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Para Khali 

que dia após dia, deitou no Escritos, no 

Outros Escritos. Pingou remela no Seminário X, A 

Angústia e, por fim, regurgitou uma representativa 

bola de pelos no Seminário VII: As Relações de 

Objeto. Sem dúvida a mais honesta leitora de Lacan, 

a única que não alardeou sua cinematográfica – posto 

que felinea - compreensão desse também genial, 

gatuno e vaidoso mestre. 

 

Para Gaia 

sempre. 
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Todos sabem que sou alegre, dizem até 

moleque: eu me divirto. Sucede-me 

incessantemente, em meus textos, entregar-me a 

brincadeiras que não são do agrado dos 

universitários.  

É verdade. Não sou triste. Ou, mais 

exatamente, só tenho uma tristeza, naquilo que me 

foi traçado de carreira: é haver cada vez menos 

pessoas a quem eu possa dizer a razões de minha 

alegria, quando as tenho. 

 

 

(LACAN. J. Alocução sobre as psicoses da criança. 

In: Outros Escritos. p. 361)1 

 
 
 

                                                
1 Chacun sait que je suis gai, gamin même on dit: je m’amuse. Il m’arrive sans cesse, dans mes textes, de me 
livrer à des plaisanteries qui ne sont pas du gout des universitaire. C’est vrai. Je ne suis pas triste. Ou plus 
exactement, je n’ai qu’une seule tristesse, dans ce qui m’a été tracé de carrière, c’est qu’il y ait de moins en 
mois de personne à qui je puisse dire les raisons de ma gaieté, quand j’en ai. (Allocution 22/10/1967) 
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Resumo 

SANTOS, C. P. dos.  Clio e Psiqué – Contribuições da metapsicologia de 
orientação lacaniana à historiografia da cultura. 2009. 230 f. Tese 
(Doutorado) – Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, 
Universidade de São Paulo, 2009. 
 
O obscurantismo da letra lacaniana, as crises institucionais e o hermetismo da 
metapsicologia podem ser superados em favor das contribuições teóricas que 
o lacanismo poderia fornecer à historiografia da cultura. Este trabalho defende 
que esta assertiva já estava inscrita às proposições multidisciplinares tanto da 
escola dos Annales quanto dos textos ditos sociais de Freud. Assim, em uma 
estratégia progressiva que contemplaria tanto leitores novos às temáticas 
metapsicológicas quanto, espera-se, outros já mais experientes, os dois 
primeiros capítulos são introdutórios ao jargão lacaniano, o terceiro e quarto, 
reflexões sobre o estado da arte, conquanto os dois últimos constituem casos 
da metapsicologia aplicada à crítica ao discurso do capitalista, uma das 
principais contribuições da psicanálise de orientação lacaniana aos saberes 
ditos sociais. 
 
Palavras-chave: Metapsicologia, História da Cultura, Psicanálise, Lacanismo, 
Crítica da Cultura. 
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Abstract 

SANTOS, C. P. dos. Clio and Psyche - Contributions of the lacanian 
oriented metapsychology to the culture historiography. 2009. 230 f. Tese 
(Doutorado) – Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, 
Universidade de São Paulo, 2009. 
 
The obscurantism of the lacanian text, the several institutional crises and the 
difficulty of the metapsychological vocabulary may be overcome in favor of 
the theoretical contributions that the lacanism could provide to the culture 
historiography. This thesis argues that this assumption was already present in 
the multidisciplinary propositions of the Annales school and in the so called 
social texts by Freud. Consequently, a progressive strategy that would be 
useful to new readers of the metapsychological subjects, as much as, to the 
more experienced ones, the first two chapters are an introduction to the 
lacanian jargon, the third and fourth chapters, are a reflection about the state 
of the art, whilst the last two parts are about metapsychology applied to the 
capitalist discourse, one of the main contributions of the lacanian oriented 
psychoanalysis to the so called social knowledges. 
 
Keywords: Metapsychology, Culture History, Psychoanalysis, Lacanism, 
Culture Criticism. 
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Nota Preliminar Acerca das Fontes Bibliográficas  

 

As referências bibliográficas ao longo dos capítulos estão organizadas como 

chamadas de texto que permitirão ao leitor compreender rapidamente em qual obra está o 

excerto utilizado. Assim, o formato (AUTOR, Obra, página) foi adotado para agilizar a 

leitura sem comprometer o rigor textual. O formato (AUTOR, data), consagrado desde a 

ABNT NBR 6023 (1989), parece mais adequado às publicações estritamente científicas, 

nas quais o título da obra é menos relevante. A Bibliografia ao fim do trabalho trará, como 

é de hábito, os detalhes da publicação utilizada.  

As Obras de Freud listadas pertencem à edição espanhola da Biblioteca Nueva, 

de três volumes, cuja tradução de Luis Lópes Balesteros y Torres foi, em boa parte, 

acompanhada pelo próprio Freud, a quem não escapou o conhecimento da leitura na língua 

de Cervantes. É um trabalho mais famoso pela beleza estética do texto do que pelo rigor 

técnico. Ainda assim, optamos por esta edição por ser aquela que buscou a manutenção das 

qualidades literárias de Freud e cuja consulta é a mais prática.  

O cuidado técnico na tradução direta do alemão dos termos freudianos é mérito 

da edição Argentina (Amorrortu Editores, 24 volumes) que se pautou na 4ª reimpressão das 

Gesammelte Werke (S. Fischer Verlag, 1972). Ademais, a Amorrortu não prescindiu dos 

comentários e notas, ainda hoje indispensáveis, de James Strachey cuja vida foi dedicada à 

versão das obras completas ao inglês (The Standart Edition of the Complete Psychological 

Works of Sigmund Freud). Strachey morreu no ano mesmo em que concluía a tradução do 

24º, e último, volume das obras completas. O trabalho de Strachey, não se pode ignorá-lo, 

consagrou Freud como um dos autores mais conhecidos do mundo. 

Em tempo, os inúmeros textos existentes sobre tradução do alemão de Freud, 

asseguram-nos alguma tranqüilidade nas vezes que sua obra vier a ser referida, neste 

trabalho.  

Por outro lado, nos textos de Jacques Lacan cuja tradução é reconhecidamente 

um grande problema, além da chamada de texto (AUTOR. Obra, pág.), optou-se por 

referendar - sempre que possível - o original francês em nota de rodapé acrescido da data 

de apresentação do referido trabalho (AUTOR. data). Isto pois grande parte de sua obra 

consiste em apresentações orais (palestras, seminários, entrevistas) que evidenciam 

momentos específicos da formação de seu pensamento. Estas datas de apresentação, então, 

tendem a ser tão importantes quanto aquelas das ulteriores publicações. A adoção desses 

dois critérios para chamadas de texto têm o único propósito de permitir ao leitor, não 
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completamente habituado à obra lacaniana, localizar, com alguma tranqüilidade, o texto na 

história ainda muito recente do lacanismo.  

Como boa parte da obra ainda aguarda publicação oficial, trechos não oficiais 

da produção de Lacan podem eventualmente ser aqui referidos, cabendo a responsabilidade 

por seu uso, adequação teórica e tradução, inteiramente a este autor. Os inúmeros grupos 

(oficiais ou não) do lacanismo fazem, à sua maneira, revisões, publicações e debates de 

trechos da obra de Lacan que, ato contínuo, vêm à público desde o ‘estabelecimento’ 

oficial do texto por Jacques-Alain Miller, genro e herdeiro testamentário da totalidade dos 

trabalhos de Jacques Lacan. 

Esse monopólio familiar suscita, claro, polêmicas entre aqueles que não estão 

diretamente ligados à Association Mondiale de Psychanalyse (AMP). Para esta pesquisa, 

destaque-se, esta particularidade da publicação dos textos de Lacan não causa problemas 

substanciais, posto que optou-se por uma compreensão mais panorâmica da extensa 

produção de Jacques Lacan. 

As obras de Lacan, já publicadas, que serão utilizadas nesta pesquisa são 

aquelas distribuídas, no Brasil, pela editora Jorge Zahar e na França pelas Éditions du Seuil 

– Le Champ Freudien. 

Os aspectos formais do texto foram desdobrados de: 

 

 UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO. Sistema Integrado de Bibliotecas  da USP. 

Diretrizes para apresentação de dissertações e teses da USP: documento eletrônico 

e impresso Parte / Sistema Integrado de Bibliotecas da USP ; Vânia Martins Bueno 

de Oliveira Funaro, coord. [et al.] 2. ed. São Paulo: SIB/USP, 2009. 102 p.   

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 10520: informação e 

documentação: citações em documentos: apresentação. Rio de Janeiro, 2002a. 7 p.  

______. NBR 14724: informação e documentação: trabalhos acadêmicos: apresentação. 

Rio de Janeiro, 2005. 9 p.  

______. NBR 6023: informação e documentação: referências: elaboração. Rio de Janeiro, 

2002b. 24 p.  

