construção inconsciente da subjetividade. 

Por sua vez, em 1958, Lacan inspirou-se, sem o dizer, 
na fórmula de Beauvoir - para contradizer seus termos 
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quando revisou as teorias psicanaliticas sobre a sexualidade 

feminina. Conservou o monismo e a libido única (Freud), 

embora introduzindo no lugar do Outro sexo (a diferença) 

a noção de suplemento, que faria fortuna.6 Quinze anos 

mais tarde, anunciou que "A Mulher não existe". Ouvida 

pelas feministas inglesas - e sobretudo por Juliet Mitchell 

- como um slogan que assumia o escândalo da inexistência 

histórica das mulheres, a fórmula significava, na verdade, 

que nenhuma naturalização de uma essência feminina 

qualquer era admissível. Seja como for, tratava-se de fato 

de uma resposta tardia a Beauvoir.7 

Embora comparasse a feminilidade a um "suplemento", 

a mulher a uma não-essência, o amor ao que preenche a 

falta da relação sexual ou a uma doação impossível, Lacan 

instalava o sexo feminino no universo de um real - ou de 

um "buraco escancarado" - , baseando-se nas descrições do 

amigo Georges Bataille, que lhe inspirara a idéia de que, 

em toda sociedade, como em todo psiquismo, existe uma 

parte maldita ou obscura, um resto impossível de simbo-

lizar, alguma coisa que escapa: o sagrado, a violência, o 

heterogêneo, a perversão. 

Da mesma forma, dizia Lacan, o gozo é um suplemento 

que não se assemelha nem ao prazer nem à satisfação, mas 

à busca de uma coisa perdida - A Coisa incognoscível 

6 Jacques Lacan, "Diretrizes para um Congresso sobre a sexualidade 
feminina", in Escritos, Rio de Janeiro, Zahar, 1998, p.734-45. 
7 Jacques Lacan, O Seminário, livro 20, Mais, ainda (1972-1973), texto 
estabelecido por Jacques-Alain Miller, Rio de Janeiro, Zahar, 1985. Na 
frase, Lacan barra o "A" [La], 
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para o homem, indizível para a mulher.8 Um orgasmo 
sem limite, sem voz, sem fala. Uma possessão sem dono, 
uma dominação sem dominante nem dominado. Apenas 
os místicos, as mulheres mais que os homens, detêm esse 
segredo - um segredo perverso, como atesta a Santa Teresa 
de Bernini, em Roma, que tanto maravilhava Lacan. As 
místicas gozam. Na experiência de sua fé, sentem um gozo 
acerca do qual não sabem o que dizer. Deus as penetra 
corpo e alma, e seu êxtase fala no lugar das palavras: rosto 
convulsionado, olhar no limiar do desmaio, membros de-
sarticulados voltados para o infinito. 

E justamente porque o sexo da mulher era, a seu ver, im-
possível de representar, dizer e nomear, que Lacan fez a aqui-
sição, em 1954, a conselho de Bataille, do famoso quadro de 
Gustave Courbet, A origem do mundo, pintado em 1866 para 
um diplomata otomano, Khalil-Bey, residente em Paris. 

Nele descobria-se, em sua nudez mesma, o sexo aberto 
de uma mulher logo após as convulsões do amor, isto é, o 
que não se mostra e aquilo de que não se fala, se deixarmos 
de lado os discursos e lugares reservados à pornografia. A 
tela causara escândalo, estarrecendo tanto os irmãos Gon-
court, que a julgavam bela "como a carne de um Corrège", 
quanto Maxime Du Camp, que via nela um "lixo" digno 
de ilustrar as obras do marquês de Sade. Após a morte do 
diplomata, o quadro teve paradeiro incerto, passando de 
uma coleção particular a outra. Encontrava-se em Bu-
dapeste durante a Segunda Guerra Mundial, quando os 

8 Cf., neste volume, Cap.12, "A coisa, a peste". 
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nazistas o confiscaram, indo parar em seguida nas mãos 
dos vencedores soviéticos para, finalmente, ser revendido 
a colecionadores. Durante essas peregrinações, foi reco-
berto por um painel de madeira sobre o qual pintou-se 
uma paisagem destinada a disfarçar o erotismo, julgado 
abominável, daquele sexo em estado bruto. 

Chocada diante da visão daquele sexo feminino aberto, 
que parecia o de Madame Edwarda,9 Sylvia Lacan pediu a 
André Masson, seu cunhado, casado com sua irmã Rose, 
que confeccionasse um segundo quadro para cobrir o de 
Courbet. O pintor então realizou uma tampa de madeira 
representando outro sexo feminino, abstrato e bem distante 
do sexo real imaginado por Courbet. Quando observamos o 
croqui de Masson, temos a impressão de que expõe uma imi-
tação puritana do primeiro sexo, justamente em virtude de 
ser sua representação simulada. Resumindo, um neoquadro 
recalcara, ao mesmo tempo em que exibia, a obra original. 

Em 1994, após a morte de Sylvia, a tela foi doada ao Mu-
seu d'Orsay. Livre de seu tampa-sexo, e depurada de toda 
interferência, A origem do mundo acha-se agora exposta a 
todos os olhares.10 

9 Georges Bataille, Madame Edwarda, in Giuvres completes, vol.III, Paris, 
Gallimard, 1971, [1941]. 
10 Thierry Savatier retraçou muito bem a história desse quadro em 
VOrigine du monde. Histoire d'un tableau de Gustave Courbet (Paris, Bartillat, 
2006). Num posfácio acrescentado à reedição de 2009, levantou a hipó-
tese de que o modelo de Courbet era uma mulher grávida. Daí o título: 
A origem do mundo. Agradeço-lhe pelas indicações que me forneceu, 
bem como a Georges Vigarello, que chamou minha atenção para as 
performances de Orlan. 
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Lacan adorava surpreender suas visitas deslizando sutil-
mente o painel para afirmar que Courbet já era lacaniano: 

"O falo está dentro do quadro", dizia, transformando um 
célebre artigo de Freud sobre o fetichismo num comentá-
rio sobre o véu que mascara a ausência do que se pretende 
dissimular. Lembro-me de ter percebido a "coisa" secreta, 
pendurada no gabinete de Lacan em La Prévôtè, durante 
uma visita a Guitrancourt,11 por volta de 1970. 

Diversas réplicas do quadro de Courbet foram executa-
das por diferentes pintores, ora para dissimular sua força 
subversiva, ora parà reivindicá-la. Porém, foi em 1989 que 
uma artista plástica feminista, Orlan, adepta do sexo per-
verso, da performance, do travestismo, da cirurgia do 
corpo e da revisitação das obras do patrimônio pictórico 
ocidental, realizou a mais insólita versão lacaniana do 
quadro: um falo ereto no lugar do sexo da mulher. Com 
essa "obra", intitulada A origem da guerra, Orlan pretendia 
desmascarar o que a pintura dissimulava, realizando uma 
fusão da "coisa" irrepresentável com seu fetiche negado. 
Reivindicando o pós-lacanismo e a imprecisão do gênero e 
da identidade - a guerra, a morte, o feminino, o masculino, 
o engendramento - , 1 2 ela invertia a iconografia do pintor 
tomando ao pé da letra a tese de Lacan sobre o fetichismo: 

"Sou um homem e uma mulher", declarava.13 

1 1 Cf., neste volume, Cap.13, "Lugares, livros, objetos". 
1 2 Cf., neste volume, Cap.14, "Antígona". 
1 3 A "performance" de Orlan foi realizada antes da doação de A origem do 
mundo ao Museu d'Orsay, a partir de uma base fotográfica retocada por 
meio de um software. 
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É essa a herança inesperada da política do gozo e do 
feminino operada por Lacan, depois retomada, após sua 
morte, pelas adeptas feministas da transexualidade, cujo 
vestígio encontramos no fascínio atual, de que já falei, não 
apenas pela autoficção, mas também pela exibição, femi-
nina em geral, de objetos oriundos do corpo humano, ou 
ainda pela descrição minuciosa de atos sexuais reais: desde 
as mutilações sacrificiais até as práticas mais perversas -
necrofilia e coprofilia. 

Como não pensar aqui em Charlotte Roche, apresen-
tadora da televisão alemã, "feminista dominante", cujo 
livro, Zonas úmidas,14 foi, em 2009, um best-seller? Iden-
tificada com suas secreções corporais, declarava engolir 
os próprios excrementos: o avesso do "eterno feminino", 
segundo Lacan. 

14 Charlotte Roche, Zones humid.es, Paris, Anabet, 2009 [ed. bras.: Zonas 
úmidas, Rio de Janeiro, Objetiva, 2009]. Pensamos igualmente nos famosos 
Monólogos da vagina (1996), peça de Eve Ensler, de imenso sucesso. 



ii. 1966: os Escritos 

E M 1990, P O R O C A S I Ã O de um colóquio dedicado a Lacan, 

Jacques Derrida contou as circunstâncias de seu primeiro en-

contro com ele, durante um célebre simpósio sobre o estru-

turalismo organizado em outubro de 1966 pela Universidade 

Johns Hopkins, de Baltimore. Naquela data, Lacan temia que 

a idéia de reunir em novecentas páginas a quintessência de 

seu ensino resultasse num desastre: "Você verá", dissera a 

Derrida, falando da encadernação, "não vai segurar." 

Era essa a angústia que o atormentava desde que se colo-

cara para ele a idéia da publicação. "Poubellication" [lixeira + 

publicação], diria ele mais tarde, designando por esse termo 

o resto, o resíduo ou o dejeto que podia ser, a seus olhos, o 

objeto de seu mais caro desejo. "Estecritura",1 diria ainda 

a propósito de seu Seminário, manifestando com um gesto 

desdenhoso a que ponto afetava desprezar a passagem da 

fala ao escrito. E ainda: stembrouille, stupidification, poubelli-

cant, poubelliquer, p'oublier etc. 

1 Em francês, stécriture: palavra-valise que associa estenografia e escrita. 
(N.R.T.) 
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A partir de 1964, com sua entrada na École Normale Supé-
rieure da rua d'Ulm - por iniciativa de Louis Althusser 

- e, em seguida, com a criação da Escola Freudiana de 
Paris (EFP), Lacan tornara-se, independentemente de sua 
prática clínica, um pensador reconhecido e contestado, da 
mesma forma que Michel Foucault, Roland Barthes, Jac-
ques Derrida, Gilles Deleuze etc. Logo, pertencia a uma 
geração de intelectuais mais preocupada com as estrutu-
ras inconscientes da subjetividade do que com o status da 
consciência de si do sujeito em sua relação com o mundo: 
pensadores mais sensíveis a uma filosofia do conceito do 
que ao existencialismo. 

Lacan temia o plágio, e eis por que, embora procurasse 
conservar secretos seus mais caros pensamentos, na reali-
dade não parava de desejar que fossem reconhecidos, de uma 
ponta à outra do planeta, e com a fulgurância que mereciam. 
Com receio de não agradar, manifestava uma espécie de 
terror diante da idéia de que sua obra pudesse escapar à in-
terpretação que ele mesmo se dispunha a lhe dar. Assim, só 
aceitava ver o traço escrito de sua fala para fazê-lo circular 
no âmbito estrito das instituições e revistas freudianas. 

Conservava, portanto, em seus armários os volumes 
datilografados de seu Seminário e cópias avulsas de seus 
artigos, que se tornaram inacessíveis, como se ele não con-
seguisse se separar deles. Olhava-os, lamentando-se - "O 
que vou fazer com isso tudo?" - , ou os distribuía à guisa de 
recompensa ao sabor de dedicatórias sutis ou confidências 
equívocas. Exibia-os secretamente como um tesouro escon-
dido semelhante ao sexo escancarado de A origem do mundo. 
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O que significava que a obra lacaniana tornava-se inaces-
sível a quem quisesse lê-la normalmente, fora dos círculos 
de iniciados. Tanto que a tese de 1932 caíra no esqueci-
mento sem ter sido reeditada. E quando, por acaso, um 
exemplar surgia nas prateleiras de uma livraria especiali-
zada, Lacan corria para adquiri-lo. 

Foi um editor, François Wahl, com quem mantinha uma 
forte relação contratransferencial - uma vez que ele era 
seu paciente - , que permitiu a Lacan, em 1966, publicar a 
súmula de seus escritos, compostos, na verdade, do con-
junto de suas conferências, oriundas, por sua vez, de seu 
Seminário. 

Após essa publicação Lacan tornou-se autor de uma an-
tologia, organizada por outro que não ele e que funcionou 
como uma bíblia, comentada em seguida oralmente por 
seus alunos. Cumpre saber que Lacan sempre instaurara 
uma continuidade entre o tratamento e o Seminário, a 
ponto de, para seus analisandos, assistir ao Seminário cor-
responder a uma sessão: uma sessão longa, já que durava 
quase duas horas, e bem diferente daquelas curtas que se 
desenrolavam na rua de Lille, no consultório de Lacan. 