______. NBR 6027: informação e documentação: sumário: apresentação. Rio de Janeiro, 

2003b. 2 p.  

______. NBR 6028: informação e documentação: resumo apresentação. Rio de Janeiro, 

2003c.  2 p.   
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INTRODUÇÃO 

 

“Qualquer retorno a Freud que se dê 

ensejo a um ensino digno desse nome só se 

produzirá pela via mediante a qual a verdade mais 

oculta manifesta-se nas revoluções da cultura. Essa 

via é a única formação que podemos pretender 

transmitir àqueles que nos seguem. Ela se chama: 

um estilo.”2 

(LACAN, J. A Psicanálise e seu Ensino. 

in: Escritos. p. 460) 

 

 

Conceituada na segunda metade do século passado, notadamente pelo filósofo 

Jean-François Lyotard (1924-98), a condição pós-moderna parece trazer às historiografias 

da cultura um conjunto de polêmicas cuja evidência está nos freqüentes debates entre 

aqueles que acedem a ela, pensando-a como panacéia para os saberes ditos sociais, e 

aqueles que – apegados aos paradigmas epistemológicos anteriores – chegam a propor a 

inexistência de pensadores consistentes após os clássicos vitorianos.  

Por certo, há outros caminhos. Mas, o conservadorismo de alguns entre os 

materialistas mais ortodoxos se justifica. Em nome da interdisciplinaridade pregada já, 

desde os Annales, por Lucien Febvre aos historiadores, muitas pesquisas teoricamente 

frágeis e até mesmo contraproducentes foram trazidas à luz desqualificando, por vezes, as 

referências historiográficas à lingüística e à psicanálise, postas por isso, na conta da pós- 

modernidade. 

Não é o caso, por outro lado, de negligenciar as ligações pontuais que podem 

ser feitas entre estes saberes. Antes e pelo contrário, é da analogia entre as questões 
                                                
2 “Tout retour à Freud qui donne matière à un enseignement digne de ce nom, ne se produira que par la voie, 
par ou la vérité la plus cachée se manifeste dans les révolutions  de la culture. Cette voie est la seule 
formation que nous puissions prétendre à transmettre à ceux qui nous suivent. Elle s’appelle : un style." 
(LACAN, J. La psychanalyse et son enseignement. 23 février 1957) 
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essenciais que permeiam as construções simbólicas de historiadores, lingüistas e 

psicanalistas que podem advir as críticas mais contemporâneas ao discurso do capitalista, 

cuja (in)consistência encontrou reforço ‘publicitário’ na superação (inesperada em seu 

aspecto implosivo) sobre o ‘socialismo real’, notadamente nas três décadas passadas. 

Com relativa freqüência, ouviam-se em meios acadêmicos metáforas acerca do 

necessário resgate da oposição discursiva à onda neoliberal dos anos oitenta ao estilo 

“estamos vivendo um banho dado ao socialismo real. É preciso poupar o bebê jogando 

fora apenas a água suja”. Tal era a  recorrente metáfora que permitia pensar o ideal social 

materialista como essencialmente desvinculado das aberrações referidas grosseiramente à 

orientação stalinista. 

Em paralelo, pesquisas que contemplassem minorias sociais e ineditismos 

metodológicos eram veladamente taxadas como ‘perfumaria’. História da mulher, dos 

vencidos, história em migalhas, micro histórias entravam na conta de uma tal historiografia 

cosmética. 

No meio desses caminhos, compreendemos que a universidade pública 

confirmava-se como o espaço mais intenso, polemista e promissor para a manutenção 

dessa habilidade voltaireana do debate teórico. E, inclusive, que a validade daquela 

metáfora do banho deveria ser estendida em suas conseqüências. Sim, não se poderia 

aceitar que o bebê do ideal socialista fosse posto a perder no banho que então desconstruía 

uniões proto-republicanas de soviets. Entretanto, também as ‘perfumarias’ têm lá sua 

utilidade ao pós banho; capazes que são de poupar ao mesmo bebê as assaduras da 

ortodoxia. Neste campo das bem vindas ‘perfumarias’, a psicanálise apareceu-nos 

surpreendentemente bem formulada por pós-freudianos que lograram ir além do freudo-

marxismo dos anos sessenta.  
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Ao colocar em discussão as determinações pessoais inconscientes, a 

incompletude do humano (castração, em termos freudianos), as formações sociais (vale 

dizer imaginárias) da subjetividade, as identificações narcísicas dos grupos sociais e a 

ambivalência de todos os afetos, não poderia a psicanálise cooperar, junto a outros saberes, 

para que historiadores melhor compreendessem em qual momento as revoluções viram 

golpes; os sonhos, pesadelos? 

Como compreendemos ao longo de anos de estudo, Jacques Lacan foi um dos 

mais importantes pensadores a efetivar este percurso; esta forma de pesquisa; este uso da 

psicanálise ‘ex tendida’ para além da clínica. Ainda que iniciado na medicina, foi da 

psiquiatria à lingüística para culminar num sistema de pensamento capaz de oferecer 

também aos acadêmicos contemporâneos outros recursos necessários à compreensão das 

relações sociais e à crítica histórica do capitalismo.  

É uma incorreção freqüente circunscrever sua metapsicologia ao 

estruturalismo, apenas; haja vista suas ponderações sociais, históricas e filosóficas que 

tiveram muitos outros fundamentos e tantos mais caminhos. 

Sabemos, todavia, que o estilo do ensino de Jacques Lacan, sua fala 

idiossincrática, seu pensamento arredio e as polêmicas de sua época e biografia dificultam 

sua entrada freqüente nas linhas regulares da pesquisa acadêmica. Todavia, cremos 

também que parte desse efeito de evitação (nem sempre polida) a seu ensino se deve às 

temáticas ainda inconvenientes da sexualidade polimorfa perversa, da constituição 

paranóica do conhecimento humano, da morte (única pulsão e evidência do real inefável), 

da formação imaginária da subjetividade e das subseqüentes demonstrações de 

agressividade e poder - travestidas de discurso, como defendeu Lacan (cf. O Seminário 

XVII, 1969-70, passim)  - que permeiam as relações humanas; e também, claro está, 

aquelas da academia. Temas que geram angústia em muitos pesquisadores e, Lacan o 
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asseverou com freqüência, que “a verdadeira substância da angústia, é o aquilo que não 

engana” e “a angústia não é a dúvida é a causa da dúvida” (LACAN, J. O Seminário X. 

p. 88). 

Cabe refletir se por isso, metonimicamente, ao negar Lacan nega-se também 

esse real, esta angústia. Negar a mensagem desde o mensageiro. 

Assim, um trabalho que busque divulgar ainda mais o lacanismo entre os 

historiadores demanda alguma ousadia para seguir abrindo as portas da instituição 

acadêmica a este pensamento denso, crítico, por vezes irônico, que foi (em 1953) 

expurgado inclusive dos quadros regulares da psicanálise oficial a International 

Psychoanalytical Association (IPA), encontrando apoio apenas junto ao estruturalismo de 

Claude Lévi-Strauss, à lingüística de Roman Jakobson e à escola então presidida pelo 

historiador Fernand Braudel (École Pratique des Hautes Études).  

Almeja este texto que na faculdade, que teve na própria história por iniciadores 

os mesmos professores Braudel e Lévi-Strauss, a herança teórica de Lacan seja acolhida 

ainda uma outra vez e novamente por historiadores. Sem ignorar que outros trabalhos já 

trilham, neste e em outros departamentos da mesma faculdade, algo desta orientação 

metodológica. 

Deseja-se, assim, seguir debatendo acerca da historiografia pensada desde a 

psicanálise em relação à cultura, como já têm feito Slavoj Žižek, Elisabeth Roudinesco, 

Carlo Ginzburg, Jacques Alain Miller, Michel de Certeau, Michel Vovelle, François Dosse, 

Pierre Fougeyrollas, entre tantos outros.  

Partindo do estudo mais geral dos conceitos de imaginário, simbólico e real (o 

RSI no cap.1, LACAN EM SETEMBRO), referidos em exemplos largamente acessíveis, o 

texto se aprofunda gradativamente (passando por algumas reflexões lingüísticas inerentes 

ao lacanismo no cap. 2, A LETRA DE LACAN) até alguns dos tópicos relativos à 
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metapsicologia e aos paradigmas algébricos referidos ao discurso, adotados por Lacan 

desde os anos sessenta. As analogias entre a história, a revolução paradigmática na 

historiografia - evidenciada nos anos 20 e 30 - e o real, como pensado por Lacan, possuem 

inúmeras implicações polêmicas sobre as quais refletimos nos capítulos 3 e 4  

(PSICANNALES, UMA HISTORIOGRAFIA SEGUNDO LACAN e ANGÚSTIA, 

OUTRO NOME PARA HISTÓRIA EM LACAN). No capítulo 3 apostamos que o 

conjunto de questões que compõem o lacanismo guarda íntima ligação com as proposições 

multidisciplinares defendidas desde a revolucionária Revista do Annales (1929). 