O opus magnum realizado por Wahl permitiu igualmente 
a Lacan tornar-se autor de uma obra escrita diferente da 
enunciada no Seminário, que era gravado e depois trans-
crito por seus alunos, antes de começar a ser redigido, a 
partir de 1973, por um coautor: Jacques-Alain Miller. 

Nesse aspecto, Escritos deve ser visto menos como um li-
vro do que como a antologia de toda uma vida dedicada ao 
ensino oral. Daí o título Escritos, que pode significar traço, 
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arquivo, alguma coisa que não se desfaz, não se vai, não 
pode ser furtada: uma carta/letra chegando à destinação. 
E eis a razão de o livro abrir com o famoso "O seminário 
sobre A carta roubada".2 

Esse opus magnum mostra, de imediato, sua diferença em 
relação ao Seminário, que reivindica a oralidade - trata-se 
de uma obra partilhada com outro autor. Pois o nome de 
Wahl, "parteiro" dos textos, não figura na capa dos Escritos, 
ao passo que o do transcritor do Seminário, Jacques-Alain 
Miller, alinha-se de pleno direito, e por todos os motivos, 
junto ao de Lacan. 

"Estou atrasado em todas as coisas que devo desenvol-
ver antes de morrer e tenho dificuldade em avançar." Essa 
frase, pronunciada em 1966 no simpósio de Baltimore, re-
sume uma problemática do ser e do tempo que é um dos te-
mas mais importantes do pensamento lacaniano. Acossado 
desde a infância por sua lentidão e suas angústias, Lacan 
nunca cessou de teorizar o "não-todo" ou o meio-dizer, 
enquanto exibia um grande desejo de controlar o tempo, 
de ler todos os livros que colecionava, de visitar todos os 
grandes centros da cultura, de possuir todos os objetos. Sua 
lendária impaciência, aquela vontade incessante de alcan-
çar os fins, manifestava-se na vida cotidiana por diferentes 
sintomas, que, com a idade, só fizeram acentuar. 

2 Quando Jacques-Alain Miller editou Outros escritos, vinte anos após a 
morte de Lacan, optou por colocar "Lituraterra" na abertura do volume: 

"[esse texto] pareceu-nos predestinado a ocupar aqui o lugar concedido 
nos Escritos a 'O seminário sobre A carta roubada'" (Outros escritos, Rio de 
Janeiro, Zahar, 2003, p.13). 
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No fim da vida, não apenas continuou a reduzir a dura-
ção das sessões, a dormir menos de cinco horas por noite e 
a dirigir seu automóvel sem obedecer às regras elementa-
res de segurança, como foi ficando cada vez mais obcecado 
pela fantasia da decadência. Temendo os estigmas de uma 
velhice que poria um termo à sua atividade intelectual, foi 
progressivamente invadido pelo medo de morrer e de ver 
morrerem sua fala e sua herança. E isso o levou a reinter-
rogar, às avessas, os mitos, as palavras e os conceitos sobre 
os quais criara sua leitura da doutrina freudiana: castração, 
dejeto, sexo, gozo, letra, morte, mística, trindade. Lacan 
tentava, assim, lançar um desafio perverso à literalidade de 
sua obra, sempre desfeita, reconstruída ou por vir. 

Ao publicar, aos 65 anos, a maior parte de sua obra 
escrita, conferiu um peso ontológico não apenas a uma 
simples coletânea de artigos, mas também a uma "escrita" 
definida como um evento fundador. É que Lacan, graças 
a Wahl, de fato confeccionara seus Escritos como um lugar 
de memória,3 submetido a uma re-historicização subjetiva: 

"Vemo-nos, pois, recolocando esses textos num futuro an-
terior . . . . Mas vê-los dispersarem-se por anos pouco apro-
veitados não é nos expor à censura de haver cedido a um 
atraso?"4 

3 "Um 'lugar de memória' [lieu de mémoire]", segundo Pierre Nora, 
"pode ser desde o objeto mais material e concreto, situado ou não 
geograficamente, ao objeto mais abstrato e intelectualmente construído", 
podendo tratar-se, portanto, de monumento, personagem, museu ou 
arquivos, bem como de símbolo, divisa, acontecimento ou instituição. 
Pierre Nora (org.), Lieux de mémoire, Paris, Gallimard, 1997. (N.T.) 
4 Jacques Lacan, Escritos, Rio de Janeiro, Zahar, 1998, p.75. 
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Por conseguinte, enquanto autor de um texto produ-
zido a partir de outros textos, oriundos de uma fala, foi 
acometido do mesmo sintoma de seus discípulos: pôs-se a 
comentar o próprio escrito, como se se tratasse da obra de 
um outro, anterior a ele mesmo - um grande Outro, Deus 
ou Freud - , e a se fazer porta-voz da própria discursividade. 
Assim, em torno de 1970, deu para citar a si mesmo, para fa-
lar de si na terceira pessoa, sobreinterpretando as próprias 
posições, afagando seus antigos hábitos verbais, "jouljouer", 

"joycer", "lituraterrir". 

Seja como for, encontramos nos Escritos os diferentes 
extratos da elaboração de seu pensamento, todos entremea-
dos por fórmulas cativantes: "O inconsciente é estruturado 
como uma linguagem", "O desejo do homem é o desejo 
do Outro", "Eu, a verdade, falo", "Não existe Outro do 
Outro" etc. 

Foi em 15 de novembro de 1966, após meses de labuta 
e de reuniões, que o opus chegou às livrarias, acompanhado 
de um "índice ponderado dos principais conceitos" (da 
lavra de Jacques-Alain Miller), um aparato crítico e uma 
apresentação dos textos, mais lógica do que cronológica. 

Cinco mil exemplares foram vendidos em menos de 
quinze dias, antes mesmo de saírem resenhas na imprensa. 
Mais de 50 mil exemplares seriam vendidos da edição nor-
mal, e o formato em bolso bateria todos os recordes para 
um conjunto de textos tão complexos: mais de 120 mil 
exemplares vendidos do primeiro volume, mais de 55 mil do 
segundo. Na esteira dessa publicação, Lacan passará a ser 
lembrado, atacado, odiado ou admirado como um pen-
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sador de envergadura, e não apenas como um analista 
transgressivo. 

Longe de ser uma obra de circunstância, os Escritos são 
uma súmula que lembra ao mesmo tempo o Curso de lin-
güística geral, de Ferdinand de Saussure, e Afenomenologia 
do espírito, de Hegel, funcionando, portanto, como O Livro 
fundador de um pensamento que podemos, conforme as 
épocas, ler, criticar, comentar ou interpretar de múltiplas 
maneiras, a pior sendo a dos sucessores do mestre. 



i2. A coisa, a peste 

M E S T R E DOS P A R A D O X O S , Lacan pretendera-se o porta-voz 
de uma verdadeira remodelação da doutrina psicanalítica, 
a qual denominei "deriva ortodoxa do freudismo". De-

, riva - ou Aufhebung, em alemão - porque se tratava de um 
gesto revolucionário; ortodoxo porque Lacan queria en-
contrar no texto freudiano, naquilo que designava como "A 
Coisa", a essência dessa renovação: "O retorno significa ao 
mesmo tempo uma renovação a partir dos fundamentos." 
Ou ainda: "O sentido de um retorno a Freud é o retorno 
ao sentido de Freud." 

Em 1956, por ocasião da celebração do centenário do 
nascimento de Freud, Lacan chegou a declarar, pensando 
contra si mesmo e contra sua ortodoxia, que o centenário 
de um nascimento "supõe da obra uma continuação do 
homem que é sua sobrevivência". 

Freud designava por este nome - das Ding, "a coisa" - um 
núcleo irredutível, uma experiência originária, inacessível 
ao sujeito, um traço indizível que ele não podia nomear e 
no qual não distinguia nenhum objeto. Para seus sucesso-
res - sobretudo Melanie Klein - , que se interessavam muito 
mais pelas relações de objeto do que pela relação singular 
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entre o sujeito e o objeto, essa coisa assemelhava-se ao 
corpo arcaico da mãe, a tudo que os clínicos modernos de 
nossas sociedades depressivas chamam de apego, vínculo 
ou elo perdido - ou nó não desfeito - , ou ainda a separação 
possível e impossível, que dá ou não ensejo a uma "resi-
liência", termo atualmente distorcido. 

O inominável, portanto, aquele que encontramos nos 
romances de Samuel Beckett e em toda a literatura con-
temporânea fascinada pela abjeção, o excremento, o crime, 
o páthos autobiográfico, o plágio direto e sem transfigura-
ção literária da vida dos outros. "A Coisa" é o objeto pré-
histórico, mudo, soterrado num abismo de destruição. Em 
busca de seu traço ausente, rouba-se, pilha-se, reproduz-se 
um real mais realista que a realidade. Constroem-se relatos 
a partir dos textos dos internautas recolhidos na rede. Uma 
colagem de coisas vistas e ditas. Toda a literatura moderna, 
repito, acha-se perpassada pela experiência pervertida da 
psicanálise pós-freudiana e pós-lacaniana: narrativa trans-
formada em exibição sexual, romance preso nas malhas do 
tratamento ou da exposição de caso, espetacularização dos 
corpos transgressivos,1 linguagem pornográfica. 

Lacan transforma esse "A Coisa" numa simples falta, 
num gozo, através do qual o sujeito funde-se com o ob-
jeto: paraíso perdido, corpo reduzido a seus excrementos, 
como Sade expõe em Os cento e vinte dias de Sodoma, livro 
pelo qual era apaixonado. Voz, olhar, espelho, buraco, sexo 

1 Encontramos essas temáticas nos escritos de Slavoj Zizek. Cf. Vincent 
Kaufmann, Lafaute à Mallarmé, Paris, Seuil, 2011. 
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feminino disfarçado em boca de crocodilo, fragmentos de 
Joyce: era esta a coisa, submetida, sob a pena de Lacan, a 
todo tipo de metamorfoses - achose, hachose, Achose, acho-
sique o "a" privativo decerto indicando que ela se dis-
tinguia por seu vazio, por seu buraco, ou o "h" por sua 
decapitação: a cabeça decepada pelo machado.2 Em con-
seqüência, a "coisa freudiana" foi igualmente para ele um 
segredo impenetrável - segredo do ser - , cuja forma ele 
pinçava de Heidegger. 

Mas a coisa era muito mais o enigma, a Esfinge, a besta 
que mata, a verdade que sai da boca de Freud para "pegar 
o touro à unha".3 Encontramos, nesse caso também, as 
metáforas animalescas tão caras a Lacan: entre Max Ernst 
e La Fontaine. 

A coisa, segundo Lacan, consiste, resumidamente, nos 
fundamentos ontológicos do humanismo freudiano, um 
humanismo designado como "inumano". Lacan faz uma 
releitura da crítica do humanismo, típica de toda a geração 
dos pensadores pós-Auschwitz: o não humano é parte in-
tegrante da humanidade. Pois Lacan, ainda que não men-
cione Adorno, conhecia seus textos, em especial A dialética 
do Esclarecimento.4 Logo, não é um retorno à essência do 
solo europeu que convidou seus ouvintes, nem á temática 

2 A letra "h", em francês, tem a mesma pronúncia da palavra "machado" 
[hache], (N.T.) 
3 Jacques Lacan, Escritos, Rio de Janeiro, Zahar, 1998, p.410. 
4 Max Horkheimer e Theodor W. Adorno, La âialectique de la raison (1947), 
Paris, Gallimard, Tel, 1972 [ed. bras.: A dialética do Esclarecimento, Rio de 
Janeiro, Zahar, 2006]. 
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do esquecimento heideggeriano das raízes, mas, antes, à re-
conquista de uma época anterior aos Estados-nações, a do 
século XVII tão admirado por ele: o século de Baltasar Gra-
cián ou La Rochefoucauld. Lacan finalmente levantava-se 
contra os Estados Unidos, que, dizia ele, traíram a mensa-
gem freudiana da velha Europa. 

E foi justamente por isso, durante um discurso pronun-
ciado em Viena em 1955, nas proximidades da casa de Freud, 
que ele elaborou a idéia limpidamente francesa e surrea-
lista - pensamos em Antonin Artaud - segundo a qual a 
invenção freudiana seria comparável a uma epidemia sus-
cetível de derrubar os poderes da norma, da higiene e da 
ordem social: a peste. A Europa contra os Estados Unidos: 

É assim que o dito de Freud a Jung, de cuja boca o ouvi, 
quando, ambos convidados da Universidade Clark, avista-
ram o porto de Nova York e a célebre estátua que ilumina 
o Universo - "Eles não sabem que lhes estamos trazendo a 
peste" é-lhe devolvido como sanção por uma arrogância 
cuja antífrase e perfídia não extinguem seu brilho pertur-
bador. A Nêmesis só precisou, para apanhar seu autor na 
cilada, tomá-lo ao pé da letra de seu dito. Seria de temer que 
ela juntasse a ele uma passagem de volta na primeira classe.5 

Consegui estabelecer que Freud jamais pronunciara 
essa frase e que Jung jamais tocara nessa história de peste 
com ninguém. Quando chegou aos Estados Unidos, em 

5 Jacques Lacan, Escritos, op.cit., p.404. 
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1909, escoltado por Jung e Ferenczi, ele simplesmente afir-
mou: "Eles ficarão admirados quando souberem o que 
temos a dizer." 

Portanto, Lacan conseguiu, em meados do século XX, 
conferir um valor mítico a uma frase a ponto de, na França, 
todos estarem convencidos de que Freud efetivamente a 
pronunciou. Na realidade, essa fala tornou-se para todos 
os lacanianos e para todos os franceses o mito fundador 
de uma representação subversiva da teoria freudiana, que 
corresponde, nitidamente, a um dos aspectos da exceção 
francesa. Com efeito, a França é o único país no mundo 
onde, através dos surrealistas e do ensino de Lacan, a dou-
trina de Freud é vista como subversiva e comparada a uma 
epidemia similar ao que foi a Revolução de 1789. 

Construída como um objeto em trompe-1'oeil - com ara-
bescos e contorcionismos essa frase ilustra a concepção 
lacaniana de "A Coisa". Código secreto para iniciados, su-
gere que os candidatos a ingressar no círculo dos renova-
dores do freudismo devem envergar a armadura dos com-
batentes da nova epidemia. 

Como um Aramis admirador de Fouquet, Lacan dirigia-
se a seus ouvintes amiúde como um general dos jesuítas 
desafiando as potências imperiais. Injurioso ou libertador, 
aliava em seu verbo e em seu frenesi dos nós e tranças 
as sombras do Iluminismo alemão e a claridade do Ilu-
minismo francês. E revelava Freud como uma espécie de 
Prometeu capaz de desafiar tanto os puritanos do Novo 
Mundo quanto a deusa da Razão e da Liberdade, "célebre 
estátua iluminando o Universo". Os Estados Unidos, di-
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zia ele, substancialmente, fizeram da doutrina freudiana 
o oposto do que ela era: uma ideologia da felicidade a ser-
viço da livre-iniciativa, que só uma nova peste seria capaz 
de subverter. 

Ao contrário de Freud, portanto - fiel à sua judeidade, 
infiel ao judaísmo e hostil a toda religião - , Lacan, igual-
mente ateu, permaneceu vinculado à instituição clerical, 
que ele via como uma força política, e à idéia de que o cris-
tianismo, mais ainda que o catolicismo, era a única religião 
verdadeira, em virtude de sua doutrina da encarnação. E 
a brandia, qual uma bandeira europeia, contra os Estados 
Unidos freudiano, puritano e pragmático. 

Em 1953, por exemplo, cismou de convencer o papa de 
que sua teoria de um inconsciente imerso na linguagem - e 
não no córtex cerebral - podia tocar os fiéis sem chocá-los.6 

Na realidade, persuadido de que a religião terminaria por 
triunfar sobre tudo, inclusive sobre a ciência, atribuía à 
psicanálise, disciplina racional, a função de interessar-se 
pelo real, isto é, pelo que escapa a qualquer simbolização; 
em suma, aos aspectos heterogêneos do mal-estar da civi-
lização: "A coisa", sempre a coisa... A lição é válida para 
nossa época, dividida entre um desejo de fundamentalismo 
e uma busca ilimitada do gozo, sintoma importante e iden-
tificável na literatura contemporânea, sexológica, autofic-
cional e canibal. 

6 Ele escreveu uma carta nesse sentido a seu irmão. Eu a reproduzi em 
minha História da psicanálise na França, Rio de Janeiro, Zahar, vol.i, 1989, 
[1982,1986,1994]; vol.2,1988, [1986,1994]. 
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N A H I S T Ó R I A DA L I T E R A T U R A , listas, inventários, genea-
logias pessoais ou catálogos sempre serviram de suporte 
à criação de procedimentos narrativos. Basta pensar no 
famoso "catálogo das naus", extensamente descrito por 
Homero na Ilíada, ou ainda na longa enumeração inven-
tada por Georges Perec em Aí coisas,1 para forçosamente 
constatar que existe uma arte da classificação que fascina 
os mestres da língua. 

Tudo se passa como se a lista, seja anárquica, organizada 
ou desconstruída, tivesse, por si só, o poder de assegurar 
a perenidade ou a universalidade da coisa nomeada. Toda 
lista é, nesse aspecto, de natureza traumática: ela constitui 
acontecimento. E é sem dúvida por essa razão que os ho-
mens, independentemente de suas culturas, sempre recor-
reram a listas para testemunhar o fato de que sua história 
não se reduzia a um delírio ou a uma ficção. A lista é, assim, 
o real arquivístico da história, a marca da irrupção do fato, 
cuja lógica nos cabe reconstruir. 

1 Georges Perec, Les choses. Une histoire des années soixante, Paris, Pocket, 
2002, [1965]. 
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Mas a lista pode ser tanto redentora quanto mortífera. Se 
pensarmos na lista dos reféns destinados a serem executa-
dos ou, ao contrário, na lista dos que podem ser poupados 

- a lista de Schindler, por exemplo ou ainda na lista dos 
mortos reduzidos a cinzas nos crematórios na saída das 
câmaras de gás, e dos quais apenas os nomes inscritos num 
imenso memorial testemunham uma existência singular 
anterior ao aniquilamento, compreenderemos que a lista 
pode ser uma coisa e seu contrário, resistência à morte e 
risco de morte. 

No que se refere a Lacan, e para compensar a ausência 
de arquivos, guardei entre os meus um documento inédito, 
no qual em parte me baseei para reconstituir os últimos 
anos de sua vida: uma lista, no sentido literal do termo. 
Trata-se efetivamente do inventário de sucessão do mestre: 
distribuição dos bens entre os diversos herdeiros, testemu-
nhos, certidões de estado civil, depoimentos, informações 
biográficas etc.2 

Em meio a esses textos, figura a lista de todos os perten-
ces de Lacan, e, entre eles, descritos na linguagem neutra 
do discurso jurídico - linguagem, não obstante, que parece 
brotar da boca escura de um ogro -,3 figura outra lista, que 

2 Esse documento comporta trezentas páginas de textos datilografados ou 
manuscritos, reunidos entre 1981 e 1987. Cito-o em diversas ocasiões em 

Jacques Lacan, esboço de uma vida, história de um sistema de pensamento, São 
Paulo, Companhia das Letras, 2008. Cf., igualmente, Elisabeth Roudinesco, 

"La liste de Lacan. Inventaire de choses disparues", Revue de la BNF, n.14, 
2003, reproduzido em Eric Marty (org.), Lacan et la littérature, Houilles, 
Manucius, 2005. 
3 Roland Barthes adquirira o hábito de alcunhar Lacan de "o ogro". 
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remete a uma imensa coleção de objetos, por sua vez desig-
nados por termos que temos de adivinhar a que se referem. 
Uma lista de nomes, uma onda verbal, uma avalanche de 
termos e designações diversas à espera de interpretação: eis 
a descrição do que eu chamaria de a "Grande Lista de La-
can", na qual se emaranham apontamentos sobre coisas e 
lugares, nomes de pessoas e itens, reais ou desaparecidos, e, 
por fim, uma série de acontecimentos: um verdadeiro 
acervo de memória e objetos. 

A Grande Lista lembra o célebre Catálogo de objetos inen-
contráveis, elaborado pelo desenhista Jacques Carelman e 
inspirado nas montagens de Mareei Duchamp, nos aforis-
mos de Lichtenberg, nas telas de Magritte - ele de novo - e, 
sobretudo, no Catálogo da manufatura de armas e ciclos de 
Saint-Etienne.4 Em seu livro, Carelman enumera todo tipo 
de objetos sem serventia, fabricados a partir de outros ob-
jetos da vida cotidiana, desmontados, depois remontados 
segundo um agenciamento imaginário que lhes confere a 
dignidade de máquinas desejantes saídas de um sonho sur-
realista: um pente curvo para careca, uma tábua de passar 
roupa em forma de mão para passar luvas, uma cadeira 
achatada para não atravancar a sala etc. 

Colecionador fetichista, apaixonado por edições raras 
ou originais, Lacan acumulara, ao longo da vida, objetos 
de todo tipo: quadros de mestres, aquarelas, desenhos, es-

4 Jacques Carelman, Catalogue â'objets introuvables, Paris, Cherche-Midi, 
í997. É a Georg Christoph Lichtenberg (1742-1799) que devemos a célebre 
fórmula: "Uma faca sem lâmina na qual falta o cabo." 



107. 
107. Lacan, a despeito de tudo e de todos 

culturas, estatuetas arqueológicas, móveis valiosos, rou-
pas extravagantes confeccionadas segundo suas diretrizes: 
peles, ternos em tecidos exóticos, colarinhos duros sem 
pesponto ou colarinhos debruados e invertidos, gravatas à 
la lavallière de diversos tamanhos, sapatos sob medida em 
peles inesperadas, peças em ouro, lingotes. 

Esses objetos recenseados na Grande Lista são decerto 
"inencontráveis", pois, da mesma forma que os arquivos, 
foram dispersos. Entretanto, não se parecem com os de 
Carelman. E é, antes, através do ritual linguageiro que ar-
rebatou o pensamento de Lacan durante os últimos anos 
de sua vida que podemos reinterpretar sua significação. 

A partir de 1970, com efeito, a pulsão neológica se mis-
turou de maneira vertiginosa, no discurso lacaniano, à da 
coleção. Durante onze anos,5 Lacan extraiu dos textos de 
James Joyce uma lista de palavras forjadas que eram uma 
espécie de decalque da lista das coisas colecionadas. Paro-
diando Finnegans Wake, e sentindo a decadência, desenvol-
veu uma arte do furor verbal que fazia irromper de seu 
inconsciente violentas lembranças de família recalcadas. 
Penso naquela conferência durante a qual ele se designa 
como Jules Lacue, filho de cura; numa outra também em 
que amaldiçoa o nome do avô; numa terceira, finalmente, 
na qual, pensando em A origem do mundo, fala de "A Mãe" 
como de "um grande crocodilo em cuja boca você está", ou 
da rainha Vitória como de "uma vagina dentada".6 

5 De 1970 a 1981. 
6 Jacques Lacan, O Seminário, livro 23, O sinthoma (1975-1976), texto esta-
belecido por Jacques-Alain Miller, Rio de Janeiro, Zahar, 2005. Cf., 
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Distinto do chiste - ou da palavra-valise - , que visa ilu-

minar as múltiplas facetas da língua, como em Rabelais ou 

Joyce, o neologismo pode descambar para a criação deli-

rante quando o autor a ele recorre para repensar o conjunto 

de um sistema doutrinai, e sobretudo para imprimir seu 

nome a um discurso do qual poderia irromper ex rtihilo 

uma nova conceitualidade. Nesse aspecto, o excesso neo-

lógico ou "neologístico" é um exagero de linguagem que 

converte o pensamento num amontoado de palavras, num 

delírio. 

Lacan não colecionava apenas neologismos, objetos, 

lugares, livros ou roupas, acumulava também sessões de 

análise, corno atesta a lista do número de seus pacientes 

ou alunos que desfilaram em seu apartamento da rua de 

Lille. Após 1975, a duração da sessão viu-se reduzida a uma 

ausência de duração, a uma ausência de sessão. 

Cito, por exemplo, o depoimento de um de seus anali-

sandos: 

Certifico ter sido analisado e supervisionado por Lacan ao 

ritmo de três sessões por semana de 1972 a 1976, depois, seis 

sessões de 1976 a 1980, ao que se acrescenta uma sessão de 

supervisão por semana a partir de 1975. O preço da sessão 

de análise não variou de 1972 a 1981, ou seja, 150 francos.7 O 

igualmente, Jacques Aubert (org.), Joyce avec Lacan, prefácio de Jacques-
Alain Miller, Paris, Navarin, 1987; e Jacques Lacan, "Joyce, o Sintoma", in 
Outros escritos, Rio de Janeiro, Zahar, 2003, p.560-6. 
7 Na década de 1970, um dólar americano eqüivalia a cinco francos. (N.T.) 
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preço da sessão de supervisão passou de 300 para 500 francos 
em 1978, e a duração das sessões era variável, mas raramente 
excedia alguns minutos. Independentemente da hora do en-
contro, as duas salas de espera que o doutor Lacan utilizava 
simultaneamente estavam em geral lotadas, ou seja, com 
cerca de doze pessoas.8 

Dissolução do tempo, multiplicação dos analisandos, 
proliferação do número de sessões - havia quem, segundo 
os depoimentos, fizesse dez por dia, um minuto a cada 
meia hora - , desdobramento dos lugares de espera e da 
fala: é esta disseminação que encontramos na Grande Lista. 