 Conquanto no capítulo 4, a história, em analogia com o real pensado como 

inapreensível, promete a escritura historiográfica à eterna e saudável incompletude. 

No capítulo 5, o tema da feminilidade – tão caro à psicanálise quanto à 

historiografia da cultura – aparece subsidiado pelo conceito de fetichismo, cuja 

constituição etimológica aponta para a validade complementar de seu uso tanto no âmbito 

do discurso materialista (o fetichismo da mercadoria), quanto no âmbito da psicanálise (o 

fetichismo como forma de negar a incompletude feminina, mecanismo constituinte da 

perversão). Por isso o neologismo do título para este quinto capítulo: % MULHER DE 

LACAN, OU O FETICHISMO DA MULHERCADORIA: UMA LEITURA DO 

CAPITALISMO COMO PERVERSÃO. 

Ao pensar a eqüidistância do fetiche entre a psicanálise e o materialismo, 

Lacan destaca o uso do conceito de fruição, gozo (jouissance) que, como defende em seu 

ensino, guarda plena relação com a mais-valia conceituada desde o estudo mais comum do 

valor das mercadorias. Assim, as relações sociais são – tanto no entendimento nascido 

nesta psicanálise, quanto naquele consagrado no clássico de 1848, da luta de classes – 

relações de diferença, de conflito. Conflito essencialmente discursivo; o que não é pouca 

coisa para a psicanálise. Na luta classista posta em evidência pelo discurso, o capitalista se 
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apropria de algo a mais desde o outro, que se chame a isso mais-valia (mehwert), no 

materialismo, ou mais-de-gozar (mehrlust), no lacanismo, temos aí uma questão cuja 

divergência não é, senão, de método.  

Não sem razão os clínicos sabem que o gozo, em suas muitas formas, aponta 

sempre para a morte, tanto quanto os historiadores sabem que a linha de produção absorve 

do trabalhador parcelas irrecuperáveis da vida. Nos dois casos, o tempo é a medida para o 

gozo (jouissance,  fruição); razão pela qual, no capitalismo: tempo é dinheiro. 

Por isso, no capítulo 6 (OS CONTRATOS SOCIAIS EM LACAN) nos 

debruçamos mais objetivamente sobre a concepção lacaniana acerca desse uso do discurso. 

Uso que evidencia as máscaras com as quais o contrato social funciona. Ao colocar em 

destaque que as relações humanas são relações de linguagem, Lacan não faz senão reforçar 

que a história é a história da luta de classes e que estas são referidas em posições 

contingentes dentro da estrutura. Os humanos, somos seres da linguagem; e esta, um 

continente para as sociedades, para as classes, para as histórias.  

Claro, esta compreensão do lacanismo como intimamente revolucionário 

parece seguir paradoxalmente marginal aos caminhos tomados, desde aqueles polêmicos 

anos 60, pelas escolas lacanianas regulares; identificadas estas, não raro, às elites onde se 

estabelece a prática clínica. Ao tangenciar também essa problemática esperamos ofertar 

aos lacanianos algo para refletir criticamente sobre a própria história, tanto quanto 

desejamos levar aos historiadores algo do vasto recurso teórico do lacanismo.  

Ao ofuscar as questões sociais orientadas pela crítica ao capital inerentes ao 

próprio desenrolar do pensamento de Lacan, preterir assim algo da metapsicologia em 

favor duma pretensa soberania da prática clínica, as escolas regulares de psicanálise 

incorrem, como cremos, no risco de limitar o saber ao ‘princípio de Lampedusa”. 

Giuseppe Tomasi di Lampedusa (1896-1957), autor do Romance  Il Gattopardo no qual 
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uma aristocracia siciliana decadente implica-se em alianças questionáveis para permanecer 

em seu ‘estamento’ social. O personagem Tancredi, um príncipe tão simpático quanto 

falido (que na versão cinematográfica de 1963 é interpretado por Alain Delon), proclama a 

síntese daquele espírito aristocrático decadente: para que as coisas permaneçam iguais, é 

preciso que tudo mude.  

Estamos certos de insistir que é precisamente a isso que o lacanismo não pode 

ficar inscrito. Ainda que aristocracias decadentes recorram, angustiadas, ao divã, com 

freqüência notadamente maior do que podem fazer os sujeitos integrantes desse outro 

‘estamento’, o dos laboratores.   

Em oposição absoluta às terapias de fortalecimento do eu, a orientação 

lacaniana poderia quiçá fornecer subsídios teóricos para críticas mais consistentes ao 

discurso do capitalista, posto que este está orientado para as formas de culto ao ser, 

determinado pelo ter. Ela, a psicanálise, poderia contemplar a multiplicidade de causas 

para a produção (historicamente determinada) da subjetividade e, conseqüentemente, de 

suas ilusões de completude objetal, sua agressividade constituinte (não contingente), suas 

identificações imaginárias de raça, credo, gênero, classe, pátria etc. 

A incompletude humana não é passiva de supressão por qualquer objeto. Ao 

capitalista, assiste apresentá-los, os objetos, como capazes de tal; renegando (verleugnung, 

o mecanismo de defesa contra a angústia, grosseiramente atribuído à perversão) sempre a 

sexualidade naquilo que tem de inconfidente e a morte, naquilo que tem de inexorável.  

Para questionar este discurso, o do capitalista, transitaremos de maneira 

panorâmica e tão didática quanto possível por alguns dos conceitos mais caros ao ensino de 

Lacan, seu seminário, suas obras e conferências. Também e por analogia, pelos textos 

metapsicológicos fundamentais de Freud (com os quais já trabalhamos anteriormente no 

mestrado). Por fim, também, com alguns representativos comentadores e críticos atuais da 
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psicanálise e da historiografia, cujas obras confirmam – ou não – a validade, os 

pressupostos e as potencialidades dos estudos de psicanálise como recurso possível à 

historiografia da cultura. O paradigma indiciário proposto por C. Ginzburg, aparece,  já de 

saída, como evidência dessa raiz comum às práticas de analistas e historiadores. Não será 

depreciativo para o saber historiográfico asseverar que, graças a Saussure e muitos 

pospostos a ele, somos todos algo lingüistas, semioticistas. 

Compreendemos que embora necessárias e bem vindas à universidade pública, 

as idéias da psicanálise quando aplicadas à cultura são, ainda hoje, particularmente 

‘esquisitas’ e, por vezes, tomadas imprudentemente. Aplicação temerária a qual Freud 

chamou “psicanálise selvagem” (texto de 1910 In: Obras Completas. p. 1571) e que 

constitui um desserviço, pior mesmo que as muitas oposições declaradas, à desejável 

integração dessa ainda jovem, embora já centenária, ‘ciência’ aos demais campos do saber 

dito social. 

 A busca por uma composição particularmente didática dessa tese 

(notadamente nos dois primeiros capítulos, introdutórios ao pensamento de Lacan) poderia 

cooperar para a superação desse problema da história da metapsicologia. Ou não e os usos 

da psicanálise pela academia não iriam além da contingência de uns poucos estudiosos.  

Cremos, outrossim, que seriam úteis ao discurso universitário ostentado por 

historiadores as reflexões do lacanismo. Estes, embora leitores cuidadosos dos documentos 

históricos, permanecem algo refratários aos raciocínios feitos por Lacan que poderiam 

contribuir para melhor encaminhar questões historiográficas. O hermetismo da letra 

lacaniana está claramente entre as causas para esse distanciamento. Mas para quem pode 

pesquisar até, eventualmente, papiros em linguagens mortas, ler um mestre contemporâneo 

gongórico não seria impossível. A distância tem também outras causas.  
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Ademais, há que se destacar que inúmeras publicações têm organizado e 

disponibilizado o conjunto de termos antes exclusivos das escolas lacanianas a um número 

cada vez maior de pensadores da cultura. Dicionários mais ou menos criteriosos seguem 

nessa mesma linha (E. Roudinesco, P. Kaufmann, Dylan  Evans etc). A própria e oficial 

École de La Cause Freudienne recém publicou um número de sua revista oficial, Scilicet3 

de 2009, cujo conteúdo - relativo ao VII Congres de L’Association Mondiale de 

Psychanalyse, a ocorrer em 2010 – está inteiramente organizado à forma de glossário 

temático-conceitual. Há inúmeros lacanianos, então, que estão buscando transcender os 

círculos restritos das escolas de psicanálise, das clínicas familiares, dos grupos de 

afinidades imediatas. 

Todavia e em tempo, os recalques causados pelos questionamentos ao sujeito 

(cartesiano), à sexualidade, à morte e à linguagem – marcas do pensamento lacaniano - 

colocam não apenas historiadores, mas acadêmicos em geral, em posições intranqüilas 

acerca desses ensinamentos. 

Uma pena, pois – como defendemos nesta pesquisa – historiadores podem 

encontrar no lacanismo ainda um novo e consistente discurso de crítica ao capital. 