Se Freud organizava suas miniaturas gregas e chinesas 
sobre a mesa de trabalho, a fim de humanizá-las e usá-las 
como suportes da sua escrita,9 Lacan procurava sobretudo 
visualizar os objetos com um gozo idêntico ao que sentia 
diante do espetáculo do lava-pés, ao qual gostava de assistir, 
às escondidas, em Roma, em certos conventos de mulheres. 
Usando os objetos como se fossem um espelho, gostava de 
instalar diante deles um convidado cujo olhar ele escrutava 
para detectar um distúrbio. 

Lacan afirmava que seu gosto pelo objeto não tinha nada 
a ver com o de Freud, que para ele o objeto de coleção era 
uma "coisa além do objeto", a qual não tinha outra função 
senão ser, em si, de uma inutilidade absoluta, como a co-

8 Depoimento de 15 jan 1982. 
9 La Maison de Freud. Berggasse 19, Vienne, fotografias de Edmund Engelman 
e nota biográfica de Peter Gay (Nova York, 1976), Paris, Seuil, 1979. 
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leção de caixas de fósforos de Jacques Prévert, embutidas 
umas nas outras - ou sobre as outras - com gavetas abertas 
ou fechadas. Uma acumulação de restos e detritos: 

Pois, se pensarem bem, a caixa de fósforos apresenta-se, para 
vocês, como uma forma vagabunda do que, para nós, tem 
tanta importância a ponto de poder adquirir, quando for o 
caso, um sentido moral, e que se chama gaveta. Aqui, essa 
gaveta liberada, e não mais tomada em sua amplitude ventral, 
cômoda, apresentava-se com um poder copulatório, que a 
imagem desenhada pela composição prevertiana estava des-
tinada a tornar sensível a nossos olhos.10 

Nessa relação com o objeto, que servia assim de transi-
ção para uma apropriação imaginária do outro, encontra-
mos ainda e sempre o estádio do espelho, ou o objeto coi-
sificado, servindo de suporte para outra coisa. Em março 
de 1982, escreveu Maurice Kruk: 

Pela maneira como Lacan reivindicava às vezes as razões de 
seu apego a algumas das revelações que [as obras de arte] 
lhe proporcionavam, em função de seu poder de provoca-
ção e das reações do outro que elas permitiam desencadear, 
sempre me pareceu que tudo o que ele possuía era-lhe útil a 
qualquer instante para sua reflexão; que a presença das obras 
e seu contato assíduo combinavam com sua maneira de viver. 

10 Jacques Lacan, O Seminário, livro 7, A ética da psicanálise (1959-1960), 
texto estabelecido por Jacques-Alain Miller, Rio de Janeiro, Zahar, 2008, 
p.140. 
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O valor delas residia seja em laços familiares ou de amizade, 
seja nos mistérios e nos enigmas que elas continham e que 
o estimulavam. 

Tratando-se de livros, Lacan manifestava freqüentemente 
uma vontade frenética de possuí-los incontinenti, ao passo 
que poderia descobrir seu conteúdo na Biblioteca Nacional. 
Queria sempre ser o primeiro a receber o livro cobiçado 
com a devida dedicatória do autor. As vezes, chegou a exigir 
que lhe enviassem o manuscrito, dizendo-se disposto a se 
desfazer de todos os seus dinares, tudo isso para poder tocar, 
contemplar ou devorar a coisa desejada: "Como eu gosta-
ria", dizia ele a Roman Jakobson em 1951, "de ter seu livro 
sobre a afasia." E acrescentava que sabia claramente que, se 
o lingüista não lhe enviara o livro, era porque não havia 
mais exemplar disponível: "Será possível encontrar um de 
segunda mão?" Lacan dizia-se disposto a abrir, para adquirir 
o objeto, um crédito ilimitado. Aludindo, mais adiante, a 
outro livro, perguntava-se se, porventura, se tratava efeti-
vamente do mesmo, isto é, daquele cuja referência ele en-
contrara sob o título Kindersprache, Aphasie und Allgemeine 
Lautgesetze, e publicado em Uppsala em 1941.11 Este também 
lhe seria precioso, acrescentava, ainda que fosse outro que 
não aquele de que Jakobson lhe falara. 

Numa outra carta, de novembro de 1958, não tendo con-
seguido os exemplares raros que não obstante encomendara 

1 1 Roman Jakobson, Langage enfantin et aphasie, Paris, Minuit, 1969, [1941]. 
As cartas de Lacan provêm do acervo Roman Jakobson. 
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a uma livraria londrina, Lacan pedia a Jakobson que lhe 
enviasse tudo que pudesse, com a condição de que "me 
deixe compensar as coisas dispendiosas". E citava o Webs-
ter, desejando que Jakobson o presenteasse com ele, não 
sem esperar, junto com a resposta, alguma coisa que lhe 
agradasse. 

Nas numerosas missivas que figuram em meus arqui-
vos, Lacan multiplica as imprecações para exigir de seus 
correspondentes que lhes forneçam sem demora os livros 
mais raros. E, freqüentemente, quando conseguia obtê-los, 
ou não os devolvia, quando os pegava emprestado, ou não 
pagava a soma combinada pela compra, ou ainda declarava 
ter perdido o objeto quando o dono o pedia de volta. 

A "coisa" - livro, manuscrito, obra de arte - caía en-
tão no no man's land de uma ausência espectral que ainda 
assombra hoje os herdeiros de Lacan. Como no caso do 
arquivo, nunca sabemos se essa coisa foi realmente des-
truída, perdida, decaída, ou se um dia, como a baleia do 
capitão Achab, será suscetível de brotar de um oceano de 
quinquilharias poeirentas, juntando-se, assim, ao circuito 
dos arquivos engavetados. No cerne da saga lacaniana dos 
objetos, coisas, livros ou arquivos presentes ou desapare-
cidos, ninguém nunca sabe quem possui o quê. Nenhuma 
palavra, nenhum oráculo, nenhum adivinho detém qual-
quer soberania sobre tal lugar de memória. E, da mesma 
forma, a Grande Lista de Lacan assemelha-se, como o sexo 
feminino do célebre quadro, a um continente sepultado. 
Ela não figura em nenhum mapa e não supõe nenhuma 
designação. 
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O inventário topográfico do imenso memorial lacaniano 
começa na rua de Lille, nfl 5, com a descrição do célebre 
consultório e do não menos célebre divã com tecido cinza-
rato, acerca do qual sabemos que foi vendido em um leilão 
no hotel Drouot, a um anônimo, em 5 de outubro de 1991. 
O adquirente deu-o de presente à esposa, psicóloga, que o 
achou sem graça e fora de moda. Guardou-o em seguida 
num sótão,12 antes de tentar em vão revendê-lo a psicana-
listas. Reaparecerá um dia? Ninguém sabe. 

Portanto, transformado em museu, o local onde Lacan 
recebera seus pacientes quarenta anos a fio é organizado 
em torno de um objeto ausente: ao invés do divã autêntico, 
acha-se outro divã, uma réplica, idêntica ao original. Esse 
museu não é comparável nem ao Freud Museum de Lon-
dres nem ao Freud Museum de Viena, ambos abertos ao 
público. O primeiro, o de Londres, encerra todos os objetos 
de Freud, suas coleções, os vestígios de sua história e de 
sua vida e da filha, que lá viveu após sua morte: trata-se 
da casa situada em Maresfield Gardens, n2 20, adquirida 
por ele durante seu exílio londrino; o segundo, o de Viena, 
situado na Berggasse, na 19, é um espaço vazio, puro tes-
temunho da presença fantasística do mestre antes de sua 
expatriação, em 1938. Ele morou nesse endereço durante 
47 anos com a família. 

1 2 O leilão dos móveis e objetos pertencentes a Sibylle Lacan, segunda 
filha de Lacan, fruto de seu primeiro casamento, foi feito a pedido desta 
e confiado a Guy Loudmer. No catálogo acham-se recenseadas 53 peças, 
entre elas quatro litografias de François Rouan, bibelôs antigos, livros 
raros e uma escrivaninha. 
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Ao contrário dessas duas capitais da memória freudiana, 
o Lacan Museum é um museu virtual, anamórfico, irreal. 
Ninguém o visita. Apenas uma placa de cobre, afixada no 
muro da parte externa do prédio, indica que Lacan de fato 
morou naquele local de 1941 a 1981. 

O segundo grande lugar de memória lacaniano é La Pré-
vôté, uma casa de campo situada na aldeia de Guitrancourt 
e adquirida em 1951. Com Lacan vivo, era composta de três 
partes distintas: a residência principal, uma casa anexa, cha-
mada "aquário", "ateliê" ou "biblioteca" e que servia de ga-
binete de trabalho, e, finalmente, um pavilhão de repouso 
situado em frente à piscina e construído após 1970 a conselho 
de Maurice Kruk, um professor de arquitetura que Lacan 
conhecera no Japão. Nesse local, Lacan adquirira o hábito de 
se dedicar à cerimônia do chá. Tanto por apego à tradição 
quanto por afinidade com aquele Extremo Oriente com o 
qual sonhara desde a mais tenra idade, comprara peças raras 
e antigas, entre as quais uma tigela da época Monoyama, 
minuciosamente escolhida por seu antiquário predileto. 

A essa residência, dividida em três ambientes, acrescenta-

se, na Grande Lista, o apartamento do número 3 da rua 

de Lille, designado como domicílio de Sylvia Bataille, que 

ali residiu a partir de outubro de 1943,13 cercada por inú-

meros quadros, livros, documentos e estatuetas. Após sua 

morte, ocorrida em 1993, esses objetos foram retirados de 

1 3 Data na qual Georges Bataille, já separado de Sylvia desde 1938, separou-
se de Denise Rollin, que então cedeu a Sylvia o apartamento que ocupava 
na rua de Lille, na 3. 
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lá. Subsiste, na Lista, apenas o rastro de mil volumes, sem 

menção a títulos. 
Durante sua vida, Lacan deslocava-se harmoniosamente de 

uma casa para outra. Escreve Marie-Pierre de Cossé Brissac: 

A rua de Lille tinha duas finalidades bastante claras, trabalho 
e vida cotidiana, mas passava-se de um prédio a outro e o 
conjunto não parecia nem imenso nem ilustre. Reinava um 
ambiente amistoso nas refeições para as quais fui convidada. 
Sylvia - por quem ele era visivelmente apaixonado - estava 
em sua própria casa como uma bailarina executando uma 
ponta num papel pouco consciente de feiticeira. Jacques ma-
nobrava a barca desde os primórdios, com mil dificuldades 
e sarcasmos secretos.14 

A origem do mundo não era a única obra pictórica exposta 
em La Prévôté, no aquário. No coração da museografia 
lacaniana figura uma lista dita "não exaustiva", uma lista 
dentro da grande Lista, composta de "pinturas" ditas "oci-
dentais" e cuja temática é essencialmente feminina: além 
do Courbet, descobrimos ali um Monet (As ninfas), um 
Balthus (Retrato), um Zao Wu-Ki, um Picasso (Mulher nua 
invertida), um Renoir, quatro obras de Masson e uma outra 
de Derain (Retrato de Sylvia). 

Numa outra lista, embutida na Grande Lista, é reperto-
riada uma coleção de estampas japonesas, e outra, rarís-

14 Carta de Marie-Pierre de Cossé Brissac a Elisabeth Roudinesco, de iü dez 
2006. 
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sima, de pinturas chinesas: quinze rolinhos de cabelo e dez 
leques. Ao que se acrescenta, na mesma lista, a menção a 
outra coleção de objetos diversos: uma dezena de estatue-
tas alexandrinas em terracota, uma dúzia de peças de ce-
râmicas pré-colombianas (Nazca), uma das quais reputada 

"excepcional", máscaras e objetos rituais da América do Sul, 
entre elas uma grande estátua pré-colombiana, bem como 
fragmentos de esculturas egípcias e esculturas de marfim. 

No anexo, onde se situava o gabinete de trabalho do 
mestre e suas "obras em curso", havia ainda dois outros 
espaços, chamados "aposentos contíguos ao gabinete de 
trabalho". Quanto ao segundo prédio, ou "casa principal", 
era composto de vários cômodos, entre os quais o salão 
central, ou "salão verde". 

Nesse dispositivo em forma de labirinto, Lacan instalara 
cinco bibliotecas, "adquiridas [nas livrarias] Berès, Bazi, Lo-
liée, Nicaise", compreendendo, além dos volumes de que 
falarei adiante, uma edição original da Encyclopédie de Di-
derot, outra dos Alcools, de Apollinaire, encadernada em 
couro preto, e uns vinte grandes álbuns de pintores ditos 

"Atelier", acompanhados de gravuras originais excepcionais, 
modernas ou antigas - Picasso e Piranesi, por exemplo. 
Esses volumes são mencionados na Grande Lista como 

"desaparecidos". 