Implicando-se nas próprias falas, sem recorrer aos ‘discursos de barricada’ que 

aparentemente mais fragilizaram, fazendo passar por caricatos, os ideais sociais do 

materialismo histórico. E, por isso, terminam por fortalecer os valores individuais próprios 

à pós-modernidade, à sociedade de objetos. 

 Lacan apontou, já em 1968, ao perigo da confusão entre discursos pautados 

pela histeria de algumas esquerdas e as teorias materialistas. Žižek, mais recentemente, 

compreendeu nestas esquerdas uma prática de ‘oposição consentida’, pensada desde a 

dialética hegeliana (aprendida por Lacan, com Alexandre Kojève) do ‘amo e do escravo’. 

                                                
3 SCILICET: SEMBLANTS ET SINTHOME. Paris: École de La Cause Freudienne, 2009. Anual. 
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Falar mal do amo-capitalista sem compreender a ambivalência da relação com ele, é a 

garantia da continuidade da posição de escravo. 

Associados, psicanalistas e historiadores poderiam somar seus contrapontos ao 

discurso do capitalista e seus efeitos fármaco-ideológicos mais alardeados na pós-

modernidade: a neurociência, pensada não como campo nascente de pesquisa, mas de 

forma reducionista como sendo a panacéia próxima futura para todo o real, sofrimento e 

angústia que perpassam o humano e a engenharia genética, tomada toscamente como 

promessa de eugenia positiva. Casos cotidianos de uso perverso da autoridade referida à 

ciência pelas mídias de massa4.  

Nem o discurso neoliberal é o fim da história, nem o humano está prometido à 

felicidade que viria em pílulas. É preciso dizê-lo.  

  

                                                
4 Cf. Artigo de MALDONATO, M. A Nova Fronteira da Neuroeconomia. Scientific American Brasil. São 
Paulo. Novembro. 2007 em cujo parágrafo introdutório lê-se: 
“Ao assumir a matemática probabilística como método de investigação da relação entre mente e cérebro, a 
neuroeconomia dá outra interpretação do livre-arbítrio, questiona a previsibilidade de nossas decisões e os 
estados futuros do mundo e dos organismos que o habitam” (disponível em: 
www.mauromaldonato.net/doc/neuroeconomia.pdf). 
A apropriação perversa (capitalista) dessa possibilidade de pesquisa pode ser exemplificada em reportagem 
da revista Época Negócios (20/01/2001) na qual encontra-se a seguinte afirmação: Neuroeconomia “nova 
disciplina acredita poder prevenir crises na bolsa e proteger as pessoas de seus impulsos irracionais”.  
(disponível em: www.http://epocanegocios.globo.com/Revista/Common/0,,EMI21958-16363,00-
NEUROECONOMIA.html) 
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CAPÍTULO 1  

 

 LACAN EM SETEMBRO 

 

 

Não temo absolutamente que as pessoas 

partam. Ao contrário, alivia-me quando se vão. Mas, 

enfim, sou grato aos que ali estão por me devolverem 

alguma coisa de tempos em tempos, o que dá a 

sensação de que não sou completamente supérfluo no 

que ensino, que lhes ensino algo que lhes presta 

serviço 

(LACAN, J. O Triunfo da Religião. p. 83) 

 

Tempo Imaginário 

 

Setembro. Na história da cultura ocidental contemporânea este mês cobra um 

preço aparentemente alto. Que se fale da invasão da luftwaffe à Polônia (01/set./1939), 

marco inaugural para a Segunda Grande Guerra; que se fale do Setembro Negro (1970); ou 

ainda do (agora) alardeado onze de setembro de 2001, suposta referência para o advento do 

século XXI; fim lógico do século precedente marcado pelo horror da Guerra dita fria, onde 

as partes envolvidas eram, então, ao menos geograficamente definidas. 

 O onze de setembro de 2001 abre as portas a uma nova topologia de guerra, 

ideologicamente manipulada sob o signo do “terror”; eis aí outro nome para o 

estranhamento causado pela alteridade. Nem o senador republicano Joseph McCarthy fora 

tão longe na asserção xenófoba de que “o inferno são os outros”. Setembro é um mês 

nefasto.  
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Pode ficar pior. Onze de setembro (de 1973) também é a data em que Salvador 

Allende fora “suicidado” no Chile. Peter Tosch, o músico jamaicano, foi assassinado em 

um assalto a sua casa aos onze dias de setembro de 1987. No mesmo onze de setembro (de 

1823) morreu o economista inglês David Ricardo. Em onze de setembro morreram 

também: o poeta luso Antero de Quental (1891) e a atriz inglesa Jéssica Tandy (1994). 

Não seria diferente se restringíssemos a cronológica coincidência ao universo 

do freudismo, à história da psicanálise. Em setembro pereceram alguns dos grandes nomes 

do movimento, a saber: Melanie Klein (Londres, 22 de setembro de 1960), Jacques Lacan 

(Paris, 09 de setembro de 1981) e mesmo o fundador do movimento, Sigmund Freud 

(Londres, 23 de setembro de 1939). Claro está, é um mês nefasto. 

Seria, se fosse, não o é per se. Posto que nefastu, ‘que causa desgraça, de mal 

agouro, sinistro, funesto’ é uma escolha subjetiva que Lacan asseveraria como sendo ‘da 

ordem do imaginário’. Não é uma verdade a priori. Perdas podem ocorrer em qualquer 

data. De fato acontecem. Jung morreu em 06 de junho (de 1961), Einstein em 18 de abril 

(de 1955) e Ghandi em 30 de janeiro (de 1948), isso para pegar, aleatoriamente, exemplos 

entre os famosos, os extra-ordinários da cultura, esta já tornada indústria. Entre os 

ordinários, também morremos em todos os dias e meses do ano; os obituários assim o 

documentam. Afinal, a Segunda Grande Guerra pode ser antedatada à anexação da Áustria 

(o Anschluss, em 13 de março de 1938). A ‘Guerra ao Terror’ é latente na cultura (norte) 

americana desde muito antes do onze de setembro. A disposição paranóica daquela cultura 

pode retroceder aos colonos do Mayflower, quando avistaram no nativo autóctone sua 

alteridade insustentável, seu espelho capaz de evocar agressividade. Aportaram em 1620 

no significativo dia onze... de novembro. 

Setembro, portanto, é também apenas uma criação imaginária. A escolha que 

permite ‘maniqueizar’ este mês como ‘de mau agouro’ poderia ser revertida e levar a 
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concluir que é um mês benfazejo, posto que nele começa a primavera (dia 22 tende a ser o 

equinócio no hemisfério sul), aos brasileiros ufanistas lembre-se o sete de setembro 

(independência). Se não vale pelo patriotismo, ao menos pelo feriado. Em outra referência 

nacional, o onze de setembro de 1990, quando a presidência da República sanciona a lei nº 

8.078 que dispõe sobre o código nacional dos direitos do consumidor, marco da transição à 

pós-modernidade, haja vista a vinculação da cidadania ao direito de consumir. Se o sujeito 

se acredita brasileiro, pós-moderno, logo não desiste nunca e verá alguma importância 

imanente a estas datas. Identificações imaginárias, como também o são aquelas da 

adjetivação gentílica, do patriotismo.  

Caso não se identifique nestes signos, contemplará tais datas à distância, 

compreendendo assim quão aleatório é o exemplo. Esta identificação, que dá o sentido ao 

texto, implica mais o leitor do que o texto ele próprio. A linha que une os signos é sobre-

determinada pelo reconhecimento de si naquilo que se lê. É assim o essencial do 

imaginário em Lacan. 

Entre os extra-ordinários temos evidências de quão bom pode ser o mês de 

setembro. Caravaggio – Michelangelo Merisi - nasceu em 28 de setembro de 1573. O 

cineasta Brian de Palma nasceu também ele aos onze de setembro (de 1940). Nasceram aos 

onze de setembro também: o alemão futebolista Franz Beckenbauer (de 1945), o filipino 

Ferdinand Marcos (1917) e o filósofo Theodore Adorno (1903). Poder-se-ia asseverar que 

setembro é de fato benfazejo. Ao menos as mães desses sujeitos hão de asseverar que é um 

bom mês, este setembro. Esta identificação, linear, que dá sentido ao texto é aqui reduzida 

a um cordão bem específico, a saber: o umbilical, visto que este aufere fisicalidade ao 

reconhecimento – unweltico – daquilo que é o sujeito, mas transcende-lhe o corpo. 