Era no gabinete de trabalho e nos dois aposentos con-
tíguos que se achavam reunidas as três bibliotecas mais 
importantes de Lacan, a quarta ficando no salão verde da 
casa principal, e a quinta nas salas do apartamento na rua 
de Lille, n2 5. Uma sexta biblioteca estava, por sua vez, ins-
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talada, como mais tarde, aliás, o quadro de Courbet, na rua 
de Lille, nfl 3, onde Lacan ia todos os dias. E esta encontra-
se ausente da Grande Lista, da mesma forma que a quinta 
biblioteca de Lacan, a da rua de Lille, nQ 5. Quanto à biblio-
teca da rua de Lille, na 3, só é atestada a seu propósito a exis-
tência de mil volumes, aos quais se acrescenta a menção de 
dois armários abarrotados de livros raros, várias estantes 
com edições originais de autores surrealistas e clássicos, 
uma edição original do Poète assassine de Apollinaire, uma 
coleção completa da revista Le Minotaure e, por fim, manus-
critos de Georges Bataille. 

Passemos agora às 28 páginas do documento que in-
ventaria os livros da única biblioteca de Lacan de que pos-
suíamos um vestígio por escrito: a grande biblioteca de 
La Prévôté. Distribuída em dois ambientes, esta é, na rea-
lidade, composta de quatro bibliotecas: uma, localizada na 
casa principal, e as três outras, no pavilhão e nos aposentos 
contíguos. Essa grande biblioteca, da qual somente conhe-
cemos a lista, foi atribuída, durante a partilha de bens de 
Lacan, a um dos filhos de sua filha mais velha,15 o qual 
mandou construir, para furtá-la aos olhares dos curiosos, 
um pavilhão em pleno campo, projetado segundo as nor-
mas de proteção mais sofisticadas. Ela compreende 5.147 
volumes. 

Uma vez que esses livros são invisíveis, é impossível 
saber com certeza quais são os que o mestre leu, que pas-

1 5 Fabrice Roger-Lacan, filho de Caroline Lacan (1937-1973), fruto do pri-
meiro casamento de Lacan. 
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sagens eventualmente sublinhara e quais eram suas refe-
rências ao citar um livro de maneira aproximativa em seu 
Seminário. Como sua obra oral é editada sem notas biblio-
gráficas nem referências contextuais, o elo de causalidade 
entre sua elaboração e os livros acumulados por Lacan ao 
longo da vida está fadado à dissolução progressiva. Essa 
situação levou os diferentes transcritores do Seminário e os 
indexadores16 a uma exacerbação interpretativa que termi-
nou por cair no exagero. 

A lista dos livros que compunham a grande biblioteca 
enumera apenas obras clássicas oriundas do patrimônio 
ocidental e oriental:17 As mil e uma noites, Ibn Khaldun, 
Goethe, Cervantes, Dostoiévski, Larbaud, Shakespeare, 
todos os grandes autores russos, todos os grandes roman-
cistas ingleses, dezenas de livros de arte ou dedicados à 
história da arte, Leconte de Lisle, Homero, Sófocles, Cícero, 
Heródoto, César, Tallemant des Réaux, Ariosto, Scarron, 
Huysmans, Sade e mais Sade em várias edições, as Memó-
rias de Casanova, Courteline, Baudelaire, Nietzsche, uma 
batelada de livros científicos (Lagrange, Renouvier, Cour-
not, Cuvier, Cabanis, Bichat, Duchenne de Boulogne etc.), 
Rimbaud, Léon Bloy, Malthus, Proudhon, Marx, Engels (42 
volumes), Hegel, Blanqui, Smith, Kautsky, Novalis, Fourier, 
Lassalle, Louis Blanc, Marat, Lenin, Bakunin, Rivarol, os 
textos originais do processo de Damiens, Descartes, Féne-
lon, Barrès, Brissot, Lamennais, dezenas de livros de me-

16 O conjunto está disponível na internet. 
17 Cito os nomes na ordem em que eles figuram na lista. 
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dicina, os 38 volumes que compõem a obra completa de 
Balzac, um painel inteiro de escritores alemães, histórias 
da civilização chinesa, do México, o Talmude, Kant, Maine 
de Biran, Saint-Simon, Gracián, Sainte-Beuve, Germaine de 
Staél, André Chénier, Rousseau, Chateaubriand, d'Holbach, 
Malebranche, os clássicos Garnier (34 volumes), a coleção 
da Pléiade, compreendendo vários álbuns (26 volumes), 
Michelet, Théophile Gauthier, Taine, Mérimée, Eugène 
Sue, Nerval, o caso Dreyfus, Platão, a Bíblia (tradução de 
Sacy), Rimbaud, Cendrars, Apollinaire, Diderot, Racine, 
Ronsard, Montaigne, o teatro completo dos latinos, Catulo 
Mendès, Benjamin Constant, Bonald, Auguste Comte, Qui-
net, Cabet, Flora Tristan, Mably, 34 volumes de metafísica, 
23 volumes de Aristóteles, 60 volumes de matemática e de 
geometria, Boccaccio, Kierkegaard. 

A esse conjunto de clássicos, acrescenta-se outro con-
junto de autores do século XX: Gide (28 volumes), Havelock 
Ellis (12 volumes dos Estudos de psicologia), Henry Corbin, 
Breton (coleção de esculturas e documentos neocaledonia-
nos), ao lado de todos os tipos de livros (15 volumes) sobre 
os canaques, a ilha de Páscoa, os papuas etc., bem como 47 
volumes em brochura ou encadernados sobre a Oceania 
e a América Central; 33 volumes de psicologia e filosofia, 
nove volumes de congressos de psiquiatria, 45 volumes 
de Jung, Malinowski e outros, e 22 volumes de Aragon 
(com seus autógrafos), alguns dos quais em edição original; 
Einstein, Poincaré, Curie; Bonnefoy, Saint-Pol-Roux, Dos 
Passos, Hemingway, Camus, Fargues, Vaillant, Mandiar-
gues, Crevel, Max Jacob, uma coleção completa de Temps 
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Modernes, Bachelard, Claudel, Althusser, Malraux, Dumézil, 
Paulhan, Todorov, Paul Zumthor, Marc Oraison, Jérôme 
Peignot, Maria Antonietta Macciocchi, Maurice Rheims, 
Proust (50 volumes), Le Pèse-Nerfs de Artaud em edição ori-
ginal, 88 volumes de Freud em alemão, inglês e francês, 
50 volumes de psiquiatria, 34 volumes e brochuras diver-
sas sobre psicanálise, 39 volumes do International Journal 
ofPsychoanalysis, quatro volumes da Zentralblatt,18 Sartre, 
Merleau-Ponty, Jean Wahl (50 volumes), Butor, Mishima, 
Leiris, Michaux, Bataille, Éluard, Duras, Ponge, Bousquet, 
Joyce, Caillois, 35 volumes de Heidegger e outros filósofos 
alemães, 31 volumes em inglês, 23 volumes sobre o incons-
ciente e a psicanálise. 

Falta à Grande Lista o inventário das obras dos analisan-
dos, dos colegas e dos alunos: cartas, livros, depoimentos. 
Onde foram parar? Onde se encontram os manuscritos de 
Marguerite Anzieu? 

Durante mais de trinta anos, discípulos, alunos, pacientes, 
autores, célebres ou desconhecidos, remeteram, levaram 
ou deixaram na casa de Lacan - às vezes entregando-as 
à sua secretária - suas obras acompanhadas de uma de-
dicatória. Alguns confiaram-lhe manuscritos, traduções, 
diários íntimos, objetos diversos, documentos, quadros, 
arquivos, coisas que não estão nem na Grande Lista nem 
em nenhuma outra lista ou sublista. Perdidas, extraviadas, 

18 Zentralblatt für Psychoanalyse. Medizinische Monatschriftfür Seelenkunde. 
Criada por Freud em 1910, essa revista deixou de ser publicada em 1912. 
International Journal ofPsychoanalysis (IJP): revista criada por Ernest Jones 
em 1920 e que viria a ser o órgão oficial da IPA. 
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esquecidas, recalcadas, essas coisas parecem nunca ter che-
gado à sua destinação, como se o tempo para compreender 
já tivesse passado, junto com o momento de concluir: pa-
rábola altamente lacaniana.19 

Pois todos os que presentearam Lacan com um fragmento 
de si mesmos, precisamente, podem imaginar que essas mar-
cas pessoais existem em algum lugar, guardadas num sótão, 
num armário, num porão, num cofre. Mas, como filhos nas-
cidos de lugar nenhum, podem igualmente imaginar que 
essas coisas não existiram, uma vez que nenhuma resposta 
jamais foi dada à sua procura de um traço de seu passado. 

Onde quer que estejam, essas coisas doravante são qui-
mera. E, diante de situação tão angustiante, a Grande Lista 
de Lacan tornou-se, trinta anos após sua morte, a única 
peça de arquivo atestando que objetos, livros, coisas, do-
cumentos, vidas inteiras faladas e contadas de fato existiram, 
e que outro tanto desapareceu ou tornou-se inacessível. 

Jamais detectamos na Grande Lista qualquer menção 
aos nomes dos principais discípulos de Lacan: nenhuma 
lista de seus livros, cartas ou qualquer correspondência. E, 
no entanto, sei, por seus depoimentos, que foram enviados 
regularmente ao mestre, entre 1970 e 1980, seus livros, arti-
gos, manuscritos, ensaios e numerosas cartas.20 

Portanto, tudo se passa como se sob as palavras da Grande 
Lista se estendesse a sombra de outra lista: a dos textos e 

19 Cf. Jacques Lacan, "O tempo lógico e a asserção de certeza antecipada", 
in Escritos, Rio de Janeiro, Zahar, 1998, p.197-213. 
20 Colhi cerca de cinqüenta depoimentos convergentes. 
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pessoas desaparecidos. Verdadeira cartografia de todos os 
objetos em suspenso, essa outra lista, obscura e difusa, po-
voa o imaginário daqueles que tiveram a intimidade confis-
cada, e que, através da obra lacaniana, por sua vez dispersa, 
pretendem-se os herdeiros de uma possível perpetuação da 
memória do mestre. 

Haveria uma relação entre o ritual lacaniano de sua co-
leção - da qual nesta data só possuímos a Grande Lista - e 
o que chamei de "laboratório do extremo",21 que foi a expe-
riência da análise durante os últimos anos da vida de La-
can? Experiência que remetia cada analisando ao vazio exis-
tencial de uma temporalidade desfeita: a da sessão reduzida 
a um instante. Procurando em vão uma hipotética forma-
lização lógica da psicose, Lacan transformara a sessão de 
análise em uma epifania que simulava o instante da morte. 
E, com isso, preso num turbilhão de levitações perpétuas, 
o sujeito em sessão julgava poder herdar, numa fração de 
segundo, uma interpretação significante, ao passo que era 
como que tragado pela febre do neologismo. Em lugar de 
uma fala, cada um recebia sua fórmula, seu selo, sua marca, 
sua carta/letra. 

E assim que, na lista dos neologismos de Lacan - que 
repete estranhamente a Grande Lista das coisas desapa-
recidas - cada um continua a procurar um traço com que 
se identificar. E talvez cada um queira um dia, levado pela 
mística dessa língua dos últimos tempos, criar tantas es-

21 Cf. Elisabeth Roudinesco, Jacques Lacan, esboço de uma vida, história de 
um sistema de pensamento, São Paulo, Companhia das Letras, 2008. 
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colas, revistas, coleções, opúsculos ou grupelhos quanto 
Lacan fabricou neologismos. Mil variantes poderiam então 
servir para ampliar ao infinito a lista dos discursos "la-
caniano-contemporãneos": a de lalangue, parlêtre, sinthome, 
lituraterre, Yunebevue; mas também de jaclaque, stécriture, 
poubellication ou hainamoration. Seria então o crepúsculo 
do lacanismo. 

E, não obstante, ainda que a Grande Lista, cuja silhueta 
tracei aqui, não passe do significante da ausência de ar-
quivo, ela não deixa de suscitar um desejo de renovação 
que possa tornar possível a transmissão de um ensino, jus-
tamente em virtude de ela substituir o objeto ausente. 

Por outro lado, no estado atual das coisas, tudo se passa 
como se os herdeiros do pensamento do mestre permane-
cessem agarrados a uma leitura congelada de seus textos, 
decorrente de que lanços inteiros de sua história foram 
abolidos. Ora, sabemos que a única maneira de fazer viver 
uma herança conceituai e clínica é ser-lhe infiel. 

Sem dúvida, é esta lição que cumpre tirar do que nos 
resta de Lacan, assim como de seu comentário sobre "A 
carta roubada", relido às avessas: ninguém é senhor do des-
tino, nem mesmo o destino, que não para de enveredar por 
caminhos oblíquos. 



14- Antígona 

TODOS C O N H E C E M A H I S T Ó R I A da família dos Labdáci-
das, narrada por Sófocles, em sua famosa trilogia Édipo 
rei, Édipo em Colono e Antígona.1 Para evitar que o oráculo 
de Apoio se consumasse, o qual lhe predissera que seria 
assassinado pelo filho, Laio, esposo de Jocasta, entrega seu 
recém-nascido a um criado após furar-lhe o pé. Ao invés de 
levá-lo ao monte Citéron, o criado o entrega a um pastor, 
que o dá a Políbio, rei de Corinto sem descendência. Ao 
chegar à idade adulta, Édipo, julgando fugir do oráculo, 
dirige-se a Tebas. No caminho, depara-se com Laio e o 
mata durante uma rixa. Resolve o enigma da Esfinge e, em 
seguida, casa-se com Jocasta, a quem não ama nem deseja, 
e da qual terá quatro filhos: Antígona, Ismênia, Etéocles e 
Polinice. Quando a peste se abate sobre a cidade, procura 
Tirésias, o adivinho cego, para saber a verdade. Um mensa-
geiro, o antigo criado, anuncia-lhe a morte de Políbio, rnas 
conta-lhe também como o recolheu, outrora, das mãos do 
pastor. Jocasta se enforca, Édipo fura os próprios olhos e 

1 Terceira na ordem cronológica, Antígona (442 a.C.) é a primeira peça da 
trilogia composta por Sófocles. 
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decide terminar seus dias no exílio, ao lado de Antígona, 
em Colono, sob a proteção de Teseu. 

É então que seus dois filhos, amaldiçoados pelo pai, dispu-
tam a sucessão para, no fim, matarem-se um ao outro. Um 
(Etéocles) permanecera fiel a Creonte, irmão de Jocasta e novo 
rei de Tebas; o outro (Polinice), rebelara-se. Transgredindo as 
leis da cidade e da hospitalidade, Creonte recusara-lhe qual-
quer sepultura. Antígona então rebela-se, e ele a condena a 
uma morte atroz. Ela será encerrada entre duas paredes numa 
câmara subterrânea: "É teu espírito de independência que 
causa tua perdição", dirá Creonte, cujo filho, Hemon, apai-
xonado por Antígona, acompanha-a no túmulo. Quando ela 
se enforca, como antes fizera Jocasta, ele se apunhala. Creonte, 
amaldiçoado pelos deuses por haver desonrado os mortos, 
verá sua obra arruinada e sua família destruída. Pois as leis 
da cidade devem coincidir com as dos deuses. 

Para os gregos, Édipo é um herói trágico vítima da 
desmedida. Julga-se poderoso por seu saber e sua sabedo-
ria, mas é obrigado a descobrir-se outro, diferente do que 
pensa ser: uma nódoa que perturba a ordem das gerações, 
um "manco", filho e esposo da mãe, pai e irmão dos filhos, 
assassino do genitor. 

Quando se apropria desse relato, em 1896, Freud desvia 
a significação grega da tragédia para fazer de Édipo um 
herói culpado por desejar inconscientemente a mãe a ponto 
de querer matar o pai, vinculando, assim, a psicanálise ao 
destino da família burguesa moderna: destituição do pai 
pelos filhos e aspiração à fusão com a mãe enquanto figura 
primordial de todos os laços afetivos. E, deixando de lado o 
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exílio, Antígona e Creonte, liga o destino de Édipo - figura 
do inconsciente - ao de Hamlet, príncipe cristão, encarna-
ção da consciência culpada. Pois Hamlet não consegue res-
ponder ao desafio lançado pelo espectro de seu pai: matar 
o tirano, Claudius, usurpador que se casou com sua mãe. 

Se Freud teve o rasgo de gênio não de inventar o com-
plexo de Édipo, mas de transformar cada sujeito da moder-
nidade burguesa num herói trágico, é forçoso constatar que 
todos os renovadores de sua doutrina foram obrigados a 
reatualizar, como ele, dinastias heróicas que haviam presi-
dido ao nascimento da psicanálise. Pois essa disciplina não 
é uma ciência, e sim um enunciado racional, tendo como 
pano de fundo um pensamento dos grandes mitos incessan-
temente reinterpretado em função da história do mundo: ela 
é uma antropologia filosófica da condição humana. 

Melanie Klein dedicou-se a Orestes e à família dos Atri-
das quando muitos outros se debruçaram sobre Narciso. 
Lacan não foi exceção. E não se trata de um acaso o fato 
de ter preterido Édipo rei e se interessado pelo velho cego 
refugiado em Colono e, em seguida, por Antígona, sua 
filha maldita.2 

2 Jacques Lacan, "O desejo, a vida e a morte", in O Seminário, livro 2, O eu 
na teoria de Freud e na técnica da psicanálise (1954-1955), texto estabelecido 
por Jacques-Alain Miller, Rio de Janeiro, Zahar, 1985, p.299-317; O 
Seminário, livro 7, A ética da psicanálise (1959-1960), 4- parte, "A essência 
da tragédia", texto estabelecido por Jacques-Alain Miller, Rio de Janeiro, 
Zahar, 2008, p.289-338. Sobre Hamlet, cf. Le Séminaire, livre VI, Le désir 
etson interprétation (1958-1959), inédito; e Elisabeth Roudinesco, Jacques 
Lacan, esboço de uma vida, história de um sistema de pensamento, São Paulo, 
Companhia das Letras, 2008. 
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Como muitos outros pensadores franceses da segunda 
metade do século XX - Sartre, Derrida, Foucault, Lyotard, 
Beauvoir, Deleuze Lacan, como dissemos, inscreveu a 
cesura de Auschwitz como elemento fundador de uma re-
novação da psicanálise. E é nessa perspectiva, aliás, que 
desenvolve sua reflexão sobre a família ocidental, e que se 
dedica, entre 1954 e 1960, a uma interpretação magistral das 
duas tragédias de Sófocles.3 Édipo, rei de Tebas e tirano da 
desmedida, é então substituído por Édipo em Colono, som-
brio ancião destituído de sua soberania e despojado dos 
atributos da paternidade. 

O extermínio dos judeus viera significar à humanidade 
quanto a idéia da destruição do genos, peculiar à história 
dos Labdácidas, podia inscrever-se, após a Segunda Guerra 
Mundial, no cerne da genealogia singular de cada sujeito. 
Sendo assim, diante dessa travessia das catástrofes, a prá-
tica da psicanálise não podia prescindir de uma referência 
a esse aniquilamento primordial do homem pelo homem. 
Freud, decerto, pressentira isso ao expor sua teoria da pul-
são de morte e na escolha que fizera da família maldita 
dos Labdácidas para ilustrar o destino da subjetividade 
moderna. Eis por que Lacan, rompendo com a bonomia 
edipiana da revolta dos filhos contra os pais,4 e dando se-
qüência à sua concepção do "suplemento" feminino, es-
colherá, como emblema de sua renovação, uma mulher, 

3 Que será elogiada por Pierre Vidal-Naquet. 
4 "O complexo de Édipo", dizia ele com razão, "é a historíola de Sófocles, 
menos o trágico." 
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Antígona, que assume seu martírio como um absoluto, a 
ponto de tornar seu carrasco (Creonte) mais "humano" do 
que a vítima, em virtude da própria covardia. 

Aos olhos de Lacan, Antígona encarna um trajeto mor-
tífero "entre duas mortes". Entre o momento em que, por 
ter pretendido evitar que o irmão tivesse uma segunda 
morte sem sepultura, foi emparedada numa gruta e aquele 
em que se suicida por enforcamento, ela passa por uma 
prova terrível. Riscada do mundo dos vivos sem ainda 
estar morta, é relegada a um "entre-duas-mortes". Lacan 
inspira-se aqui tanto numa tradição cristã - a da travessia 
da morte ao inferno - quanto numa observação de Sade, 
que sonhara consumar um crime que seria seguido pelo 
apagamento do crime e do desaparecimento de qualquer 
rastro do cadáver. Logo, o aniquilamento: um assassinato 
seguido por um duplo desaparecimento, o dos corpos, o 
dos traços do ato criminoso. 

Longe de ser um rebelde "canibal", desafiando a auto-
ridade - crepúsculo da manhã ou consciência culpada 
como queria toda uma tradição interpretativa de Hõlderlin 
a Heidegger, passando por Hegel,5 a Antígona de Lacan 
suportava o fardo de uma morte que levava a outra morte. 
Designada como uma alma cujo brilho insuportável era 
o sinal de uma herança mortífera, ela era remetida a uma 
genealogia materna (Jocasta), fonte de todas as desordens. 

5 Sobre todas as interpretações de Antígona e a vertiginosa posteridade 
desse personagem e a peça de Sófocles, ler o livro de Georges Steiner, Les 
Antigones, Paris, Gallimard, 1986. 
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O que nela fascina, dizia Lacan, é que ela assume a essên-

cia da pulsão genocida, uma vez que sacrifica o futuro ao 

passado ao afirmar que um irmão é mais insubstituível que 

um filho ou um esposo. Eis a "inumanidade" de Antígona, 

intratável, inflexível, para além do medo e da compaixão. 

Mais uma vez, Lacan agarrava-se à imagem de uma 

jovem louca drapejada em sua "diferença virginal", nem 

mulher nem mãe, recusando o amor do amante - que se 

suicidou junto com ela - , bem como a procriação: "Vemos 

a criança Antígona: ela geme, soltando o grito da ave lúgu-

bre ao ver o leito de seu ninho deserto." 

Ao mesmo tempo, opondo a inumanidade da vítima à 

humanidade do carrasco, Lacan via em Creonte uma es-

pécie de anti-herói, digno de pena e condenado a vagar a 

serviço da gestão dos bens da cidade. Para não se distanciar 

da tradição freudiana, que nos leva sempre a associar a fi-

gura de Édipo à de Hamlet, Lacan não hesita em comparar 

o herói de Shakespeare à sua cara Antígona. Ele também 

está no "entre-duas-mortes", dizia. Não filho culpado, mas 

ator de uma tragédia do impossível, prisioneiro de um pai 

morto - o espectro - e de uma mãe que lhe transmitiu 

horror à feminilidade. Não lhe basta matar Claudius - pri-

meira morte - , ele quer também despachá-lo para o inferno 

- segunda morte. Logo, não consegue realizar o crime ne-

cessário porque deseja muito uma inútil vingança. 

Antígona, tragédia do genocídio, Hamlet, tragédia do "não 
querer" e do impossível. Não admira que ambas as figuras 
ressurjam periodicamente: a primeira quando uma catás-
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trofe abate-se sobre o mundo; a segunda, como verdade do 
homem moderno confrontado com a ausência de deuses. 

Dessa mensagem que desenhava um quadro apocalíp-
tico de fantasmas assombrando uma psique às voltas com 
a herança de um crime maior, simbolizado pelo martírio 
de uma mulher ao mesmo tempo heroicizada por seu ato 
de resistência e destruída por sua intransigência, Lacan de-
duzia que a psicanálise moderna não podia construir sua 
ética senão sobre um princípio oriundo da inumanidade de 
Antígona: não ceder quanto a seu desejo. A ética da psicaná-
lise, dizia ele, substancialmente, não é um arranjo a serviço 
dos bens (Creonte), mas uma experiência trágica de vida.6 

Lacan certamente pensou, ao conceber esse comentário, 
no destino de Simone Weil, filósofa oriunda de uma família 
da burguesia intelectual, que rejeitara judaísmo e judei 
dade, para depois colocar-se a serviço do proletariado e, no 
fim, aproximar-se da fé católica sem jamais se converter: 
entre duas histórias, entre duas mortes. Tendo se juntado 
à Resistência gaullista, deixara-se morrer, aos 34 anos, num 
gesto sacrificial. Mística laica, recusando-se a comer, atra-
vessada por aquela pulsão que o nazismo, ela pressentira, 
levaria à sua incandescência, assemelhava-se, estranha-
mente, por sua insubmissão e pela rejeição que suscitava, 

6 Prefiro essa interpretação à de Slavoj Zizek, que faz do "não" de Antígona 
a Creonte um ato feminino cuja negatividade a conduz à própria destruição. 
O trágico não é dizer não, mas a impossibilidade de não dizer não sob 
pena de desonra. Em outras palavras, Antígona não goza com a própria 
destruição. Cf. Slavoj Zizek Jacques Lacan à Hollywood et al. Paris, Jacqueline 
Chambon, 2010. 
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àquela Antígona demasiado humana e demasiado inumana, 
revista e corrigida por Lacan: nem anjo nem demônio, mas 
transmissor de verdade, transparente ao mundo de tanto 
se consumir, como assinalava seu amigo Georges Bataille. 