Que seja bom ou mau, são condições imaginárias atribuídas aos meses, ao 

tempo. Determinam antes a posição narcísea ocupada por aquele que atribui o adjetivo do 



 26 

que um valor inerente ao mês adjetivado. Que faça sentido, que pareça verdade, são 

condições imaginárias subjetivas, inexistentes no intervalo de trinta dias compreendidos 

entre 31 de agosto e primeiro de outubro. Setembro tem algo que só pode ser 

compreendido a partir desse registro, o do narcisismo, como ensinou originalmente Freud; 

ou do imaginário, segundo a terminologia posterior de Jacques Lacan. As dimensões 

subjetivas do narcisismo são formuladas no mesmo campo do pertencimento, atributo 

imaginário. Comemorar ou lamentar o nascimento de Ferdinand Marcos em onze de 

setembro pouco fala da história ocidental, além da posição do falante. Assim também o é 

quando se aponta a morte de importantes psicanalistas em distintos setembros. Se 

indiferentes ou implicados neste processo histórico, temos antes uma posição imaginária 

que é vetorizada – ganha sentido –  em função da posição da qual se fala.  
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Tempo Simbólico 

Mas tanto a escritura quanto a 

agrimensura são artefatos que não habitam senão a 

linguagem. Como haveríamos de esquecê-lo, quando 

nossa ciência só é operante por um escoar de 

letrinhas e gráficos combinados?  

(LACAN, J. Lituraterra. In: Outros Escritos. p. 23) 

 

Os matemáticos tendem a afirmar, desde os anos fundamentais do ensino, que a 

contagem numérica como a utilizamos é de base dez por estrita convenção. Especula-se 

que assim seja por desdobrar o proto-homem seu corpo como re-presentante numérico do 

mundo. Dedos fornecem, assim, uma base ao cálculo. Dez dedos, dez objetos re-

presentados. Acima disso, a repetição a partir dos múltiplos da base (base +1 até base mais 

+9). 

É uma convenção simbólica, uma linguagem cujo  

valor não é imanente aos dedos, senão à capacidade lingüística 

de compartilhar com outros sujeitos esse padrão de linguagem.  

Num outro caso comum, ordinário – visto que 

também é ordenatório - os maias5 teriam compreendido que uma base numérica pode 

considerar todos os dedos antes de um novo ciclo. Dedos das mãos e pés, donde 

desenvolveram uma contagem com base vinte. É ‘verdadeira’ à medida que é uma 

simbolização compartilhada. Havendo dois sujeitos que conheçam estes símbolos, há 

alguma possibilidade de comunicação.  

 Caso desejássemos re-presentar o mundo tomando como base as orelhas, 

contaríamos os objetos todos como o fazem as máquinas. No mundo do silício a base é 

                                                
5 Relação numérica maia disponível em: www//http.colégiosaofrancisco.com.br/alfa/civilizaçãomaia 
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dois: binária, não decimal. O silício não tem orelhas, mas polarizações, que também são 

duas (+ e -). Difícil visualizar isso? Então possivelmente você já é um adulto. Educadores 

sabem que é mais fácil ensinar outras bases numéricas para crianças, ainda não 

completamente inseridas nesse Outro da linguagem matemática. Será sempre mais difícil 

transitar de uma estrutura simbólica constituída à outra, do que aceder pela primeira vez a 

uma linguagem. Estas estruturas são anteriores aos seus falantes. Os nomes são anteriores 

aos nomeados; a linguagem, aos sujeitos. 

Numa visada rápida coloca-se já a questão da origem da linguagem. Há um 

aparente paradoxo na assertiva de ser a linguagem anterior ao falante. Que isto sirva ao 

homem nascido na cultura não explica a origem dessa linguagem, mas do homem. Como 

pode o simbólico - uma criação humana – ser previamente necessário à ‘transformação do 

macaco em homem’ (para aludir ao clássico de Engels6, para quem o núcleo humanizante 

era, no século XIX –  século da indústria e do darwinismo - não a linguagem, mas antes ‘o 

papel do trabalho’)? Na história, após o Estruturalismo, num paradigma antropológico 

estrutural, o núcleo humanizante é, de fato, a linguagem. Criatura e criadora do humano, 

cujo limite lingüístico o sobre-determina como humano em demasia. 

Essa questão não deve ser posta nesta estrutura, que é - ela própria - linguagem 

constituída. Seria como demandar a uma lente que observa o mundo que descreve-se a si 

própria. Esta visada não pode ser objetiva, posto que “objetiva” aponta a um objeto que é 

outro. Um bebê torna-se humano na linguagem que lhe vem de um Outro. Isto explica 

como funciona, como emerge a linguagem. Não pode explicar como surgiu uma primeira 

vez.  

O problema da origem é tão antigo quanto estéril. Pode-se discorrer acerca dele, 

assim como pode um olho contemplar imagens de si num espelho, sem jamais se olhar 
                                                
6 ENGELS, F. O Papel do Trabalho na Transformação do Macaco em Homem. Global Editora, 1982 
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diretamente. A linguagem pode metaforizar sua origem, vale dizer: pode olhar seu reflexo 

no espelho; não vai conhecê-la – a ela origem - objetivamente por isso. Não sem propósito, 

a etimologia da palavra espelho é o termo latino speculum. Palavra irmanada à 

especulação, divergente da certeza. Com a linguagem como instrumento, nunca 

conheceremos o nascimento da linguagem, só especulações, reflexos. 

Os pensadores envolvidos com o estruturalismo já conheciam esta limitação da 

estrutura. Lacan entre eles.  

Há um marco considerado inaugural para o ensino dito público de Lacan: o 

Relatório de Roma sobre “Função e campo da fala e da linguagem em psicanálise”, 

claro em setembro; nos dias vinte e seis e vinte e sete deste mês, em 1953.  Um pouco 

antes, porém, Lacan proferiu o “O simbólico, o imaginário e o real” (oito de julho de 

1953) no qual afirmara que: 

 

naturalmente, a questão da origem da linguagem é um dos 

temas que melhor podem se prestar a delírios organizados, coletivos 

ou individuais. Não é o que temos a fazer. A linguagem está aí. É um 

emergente. Agora que emergiu, jamais saberemos quando nem como 

começou, nem como era antes que fosse7 

 (LACAN, J. Nomes do Pai, p.24).  

 

Ele voltaria a este tema diversas vezes. Sempre contundente e irônico com a 

assistência, Lacan, em 1967, convidado a falar em divulgações de seu próprio livro 

(Escritos) declara na conferência intitulada Lugar, origem e fim do meu ensino 

                                                

7 “Bien entendu (la question de l’origine du langage, nous sommes pas ici pour faire un délire collectif, ni 
organisé, ni individuel ; c’est un des sujets qui peuvent le mieux prêter à ces sortes de délires) sur la question 
de l’origine du langage ; le langage est là ; c’est un émergent. Et maintenant qu’il a émergé, nous ne 
saurons plus jamais quand ni comment il a commencé, ni comment c’était avant qu’il soit.”  (RSI, 08 de 
julho de 1953) 
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[publicada recentemente sob a direção de Jacques-Alain Miller], consciente das limitações 

da linguagem e sempre seguro da sua própria que: 

Isso pode chocá-los, vocês podem perguntar: 

-‘Mas isso não é possível, pode nos dizer de onde vem essa 

linguagem?’. 

Não sei nada sobre isso. Não sou obrigado a saber tudo. 

Aliás, tampouco vocês sabem. 

Não vão imaginar que o homem inventou a linguagem. 

Vocês não têm certeza, não têm prova, não viram nenhum animal 

humano transformar-se em Homo sapiens à sua frente, assim. Quando 

ele é Homo sapiens ele já possui a linguagem.  

(LACAN, J. Meu Ensino, p. 42) 

 

Os nomes, sejam aqueles atribuídos aos números, sejam aqueles alusivos aos 

meses estão aí. Usemo-los como efeitos compartilháveis da linguagem que nos atravessa, 

sem sabermos por que ou desde quando podemos assim compartilhar. Mas reconheçamos 

bem que, em composição com o imaginário cuja constituição imanente é o sujeito, o 

sentido narcíseo; na linguagem – no simbólico – há uma exigência de alteridade. Há 

linguagem porque há Outro; oxalá outros. Se o imaginário parece partir do umbigo do 

sujeito, o simbólico alucina chegar ao umbigo do Outro. 

Setembro – o símbolo, o nome - é, por isso, uma criação [simbólica] da cultura 

latina bem posterior ao tempo ao qual o termo ‘setembro’ supostamente se refere.  

O tempo – na cultura - demanda uma linguagem, uma convenção. Símbolos que 

possam ser (ainda que parcial e erraticamente) compartilhados. Que setembro tenha trinta 

dias e que fevereiro incorpore a correção do ano bissexto são convenções lingüísticas. Não 

são ‘verdades’ absolutas, posto que sempre devem ser corrigidas, aprimoradas. Que o dia 

seja o intervalo entre dois pores-de-sol não é dizer muita coisa, haja em vista a diferença 

entre dias de solstício de inverno e verão, entre dias tropicais e aqueles onde há sóis à 

meia-noite. Ademais, apagam-se os sóis aqui e acolá no universo; a nossa percepção do 
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tempo parece continuar alheia a esses eventos pontuais. Argumentar que o dia é o período 

de vinte e quatro horas não é, senão, deslocar o referente da natureza para a mecânica; do 

sol ao mecanismo de repetição que pode ir do fluxo de água da clepsidra, à gravidade do 

pêndulo, ou ao pulsar atômico do césio.  