Confesso jamais ter aderido muito a essa ética da psi-
canálise de que Lacan se quis porta-voz. Claro, eu julgava 
pertinente a conclamação a não ceder quanto a seu desejo, 
a não ater-se às pretensas virtudes da bela alma ou do afeto 
exibido sem medida, e a fazer da experiência da análise 
uma maneira de se confrontar lucidamente com a morte, 
a angústia, consigo mesmo. Mas, ao longo dos anos, e prin-
cipalmente com o procedimento do passe7 instaurado por 
Lacan em sua Escola após os acontecimentos de Maio de 68, 
essa ética não teve mais nada em comum com a tragédia 
do "entre-duas-mortes", nem tampouco com a herança da 
Resistência. Tomou a forma, infelizmente, de um engaja-
mento que levou inúmeros profissionais oriundos de duas 
gerações sucessivas a se desinteressarem pelo sofrimento 
subjetivo: sessões curtas, mutismo, atitude intratável, au-
sência de empatia, frustrações infligidas aos pacientes, in-
terpretações ridículas sobre pretensos significantes, uso de 
neologismos em lugar do discurso clínico. 

Em suma, vimos desenvolver-se durante trinta anos, em 

nome do sacrifício da filha maldita de Édipo, tratamentos 

7 Procedimento de passagem, consistindo, para um futuro analista, 
em explicar, perante seus pares, seu desejo de vir a ser analista. Esse 
procedimento foi um fracasso, que levou a EFP à dissolução. Cf. Elisabeth 
Roudinesco, História da psicanálise na França, Rio de Janeiro, Zahar, vol.i, 
1989, [1982,1986,1994]; vol.2,1988, [1986,1994]. 
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intermináveis, ao longo dos quais o analista, versado na 

religião do "não ceder quanto a seu desejo", termina por 

se transformar no agente de uma verdadeira farsa, prato 

cheio para a zombaria dos antifreudianos radicais. Pior do 

que isso, do alto de sua arrogância, alguns psicanalistas pu-

seram-se a acreditar que sua doutrina bastava-se a si mesma 

e que ela era capaz de isentá-los de todo engajamento polí-

tico, de toda escolha social. Foi assim que a "neutralidade" 

indispensável à posição do clínico na transferência serviu 

aos interesses de um apolitismo à beira do ridículo: eu só 

tenho a dizer o que a minha prática me ensina, abstenho-

me de qualquer tomada de posição, não respondo publica-

mente aos ataques mais grosseiros contra Freud, não me 

envolvo com nada e desprezo não apenas meus inimigos, 

mas meus colegas mais combativos, que fariam melhor se 

não se exprimissem sobre o fascismo, o racismo e o ódio 

aos homossexuais. Silêncio no tratamento, silêncio na pólisl 

Esta foi, infelizmente, a vulgata partilhada por uma profis-

são durante anos. E gerou aversão. 

E verdade que os lacanianos não foram os únicos a trans-

formar o tratamento numa aventura interminável, silen-

ciosa, frustrante. Pois se os freudianos não lacanianos 

conservaram a moldura clássica da sessão de duração fixa, 

nem por isso deixaram de cometer o erro de ignorar que a 

psicanálise, enquanto clínica do sujeito e do inconsciente, e 

enquanto terapia da reflexão sobre si, devia poder respon-

der a todas as situações e a todas as demandas dos sujeitos 

em sofrimento. Era isso, por sinal, que Freud incentivava: 
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ele falava e intervinha ao longo de sessões longas, além de 
realizar, eventualmente, tratamentos curtos, ao mesmo 
tempo em que se exprimia sobre todos os assuntos. 

Cumpre, nos dias de hoje, instaurar uma nova prática 
do tratamento, uma nova psicanálise, mais aberta e mais à 
escuta do mal-estar contemporâneo, da miséria, dos novos 
direitos das minorias e dos progressos da ciência. Retorno 
a Freud, sim, releitura infiel de Lacan, certamente, mas 
longe de qualquer ortodoxia ou qualquer nostalgia de um 
passado morto... 

Além disso, inspiremo-nos na pertinência da interpreta-
ção de Antígona, na qual Lacan fazia de uma reflexão sobre 
o genocídio a condição de um renascimento da psicanálise. O 
gesto permanece válido hoje: a psicanálise não saberia ser 
outra coisa senão uma investida da civilização contra a 
barbárie. 

Uma vez que Lacan substitui Édipo por Antígona para 
pensar a renovação da psicanálise, por que não reler sua 
interpretação mostrando que Antígona também é herdeira 
de uma transgressão de peso - irmã do pai e neta da mãe 
que semeia a desordem na organização dos sistemas de 
parentesco, e que, nesse aspecto, ela é o melhor antídoto 
moderno contra a psicologia familiarista, que permite aos 
paladinos da ordem moral oporem-se às novas formas de 
parentalidade, oriundas da desarticulação entre a ordem 
anatômica e a ordem psíquica, entre o sexo e o gênero, 
entre o biológico e o social? 

Sem falar que um dia seremos obrigados a aceitar que 
todas as formas de procriação e filiação que presidem as 
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novas maneiras de conceber a família devem ser regi-
das pela lei: da homoparentalidade à barriga de aluguel, 
passando pela seleção e os embriões capazes de tratar 
as doenças genéticas. Antígona encarnaria, ao mesmo 
tempo, a transgressão da ordem familiar e o remédio a 
essa transgressão.8 

8 Nesse ponto, partilho a posição de Judith Butler, Antigone: Laparenté entre 
vie et mort, Paris, Epel, 2003. 
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E M B O R A NUNCA T E N H A SIDO um grande clínico das per-
versões sexuais, não mais que Freud, aliás, Lacan era um 
leitor assíduo da obra de Sade. Foi através do olhar de 
Georges Bataille que tomara conhecimento dela, e num 
determinado contexto, o da publicação por Foucault da 
História da loucura, em que Sade personificava o herói de 
uma desrazão absoluta. Por diversas vezes, Lacan não 
hesitou em evocar o universo dos campos de concentra-
ção, chegando, às vezes, a identificar os modos de vida da 
sociedade ocidental, seu envelhecimento, seus prazeres e 
suas organizações de massa, com um pesadelo totalitário. 
Um dia, ao retornar descontente das férias que passara na 
montanha, declarou que "os esportes de inverno são uma 
espécie de campo de concentração da velhice abastada, 
que todos sabem que se tornará um problema cada vez 
maior no avanço de nossa civilização, dado o aumento da 
média etária com o tempo".1 

1 Jacques Lacan, O Seminário, livro 10, A angústia (1962-1963), texto estabelecido 
por Jacques-Alain Miller, Rio de Janeiro, Zahar, 2005, p.163 (sessão de 27 
fev 1963). 
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Na mesma ocasião, naquele dia, deu livre curso à sua 
inveja de Albert Camus, criticando-o por jamais ter levado 
em conta em sua obra a questão dos campos e de tê-la "aba-
fado", como muitos outros "caixeiros-viajantes" da litera-
tura. Ao fazê-lo, parecia ignorar que Camus havia evocado 
essa questão, de maneira metafórica, decerto, no romance 
que lhe valera o prêmio Nobel: A peste. Através da história 
da progressão de uma monstruosa epidemia que se abatia 
sobre a cidade de Oran e onde os ratos desempenhavam 
um papel preponderante, Camus punha em cena diver-
sos tipos de personagens, encarnando a lei, a submissão, 
a rebelião, a aceitação passiva da realidade, a coragem, a 
covardia... Essa temática não era estranha às que Lacan 
afagava, e é provavelmente nessa vertente que devemos 
buscar a razão profunda daquele furor. 

Entretanto, é a propósito de Sade, e não por ocasião de 
tais alfinetadas, na verdade ridículas, mas freqüentes em 
sua prosa, que Lacan retoma o fio da análise magistral que 
encetara em seu confronto com Antígona. 

Sade fora capaz de resistir a três regimes políticos e ter-
minara sua vida no hospício de Charenton, organizando, 
contra a ordem psiquiátrica recém-instalada, um teatro da 
loucura. O próprio Sade apresentara-se nele como o drama-
turgo e terapeuta mais virtuoso de seu tempo, escrevendo 
espetáculos representados por doentes, que acabaram por 
recusar os benefícios de tal experiência. 

O ideal sadiano de uma subversão da sociedade e de uma 
inversão do soberano bem num mal radical fora levado em 
conta, em 1947, por Adorno e Horkheimer na Dialética do 
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Esclarecimento, que associava o nome de Kant e o de Sade 
para fazer da História de Juliette, heroína da prosperidade 
do vício, o momento dialético de uma inversão da razão 
em seu contrário.2 Na história do pensamento ocidental, o 
gozo da regressão metamorfoseava-se, então, segundo os 
autores, num prazer de destruir a civilização, que desem-
bocava numa espécie de devastação da cultura pelo capita-
lismo industrial. E deduziam disso que a inversão sadiana da 
Lei anunciava a era totalitária.3 Em outras palavras, a seus 
olhos, Sade pusera um termo ao ciclo sagrado das orgias 
carnavalescas. Mas se por um lado "dessublimava" o amor e 
o sexo, por outro não deixava de expor o que o pensamento 
ocidental recalcava e aquilo a que Kant impunha uma ética, 
esses dois movimentos ligando-se dialeticamente. 

Em 1961, época em que Lacan também refletia seria-
mente na questão, Hannah Arendt assistia em Jerusalém ao 
processo de Adolf Eichmann e observava que o responsável 
pelo extermínio de mais de 5 milhões de judeus não apre-
sentava nenhum sintoma patológico. Podia ser reputado 

"normal", uma vez que se tornara agente de uma inversão 
da Lei que fizera do crime a norma. Arendt assinalava que, 
ao reivindicar a filosofia kantiana, Eichmann tergiversava, 
uma vez que, no seu modo de ver, o caráter infame da 

2 Max Horkheimer e Theodor W. Adorno, La dialectique de la raison (1947), 
Paris, Gallimard, Tel, 1972 [ed. bras.: A dialética do Esclarecimento, Rio de 
Janeiro, Zahar, 2006]. O artigo é de Horkheimer. 
3 Em nenhum momento eles afirmavam, como diz uma vulgata simplista, 
que a obra de Sade prefigurava o nazismo ou que o Marquês teria sido, 
prematuramente, uma espécie de SS. 
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ordem dada não significava nada do ponto de vista do ca-
ráter imperativo da própria ordem. Tornara-se então geno-
cida sem sentir a menor culpa estando, ao mesmo tempo, 
perfeitamente consciente da abominação de seus atos. Por 
exemplo, recusava-se a ser julgado a título individual. Mas 
esquecia-se, como aponta muito bem Catherine Clément, 
que a Lei universal, segundo Kant, supõe sempre que se 
trate o homem como um fim e nunca como um meio.4 

Mas o ideal sadiano da inversão também visava ao sta-
tus da loucura. Ainda que Sade tivesse pretendido curar 
os doentes de Charenton, nem por isso deixara de sonhar, 
na História de Juliette, e através do personagem Vespoli, 
administrador do presídio de Salerno, unir a desrazão e a 
loucura, o saber pervertido ao delírio. Tinha, com efeito, 
imaginado o princípio de um hospício dirigido por um per-
verso: "Que gozo é o rabo de um louco", dizia Vespoli! "E 
eu também sou louco, duas vezes caralho de Deus; enrabo 
os loucos, esporro nos loucos; minha cabeça rodopia por 
eles e só a eles quero no mundo comer."5 

Aqueles que, sob o império, haviam mandado Sade para 
Charenton a fim de o calar sabiam que ele não entrava na 

4 Hannah Arendt assinala que ele era, acima de tudo, de uma grande estupi-
dez, retomando a tese da estupidez como mal radical e como fonte da "ba-
nalidade do mal". Hanna Arendt, Eichmann àJerusalém, Paris, Gallimard, 
1966 [ed. bras.: Eichmann em Jerusalém, São Paulo, Companhia das Letras, 
1999]. Sobre a estupidez, cf. Elisabeth Roudinesco, Retorno à questão ju-
daica, Rio de Janeiro, Zahar, 2010, [2009], p.149-60. Catherine Clément, 

"Freud, la faute, la culpabilité", Le Magazine Littéraire, n.367, jul-ago 1997. 
5 Sade, Histoire de Juliette, ou Les Prospérités du vice, in CEuvres, t.III, Paris, 
Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, 1998, p.1070. 
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categoria dos loucos, mas que era o príncipe dos perversos, 
o imperador da desrazão: "Sua loucura era perverter", di-
zia Antoine Royer-Collard em 1805. "A sociedade não pode 
esperar curá-lo. Assim, devemos submetê-lo à mais severa 
sequestração . . . . Ele prega sua horrível doutrina a alguns; 
empresta seus livros a outros."6 

Lacan possuía várias edições da obra do Marquês numa 
época em que estas ainda não podiam circular livremente. 
Conhecendo seu gosto pelos libertinos, o responsável pelo 
Cercle du Livre Précieux propôs-lhe redigir um prefácio 
para o volume no qual estavam reunidos Justine, ou os infor-
túnios da virtude e A filosofia na alcova. Deu-lhe um título do-
ravante célebre: "Kant com Sade". Julgado muito hermético, 
o texto não foi aprovado pelo editor e Lacan publicou-o na 
revista Critique, em 1963/ Decidi voltar a ele mais uma vez 
porque ele atesta a maneira como Lacan foi obcecado, sem 
nomeá-la como tal, pela questão do extermínio e de suas 
conseqüências para o mundo de hoje: o que é um crime 
do homem contra o homem enquanto homem? O que é o 

6 Estudei o caso de Sade em: Elisabeth Roudinesco, Aparte obscura de nós 
mesmos, Rio de Janeiro, Zahar, 2008. 
7 Em outubro de 1966, por ocasião da reedição dessas Obras completas 
pelo mesmo editor, o texto "Kant com Sade" foi incluído como posfácio 
após ter sido remanejado por Lacan. Essa edição de 1966 foi, em seguida, 
reeditada em 1980 no Club du Livre Secret das Éditions Borderie. O texto 
que figura nos Escritos, publicado igualmente no quarto trimestre de 1966 
pela Seuil, e corrigido por François Wahl, é diferente. A ordem das versões 
seria então: o texto de 1963, publicado em Critique; o dos Escritos, em 
1966; o do Cercle du Livre Précieux, também em 1966; o dos Escritos na 
coleção Points, em 1971; e a reedição da versão de 1980, pelo Club du 
Livre Secret. 
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gozo do mal? Por que o par infernal do carrasco e da vítima 
tornou-se tão presente em nossas maneiras de viver, na 
literatura e na arte? Como enfrentar a morte num mundo 
que não quer mais heroísmo? 

Lacan acompanhara de perto os trabalhos do tribunal de 
Nuremberg e, por intermédio de Jean Delay, teve conhe-
cimento do processo de Rudolf Hess, a propósito do qual 
tinha o plano de redigir um estudo de caso. 

"Kant com Sade" era a seqüência lógica do comentário so-
bre Antígona. Sem citar nem Adorno nem Arendt, Lacan 
substituía Antígona por Sade. Ambos eram, a seu ver, as 
figuras primordiais da insubmissão à lei da cidade, com-
portamento que assumiam ao custo da própria destruição. 
Mas ambos remetiam também à interminável saga das 
duas irmãs da narração sadiana: Justine e Juliette, uma 
virtuosa, condenada ao sofrimento, a outra, depravada e 
fadada à prosperidade. 

Após Antígona e Sade, Lacan convocava Kant e o Ilumi-
nismo alemão. Retomando a tese de Foucault que opunha 
Pinei, fundador do tratamento moral e do hospício, a Sade, 
organizador de um "vazio da desrazão" e de uma "abolição 
soberana" de si mesmo, dava as costas a Kant e Sade, ou 
melhor, como o título de sua contribuição indica, pensava 
Kant com Sade: jamais um sem o outro. Assim, fazia da 
obra do Marquês o ponto de partida de uma escalada insi-
nuante, através do século XIX, do tema da "felicidade no 
mal". Via Sade como criador de uma nova teorização da 
perversão, e sua obra como "passo inaugural de uma sub-
versão da qual Kant fora o ponto de virada". 
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Em virtude dessa interpretação, o mal, no sentido sa-
diano, era apresentado como um equivalente do bem se-
gundo Kant. Com efeito, os dois autores enunciavam o 
princípio de uma subordinação do sujeito à Lei. Porém, a 
seguirmos Lacan, enquanto Sade fazia surgir o Outro na 
figura do atormentador, exibindo a existência do objeto do 
desejo (pequeno d), Kant fazia surgir esse mesmo objeto 
para circunscrevê-lo graças a uma teoria da autonomização 
do sujeito pelo direito. No discurso sadiano era sugerida a 
obrigação do gozo, o desejo permanecendo restrito à Lei 
como instrumento voluntarista da liberdade: "Deves go-
zar." No discurso kantiano, ao contrário, a condenação à 
morte do desejo traduzia-se na Lei moral: "Deves extirpar-
te da patologia." 

Assim, a moral kantiana era oriunda, segundo a leitura 
que dela fazia Lacan, de uma teoria do desejo na qual o 
objeto era recalcado. Esse recalcamento era, em seguida, 

"iluminado" pelo discurso sadiano. Existia, então, uma si-
metria entre o imperativo sadiano do gozo e o imperativo 
categórico de Kant. 

No momento em que fundou a EFP, em 1964, Lacan afir-
mou que o marxismo e o hegelianismo não bastavam para 
pensar o Holocausto, pois, nessa tragédia moderna, dizia 
ele, a forma suprema do sacrifício ao Deus obscuro (assimi-
lado ao grande Outro) era irreprimível. E citava Spinoza 
como o único filósofo capaz de pensar o sentido eterno do 
sacrifício no amor intelectualis. 

Porém, após ter colocado Spinoza numa situação de ex-
cepcionalidade, clamava por uma superação da filosofia 
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pela psicanálise sem, com isso, renegar todo o conteúdo 
de "Kant com Sade". E, a despeito do emprego da pala-
vra holocausto8 (sacrifício), recusava toda teologização da 
questão do genocídio, fosse ela de inspiração religiosa ou 
ateia: nem degradação sacrificial do homem nem aconteci-
mento insensato abolindo a ordem divina. Lacan, portanto, 
universalizava Auschwitz para fazer do acontecimento a 
tragédia do século própria da humanidade inteira. 

Lacan dizia-se convencido de que a clínica pós-freudiana 
- da neurose e da psicose - , fosse ela de inspiração kleiniana 
ou, ao contrário, oriunda da Ego Psychology, não permitia 
pensar as conseqüências desse acontecimento na história 
da humanidade. Em outras palavras, nem o retorno ao 
corpo arcaico da mãe, nem a superação da pulsão de morte 
em prol de um eu autonomizado, nem o apelo aos bene-
fícios do hedonismo podiam permitir compreender a rea-
lidade e a posteridade de tal atrocidade. No fundo, Lacan 
não estava longe de pensar, após ter substituído Édipo por 
Antígona, que o desejo perverso seria doravante o modelo 
heroicizado ou odiado das novas relações sociais caracterís-
ticas do individualismo do mundo democrático moderno: 
destruir o outro no lugar de aceitar o conflito. 

Freud, clínico clássico da histeria e do conflito inerente 
à família burguesa, entrevira essa problemática, no fim de 
sua vida, através da análise que fez do "mal-estar da civili-
zação". Porém, para captar suas metamorfoses, ainda seria 

8 Termo empregado no mundo anglófono para designar o extermínio 
dos judeus. 
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preciso, dirá Lacan, pensar a questão do sujeito perverso 
- e, portanto, do desejo perverso - e não mais limitar-se 
ao âmbito de uma psicologia "edipiana". E, para susten-
tar essa posição, não cessou de revisitar os grandes textos 
da literatura ocidental: de Sófocles a Joyce, passando por 
Shakespeare, Sade, Claudel, Duras, Genet. Mais "especu-
lador" do que Freud, Lacan nem por isso deixou de ser, 
ao longo da vida, um leitor consciencioso, haurindo suas 
fontes no patrimônio literário. 

Não admira, portanto, que "Kant com Sade" tenha sido 
várias vezes comentado, e de maneira contraditória, de 
uma ponta à outra do planeta, por todos os pensadores da 
pós-modernidade. Uns identificaram Lacan com um per-
verso da civilização, fascinado pelos carrascos e o sadismo, 
outros viram nele o propagador de uma nova ordem fami-
liarista, fundada na reabilitação do poder paterno, ou, ao 
contrário, o artífice de uma revolução transgênere ou tran-
sexual que levava a mulher a ser de ambos os sexos. Ou-
tros, por fim, fizeram de "Kant com Sade" o instrumento 
de uma crítica da sociedade liberal sadiana assimilada a 
um novo totalitarismo: Kant encarnando Stalin, e Sade o 
sujeito libidinal do outro lado do Atlântico.9 

Tendo chegado a esse ponto da problemática, eu gostaria 
de lembrar que Lacan considerava a transgressão como 
tão necessária à civilização quanto a ordem simbólica que 
permite remediá-la. E foi essa a hipótese à qual eu mesma 
aderi quando empreendi o estudo da história dos perversos. 

9 É a tese, principalmente, de Slavoj Zizek. 
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Essa é a lição humanista de "Kant com Sade", corolário da 
substituição de Édipo por Antígona. Mas esse texto reflete 
igualmente a imagem do próprio Lacan, tão transgressivo 
quanto apegado à idéia de que apenas a Lei é suscetível de 
pôr limites ao desejo de gozar das coisas, dos objetos, dos 
humanos e dos não humanos. 

Falando um dia de seu animal preferido, Lacan lançou 
esta frase a seu auditório estarrecido: "Tenho uma cadela 
que chamei Justine, em homenagem a Sade, sem que, acre-
ditem, eu exerça sobre ela nenhuma sevícia orientada."10 

10 Jacques Lacan, Le Séminaire, livre IX, L'Identification (1961-1962), inédito, 
transcrito por Michel Roussan, sessão de 29 nov 1961. 
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No O U T O N O DE 1978, Lacan teve um acidente de carro 
quando dirigia seu Mercedes branco. Saiu incólume. Po-
rém, para aqueles que o rodeavam, deu a impressão de 
ter diminuído. Seu cansaço acentuou-se e seus silêncios 
passaram a se estender. No seu vigésimo sexto ano, o Se-
minário devia abordar "A topologia e o tempo". Na sessão 
inaugural de 21 de novembro, Lacan perdeu a voz diante do 
auditório, que permaneceu tão silencioso quanto ele. Todos 
observavam o velho homem às voltas com uma imensa 
lassidão e privado daquela voz que deixara sem respiração, 
durante um quarto de século, gerações de intelectuais e 
psicanalistas. 

Enquanto desenhava no quadro seus nós e suas tranças, 
Lacan se confundiu, voltou-se para o público, falou de seu 
erro, depois deixou a sala. "Pouco importa", ouviu-se al-
guém murmurar, "nós o amamos mesmo assim." 

Em setembro de 1979, um jornalista escreveu um ar-
tigo insano no qual comparou Lacan ao aiatolá Khomeini:1 

"Não se atira numa ambulância", dizia ele para terminar. 

1 Le Monde, 21 set 1979. 
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A partir do dia seguinte, centenas de cartas, enviadas de to-
dos os cantos da França, chegaram ao jornal, escritas não 
apenas por amigos ou intelectuais, mas por anônimos, que, 
evidentemente, não haviam lido sua obra: enfermeiros 
psiquiátricos, educadores especializados, trabalhadores so-
ciais, psicólogos escolares, pacientes. O jornalista esquecera 
o quanto Lacan era popular, não o Lacan dos nós, da An-
tígona ou de "Kant com Sade", mas o psiquiatra, o médico 
dos loucos, aquele que encarnara, durante meio século, com 
alguns companheiros de estrada, adeptos do bem comum e 
do serviço público, os ideais de uma psicoterapia institucio-
nal e de uma psiquiatria humanista, hoje desorientada. Eu 
mesma me dei conta, com certa freqüência, após a publica-
ção do meu História da psicanálise, quanto o nome de Lacan 
subsistia vivo na memória coletiva de todos os profissionais 
do sofrimento psíquico. E continua ainda hoje. 

Em dezembro de 1979, surgiram comentários de que La-
can procurava calar-se para melhor escutar, que sua lucidez 
permanecia intacta e sua audição, em perfeitas condições. A 
intenção era esquecer o terrível sofrimento que o devastava 
e se exprimia por contraturas da face. Fim da voz, fim das 
palavras. Tive então oportunidade de conversar com ele. 
Seu rosto já estava voltado para o mundo de um silêncio 
infinito e seu olhar permanecia fugidio, como que atraído 
por esse alhures imemorial. Lacan tinha medo de envelhe-
cer, de morrer, de não seduzir mais. Nele, uniam-se Don 
Juan e a estátua do comendador. 

Lacan morreu sob um falso nome, em 9 de setembro de 
1981, na clínica Hartmann, em conseqüência de um câncer 

Carlos
Linha Livre
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Nota como Carimbo
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do cólon que nunca quisera tratar. Embora tivesse emi-
tido o desejo de terminar seus dias na Itália, em Roma ou 
Veneza, e tenha desejado funerais católicos, foi enterrado 
numa cerimônia íntima no cemitério de Guitrancourt. 

Liberation, o jornal mais lacaniano de toda a imprensa 
francesa, prestou-lhe uma bela homenagem, misturando 
artigos de fundo a slogans que o evocavam: "Tout fou La-
can" [Lacan muito doido], "Lacan se finge de morto como 
todo mundo", "Lacan não é mais", "Lacan même" [Lacan 
mesmo/Lacan me ama].2 Esse Lacan, da avalanche das 
palavras, das coisas, das listas, das coleções, dos lugares, 
dos objetos deslocados, da inversão das significações, da 
hiância, do gozo insaciável, da origem do mundo, do ódio 
suscitado e devolvido ao outro, qual uma bravata, eu tam-
bém me lembro dele, trinta anos após sua morte. 

Lacan, a despeito de tudo e de todos. 

2 Liberation, 11 set 1981. 