Nenhum desses métodos é absoluto e todos são corretos desde que se os 

contemple a alguma distância. São índices8.  

Para as demandas contemporâneas da pessoa comum, relógios de cristal de 

quartzo têm funções suficientemente precisas. Para uma criança que ainda possa brincar na 

rua, segundos não existem. Para nosso cotidiano, é impossível pensar em um 

picossegundo (a milésima parte de um bilionésimo de segundo) como sendo um milhão de 

vezes mais demorado do que um attossegundo (a bilionésima parte de um bilionésimo de 

segundo). Para a indústria aeronáutica, décimos de segundo teriam evitado o choque 

implausível entre aviões no espaço aéreo amazônico, poupado daquela morte uma centena 

de passageiros. No impacto, relógios a bordo pararam, quebrados; o tempo não. No mesmo 

décimo de segundo, um beija-flor pode bater sete vezes suas asas; a espaço-nave Voyager-

1 – que está se afastando do Sistema Solar – percorre cerca de dois quilômetros neste 

décimo de segundo. Menos tempo do que o necessário para ler este parágrafo.  

É assim o simbólico.  

Se no imaginário o tempo demanda um valor estritamente pessoal - narcíseo - 

no simbólico, exige um sentido que é anterior ao sujeito e existe para e por um Outro. 

setembro pode ser imaginariamente bom, mal, breve, interminável, nisto é subjetivo. No 

simbólico, setembro existe apenas para quem compartilha a linguagem que produziu um 

calendário solar, latino-cristão, com ano de trezentos e sessenta e cinco dias mais correções 

quadrienais aproximativas deduzidas de voltas dadas pelo planeta em torno do Sol; que a 
                                                
8 O termo ‘índice’ é aqui referido em alusão simultaneamente à semiótica pierceana, na qual ele, índice, 
guarda relação direta com a coisa, mas também ao uso que faz dele o historiador Carlo Ginzburg, quando o 
toma por pista, rastro, pegada [cf. Mitos, Emblemas e Sinais. passim].   
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propósito nunca está na mesma posição, considerada a expansão do universo e a rotação da 

tal galáxia, em cujo braço, dizem os astrônomos, nós vivemos provisoriamente.   

Nunca houve dois anos iguais, como – em verdade – sequer há dois dias iguais. 

Nunca houve dois meses de setembro. Se você faz aniversário em, por exemplo, 23 de 

setembro, famosa data em que morreu Freud, lembre-se que o envelhecimento não se dá no 

dia do aniversário, senão imaginariamente. O cômputo é simbólico, convenção 

compartilhada com seus pares. Ufane-se de nascer com a primavera, mas o tempo ‘passa’ 

irrefreavelmente todos os dias, meses, segundos, picossecundos, o que seja. E aquilo que 

de fato é, nenhum texto nos diz. Nisto os textos – núcleos do simbólico -  e as imagens – 

núcleos do imaginário -  falham. 

Então, impõe-se a questão de um terceiro registro que possa amarrar aquilo de 

Setembro que é imaginário àquilo que é simbólico; impõe-se o registro do real. 
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Tempo Real. 

Não é desígnio de Freud fazer da 

psicanálise algo como o esboço da honestidade de 

nossa época. 

Ele esta bem longe de Jung e de sua 

religiosidade, a qual espanta vermos preferida no 

meios católicos, até mesmo protestantes, como se a 

gnose pagã, ou mesmo a feitiçaria rústica, pudesse 

renovar as vias de acesso ao Eterno. 

(LACAN, J. O Triunfo da Religião. p. 35) 

  

Em Roma (aos vinte e nove dias de outubro, em 1974), Lacan concede uma 

entrevista coletiva no Centro Cultural Francês, por ocasião de um congresso. A edição 

recente (em língua portuguesa) desse evento recebeu esse nome, senão polêmico ao menos 

provocador (dado por Jacques-Alain Miller), de O Triunfo da Religião.  

Freud, em 1926, quando da redação de o Futuro de uma Ilusão houvera 

concluído pelo contrário disto que se prenuncia no título de Miller. Parecia-lhe então (a ele 

Freud) lógico concluir que o avanço da civilização poria em evidência o caráter neurótico 

obsessivo, desdobrado de neurose infantil, do discurso religioso monoteísta ocidental. 

Freud, até onde o sabemos, ou subestimou o efeito da promessa pós-mortem embutida na 

religião, ou super valorizou os efeitos sociológicos vislumbrados por sua jovem ‘ciência’. 

Assim como prometera o materialismo, o ópio do povo eventualmente desapareceria, só 

não é, ainda, chegado o dia.  

É notável como na pós-modernidade busca-se, de forma obsedante, um 

significante além da mortalidade que garanta aos sujeitos um lugar seguro alheio à 

angústia, posta por isso mesmo em evidência. É esse, na cultura, o mecanismo de retorno 

do recalcado: aquilo pra que damos às costas, fulgura à nossa frente, marca o corpo, 

perturba o sono, pesadelo.  
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Como vivemos em sociedades de produção de objetos e estatísticas, seria 

oportuno argüir aos marceneiros da atualidade se, ao que parece, eles têm produzido mais 

estantes para televisores de plasma e genuflexórios do que divãs. Evidentemente uma 

ironia, pois que este texto se propõe ele mesmo a acumular experiências da psicanálise 

‘estendida’ para além da clínica. Psicanálise ‘em extensão’, como chamava Lacan aos 

caminhos distintos da ‘intenção’ clínica original da análise como terapêutica. O divã, ou 

sua produção na marcenaria, não será tomado, portanto, como único índice para medir os 

efeitos da psicanálise na cultura. Nem as religiões poderiam ser referidas pelos 

genuflexórios, mas antes pelas promessas de superação da morte. 

Lacan já fundamentara esta questão quando no Seminário interrompido de 1963 

(Nomes do Pai) assenta a religião na angústia, outro nome do real:  

 

 ‘Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó, não o 

Deus dos filósofos e dos cientistas’, escreve Pascal no cabeçalho do 

Memorial. Do primeiro, pode-se dizer o que pouco a pouco habituei 

vocês a ouvir, a saber, que um Deus, isso se encontra no real. Como todo 

real é inacessível, isso se assinala pelo que não engana, a angústia.9  

 

(LACAN, J. Nomes do Pai p. 78) 

 

Também o higienicismo, com o qual no século XX passam a ser tratados os 

pacientes terminais10, distanciados de seus familiares, não fez senão reforçar as promessas 

religiosas eternizantes, posto que priva aos viventes o conhecimento dos processos 

pedagógicos da decrepitude. As várias maneiras de negar a morte, nos dois séculos 

                                                
9 “ ‘Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob et non Dieu des philosophes et des savants’, dit Pascal en tête des 
Pensées. De celui-là, on peut dire qu'un Dieu ça se rencontre dans le réel, comme tout réel est inaccessible, 
ça se signale par ce qui ne trompe pas, l'angoisse.” (LACAN, J. vinte de novembro de 1963) 
10 Cf. o capítulo VII de: ARIÈS, P. Sobre a História da Morte no Ocidente: desde a Idade Média. Trad. 
Pedro Jordão. 2ª edição. Lisboa: Editorial Teorema, 1989. 
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posteriores à revolução darwinista, confirmam – por ora - a assertiva milleriana do triunfo 

em detrimento daquela da ilusão apresentada por Freud.  

A religião parece, com efeito, triunfar; haja em vista suas ações 

fundamentalistas e suas obras faraônicas. Oxalá a história ainda não tenha chegado ao seu 

fim e – em tempo - a ética protestante possa cessar os subsídios que parecem respaldar a 

hegemonia que ainda é própria ao espírito do capitalismo. A lápide de Fukuyama poderá, 

então, como todas mais cedo ou mais tarde na história, oferecer-se em oblação junto aos 

túmulos de Hegel e Weber. 

A história, antes como agora, também tem sua parcela de assentamento no real 

e, geração após geração, ignora discursos do tipo ‘depois de mim, o dilúvio’, ainda que 

travestidos do diadema da ciência contemporânea.   

Assim, é pois em O Triunfo da Religião, na sexagésima terceira página da 

edição brasileira (Jorge Zahar Editor, JZE) que Jacques Lacan assevera sinteticamente: “O 

real é aquilo que não funciona”. 

Lacan neste seu estilo “que todos sabem que se gongoriza”11 como ele próprio 

já o houvera reconhecido (Seminário X, A Angústia, p.52 ) podia apresentar, às vezes, 

definições sintéticas aos conceitos de seu pensamento sem, todavia, escapar ao estilo que, 

se jamais fizera concessões às audiências que lhe eram contemporâneas, tampouco as faz 

aos leitores que lhe somos ulteriores. O real como ‘aquilo que não funciona’ é um desses 

exemplos. Diz tudo. Mas, tudo quanto pode ser dito pouco tem a ver com a coisa dita.  

O real, entre os três registros, sempre fora o mais denso, fugidio, alheio. 

- Denso, pois desde a filosofia já demandava ser pensado. O real compreendido 

como a coisa em si, das ding, não seu nome (simbólico), tampouco sua representação 

                                                
11  “dans mon style dont chacun sait qu'il est gongorique.” (LACAN, J. 28 de novembro 1962) 



 36 

(imaginária). Denso, pois tudo o mais parece orbitá-lo, retornar a ele, condicionado por um 

apelo algo gravitacional: impossível de ver e impossível de não sentir.  

- Fugidio, posto que com as palavras e com as imagens não podemos apreender 

o real, cuja presentificação fica assim desassociada das estruturas da linguagem e dos 

gostos humanos. Quanto mais dele se fale, menos dele se falou, pois que as falas só falam 

de si.  

- Alheio, haja vista o estranhamento e a impotência causados nos sentidos e na 

linguagem quando o real retorna. Quando muito se pode ouvir um insuficiente “estou sem 

palavras”; reconhecimento simbólico da distância entre o lugar imaginário do sujeito e o 

real. 

Assim, esta definição – o real como aquilo que não funciona – já, ela própria, 

não funciona. Lacan acossado por esta questão chegou a atribuir-se a si a criação desde 

conceito; separando-o, portanto, da filosofia e criando com ele toda uma estrutura de 

pensamento e clínica considerada a fase mais complexa de seu ensino e a parte maldita de 

seu Seminário. Ainda hoje, entre os analistas, poucos ousariam afirmar que compreendem 

todo Lacan; posto que seu ensino assenta-se na desconstrução desse paradigma cartesiano 

da transmissão positiva do saber. E, entre os lacanianos, menos se aventuram com a clínica 

dita do real. Lacan chegou a asseverar que neste ponto – o real – sua contribuição à 

psicanálise seria equivalente àquilo que fora o inconsciente, por Freud. Um fundamento. 

 

Inventei o que se escreve como real.  

Naturalmente, o real não basta escrevê-lo real.  

Até que muita gente fez isso antes de mim. Mas eu escrevo 

esse real sob a forma de nó borromeano, que não é um nó, mas uma 

cadeia, tendo algumas propriedades. Na forma mínima, sob a qual 
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tracei essa cadeia, é preciso pelo menos três elementos. O real consiste 

em chamar um desses três de real.12  

(LACAN, J. Seminário XXIII, O Sinthoma, pp.125,6). 

 

Nesta passagem, o real se destaca pela ausência. Não está mal defini-lo assim. 

O simbólico e o imaginário dão dele, real, a medida. Sintoma é uma de suas linguagens. 

Persegui-lo, uma habilidade indiciária da linguagem tão presente no métier do psicanalista, 

quando naqueles do historiador e do criminalista. Que jamais o criminalista vá à cena – 

real - do crime, posto que o crime já não mais está lá onde ocorreu é algo análogo ao 

inatingível do inconsciente pelo psicanalista e ao ‘para sempre perdido’ evento que motiva 

o historiador. Leitores de indícios, estes sujeitos fazem como o Aquiles de Zenão: por mais 

que corram e se aproximem, jamais lograrão alcançar a tartaruga do real. 

Como não há acesso direto ao real, seja pelos recursos da linguagem, seja por 

aqueles da abstração imaginária, então, tudo o que a ele se refere está por ele determinado, 

sem estar a ele restrito. A historiografia é disso uma evidência. Sempre que a historiografia 

se declara porta voz da história há uma inferência de que existe um substrato de real na 

história. Os historiadores seriam seus representantes mais fiéis, pois do contrário, 

historiadores não seriam senão ficcionistas. 

Em termos lacanianos é essa a questão que está na causa dos infindáveis 

debates acadêmicos acerca da ‘natureza’ científica ou artística do discurso historiográfico.  

Uma estrutura simbólica que responde aos valores imaginários de cada 

coletividade – a historiografia – não faz senão ‘tocar’ o real. A angústia do historiador que 

se acredita cientista está na não aceitação da impotência de um discurso frente ao real, que 
                                                
12 “J'ai inventé ce qui, ce qui s'écrit, s'écrit comme le réel. Naturellement, il ne suffit pas de l'écrire 
Réel. Parce que pas mal de gens l'on fait avant moi. Mais ce Réel, je l'ai écrit sous la forme de ce 
que on appelle le nœud borroméen, qui n'est pas un nœud, qui est une chaîne, une chaîne ayant 
certaines propriétés. Et sous la forme minimale sous laquelle j'ai tracé cette chaîne, il en faut au 
moins trois, le Réel, le Réel, c'est ça. C'est ça qui consiste à appeler un de ces trois : Réel.” 
(LACAN. J. Le Seminaire XXIII. 13 de Abril de 1976). 
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não pode ser inscrito ao simbólico. Pautar sua produção historiográfica voltada 

predominantemente ao imaginário resulta na ficção. Ao retornar, pois que isso ele sempre 

faz, o real porá em evidência que este discurso, assim construído, não pode ser ‘da 

história’, senão da arte.  

O historiador Michel de Certeau, assíduo às apresentações d’ O Seminário, 

membro da École Freudienne de Paris (EFP) desde sua fundação em 1964 até sua 

dissolução em 1980, publicou no ano de sua morte (1986) um conjunto de reflexões 

consistentes sobre as relações potenciais entre historiografia e psicanálise. Naquilo que se 

refere aos limites impostos pelo real ao discurso ele assevera: 

 

Ao nível dos procedimentos de análise (exame e comparação 

dos documentos) como ao nível das interpretações (produtos da 

operação), o discurso técnico capaz de determinar os erros que 

caracterizam a ficção se autoriza por ela mesma a falar em nome do 

real. Colocando de acordo com seus próprios critérios o gesto que 

diferencia os dois discursos – aquele da ciência e aquele da ficção – a 

historiografia se credita numa relação ao real porque seu contrário é 

marcado sob o signo do falso. 

 (CERTEAU, M. Historie et Psychanalyse. p. 54). 

 

Falar em nome do real é bastante ambivalente. Por um lado, ancora a 

historiografia nos compromissos com uma verdade (que tende a ser pensada, então, à luz 

do pragmatismo). Confere-lhe a autoridade para pensar as questões do tempo, das 

sociedades, da economia, da vida e da morte sem sucumbir às idiossincrasias e 

volatilidades desse sujeito social, o historiador. Sonha, essa historiografia com o status 

racional da ciência. Efeito da linguagem, subsidiada com algo daquilo que pode ser ligado 

ao matematismo.  (S→R). 
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Por outro lado, quando anteriormente a historiografia pautava-se pela política 

dos estados e reis, era regrada pela lógica oficial dos vencedores – vale dizer, quando a 

historiografia se acreditava uma simbolização em relação ao próprio simbólico do 

contrato social – então eram mais claras suas potencialidades e limites. Na história 

política, sintoma da modernidade, o simbólico estava plenamente autorizado a falar de si. 

Inaugurando a contemporaneidade, o século das luzes foi seu momento mais efetivo; ato 

contínuo, o Positivismo sua cria mais promissora. (S→S). 

Entre Gutenberg e Marx, encontramos uma notável curva parabólica acerca da 

importância social do simbólico podendo seu ápice ser vinculado a Descartes, cujo cogito 

é antes de qualquer coisa uma declaração de desejada preponderância do caráter  

simbólico do pensamento sobre o real da existência. Todavia, o século XX, com a marca 

do real, da paixão pelo real, tornou claro que o simbólico não se sobrepõe ao real; este 

antes lhe escapa. Esta compreensão da insuficiência do simbólico é contemporânea ao 

sintomático nascimento das ciências atuais da linguagem: lingüística e semiótica, Saussure 

e Pierce. Aceitar os limites da linguagem tornou possível o distanciamento necessário aos 

estudos sobre os núcleos da linguagem, sobre a composição dos signos. 

Não seria, então, ousado pensar que lá nas sociedades originais da cultura 

ocidental, de Homero, Heródoto (escusado Tucídides, que já se inscreve numa antecipação 

lógica do simbólico), de Virgílio passando por toda a medievalidade de Agostinho e 

Tomás de Aquino, até chegarmos em Gutenberg, a historiografia pautava-se mais pelo 

imaginário; falava mais em nome do imaginário. Fosse aquele dos mitos clássicos, fosse 

aquele da religiosidade que atravessa toda a Idade Média. A ambivalência dos movimentos 

iconoclastas e iconólatras que marcam a Idade Média pode ser tomada como evidência 

dessa predominância do imaginário. (S→I). 
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Gutenberg sintetiza esta revolução13 que solapa a predominância imaginária em 

favor da letra, materialidade do signo, e inaugura assim esta fase de produção maciça do 

simbólico. 

Se o eixo fundante da historiografia fora o conjunto de mitos dos diversos 

povos, da antiguidade à Idade Média; sua consolidação é a política, o contrato social da 

modernidade até o século XX. Neste século, porém, a história já não era mais aquilo que 

escrevera o historiador. Adveio a ‘paixão pelo real’. 

As palavras, não basta mais que remetam às próprias palavras, o que é a ação 

apriorística da cadeia dos significantes. Hoje as palavras não cessam de gritar sua relação 

(nunca plenamente possível) às coisas. As coisas permanecem algo alheias às palavras. A 

história em seus múltiplos, efêmeros, incessantes paradigmas da pós-modernidade não 

parece mais autorizar, como sua unívoca re-presentante, a historiografia; esta – graças à 

ambivalência dos afetos - tenta desvincular-se da sempre vizinha ficção. Por isso Lacan 

nunca deixou de expressar o impossível próprio ao real. 

Para saber a verdade (o que toca o real) de si, Sócrates na antiguidade buscou o 

oráculo – aquele que fala em nome do imaginário. A polis de outrora e as crianças desde 

então, se humanizam a partir de experiências imaginárias, de imagos; vale dizer, a partir 

de experiências com espelhos que mostram a existência de outros análogos ao eu [je]. 

Contos infantis e mitos fundantes estão na base desse imaginário necessário à constituição 

humana tanto do infans quanto da polis. Começamos, para o mundo humano, em ambos os 

casos, no imaginário. 

Para saber a verdade de si, no século XVIII, Cândido foi à filosofia, ao direito, 

à história, à geografia – que falam em nome do simbólico. O contrato social hobbesiano de 

então não é mais que a evidência dessa crença no simbólico como base do laço social, uma 
                                                
13 Tomar Gutenberg como personificação duma plausível ‘revolução’ na cultura ocidental é, como cremos, já 
um lugar comum do discurso acadêmico. Coube a Marshall McLuhan, em 1962, a divulgação desse conceito 
em A Galáxia de Gutenberg. Trad. Leônidas Gontijo. São Paulo: EDUSP, 1972 
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crença cândida. Uma vez mais lembremos que a magia do Cogito é asseverar que minha 

existência está garantida no fato de que eu penso que penso. Um Descartes medievo 

asseveraria que ‘creio, logo existo’. Vincularia assim o existir ao imaginário. Após 

Gutenberg, todavia, o garante da existência é o simbólico. É preciso falar que pensa, para 

existir.  

Para saber a verdade de si, na contemporaneidade, o sujeito pós-moderno vai 

ao geneticista, ao neurocientista, ao DNA; esta versão mais recente das ‘atuais evidências 

definitivas’ do (sempre fugidio) real. Nosso Descartes de ocasião, no século XX, somente 

pode concluir por ‘sinto, logo existo’. O sujeito fica inscrito ao real do corpo. Por isso, a 

crença farmacológica de que questões subjetivas relativas à história de vida dos sujeitos 

poderiam ser resolvidas apenas com controles hormonais e neuro-transmissores. Por isso, 

também, o apontamento neurobiológico de que o pensamento não é senão a sinapse. 

O sujeito que na história antiga e medieval fora autorizado pelos seus mitos e 

crenças, passa na modernidade a buscar-se no registro, no contrato social, na identificação 

simbólica do documento; o RG – identidade simbólica carregada com a  promessa 

paranóica de individualidade – surgiu então. Finalmente, na atualidade, parece coagido a 

pensar-se como interação molecular, restrito ao seu DNA.  

Os registros do real, simbólico e imaginário (nó borromeano) suportam bem o 

pensamento para esta questão do vetor ao qual remetem os discursos ao longo da história e 

mesmo particularmente este da historiografia. Mas, falar em nome do real está longe de 

realizar o sonho obsedante (também infantil e religioso) de apreender o real com a fala.  

Todavia, embora impossível de apreender, há no real algo que sempre retorna, 

mesmo porque pode ser pensado como algo que sempre está aí. Fluindo, fruindo; sempre 

em fruição, termo cujo equivalente francês é jouissance, traduzido freqüentemente por 

gozo. Há o real, evidenciado pelas formas de gozo, em tudo que flui e permite pensar em 
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fruição, como no tempo. Não é possível pensar em quaisquer formas de gozo (sejam 

aquelas preconizadas por Lacan ou mesmo aquelas derivadas do direito, onde gozo é 

usufruto) sem ponderar acerca do tempo. Foi dele que partimos. 

Voltemos, assim, ao nosso ponto original, ao setembro. 

 Conhecemos dele as possibilidades imaginárias. Um historiador que se 

pautasse nesse eixo temático alucinaria valores narcísicos ao mês. Aproximaria sua 

narrativa daquela da religião, da metafísica, da magia. Tudo dentro dos valores próprios à 

cultura em que estivesse inserido. Enquanto historiadores ufanistas norte-americanos 

declaram que o onze de setembro mudou a história, inaugurou a imperiosa ‘guerra ao 

terror’; professores de história no Oriente Médio e na América Latina apresentam os 

números de mortos pelo avanço capitalista norte-americano e evidenciam que o onze de 

setembro não fez senão inaugurar um efeito de reação.  

Como já vimos, no simbólico subsiste o problema da inefabilidade do real, 

ainda que a ciência sofistique seus instrumentos e a distância (entre as palavras e as coisas) 

tenda a zero. Sempre tenderá. E sempre será uma distância enorme, pois que se alteram os 

paradigmas das grandezas envolvidas e, repentinamente, a ínfima medida do micrômetro, 

noutro exemplo, vira uma enorme distância na ótica da nanotecnologia.  

Falar sobre as coisas é a própria construção da realidade humana. É esta a 

promessa primeira da linguagem. Mas, há coisas que quanto mais faladas, mais incertas. 

Claro está, é dessa ordem o conjunto de coisas faladas pelo historiador, sendo o tempo a 

mais (in)consistente. 

 

Trata-se justamente dos pontos em que o símbolo constitui a 

realidade humana, em que ele cria essa dimensão humana sobre a 

qual Freud insiste toda hora quando diz que o neurótico obsessivo 
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vive sempre no registro do que comporta o máximo dos elementos de 

incerteza: a duração da vida, a paternidade etc.14   

 

(LACAN, J. Nomes do Pai p. 47). 

 

Não sem razão, os discursos orientados pelas noções de tempo entraram em 

crise no começo do século XX, quando as próprias definições de tempo e os recursos para 

quantificá-lo passaram por irreversíveis mudanças.  

Na física, o paradigma newtoniamo cede às descobertas quânticas e relativistas, 

conquanto na historiografia, o positivismo perde a hegemonia frente aos estudos dos 

Annales.  

Convém lembrar que o efeito das descobertas científicas no imaginário das 

culturas ocorre em muito maior escala do que o domínio efetivo desse saber. Em outros 

termos, o abalo causado pela relatividade e, em seguida, pela quântica na cultura não é 

devido à apreensão coletiva desses saberes, posto que poucos ainda hoje compreendem os 

complexos cálculos associados a estas teorias; mas antes, aos estereótipos divulgados pela 

(então nascente) indústria cultural e pelas mídias de massa associadas ao século XX.  

O mistério da composição simultaneamente corpuscular e ondulatória da luz é 

menos efetivo no imaginário do que a camiseta estampada com a imagem de Einstein com 

a língua de fora. Dizer que ‘tudo é relativo’ ou ‘Freud explica’ são vulgarizações que 

evidenciam a penetração tanto da física de Einstein quanto da psicanálise no imaginário 

ocidental à revelia do estudo demandado por tais saberes.  

 

                                                
14 Trecho da discussão posterior à apresentação da conferência intitulada “O simbólico, o imaginário e o 
real”, de oito de julho de 1953 
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Um sintomático exemplo disso, no que se refere às enormes distâncias entre as 

teorias do século XX e seus efeitos imaginários maciços, está – num caso entre tantos - no 

filme What the bleep do we know? (Quem somos nós?, 2004)15. 

Ganhadora de inúmeros prêmios internacionais, 

esta película apresenta um conjunto de raciocínios holísticos 

que forçam vínculos entre conceitos universalistas e 

ecumênicos de religião, criação (design inteligente) e 

imortalidade à mecânica quântica. Platéias deslumbradas 

consideraram o filme uma lição de física. Professores de 

ensino fundamental e médio desavisados (acreditando ensinar 

ciência, sem considerar a constituinte reprodutiva de valores hegemônicos da educação) 

apresentam o filme a seus pupilos como um lição de quântica. Pois sim, mexeu no 

imaginário, distribuiu ideologia, mas não ensinou mais do que a distância enorme entre a 

pesquisa e a mídia de massa. O filme é, antes, mais uma terapia de auto-ajuda pautada no 

fortalecimento do eu [je] e avalizada pelo discurso universitário. Não fala de quântica, mas 

em nome dela vende. 

A paixão pelo real e a indústria cultural colocam, assim, o físico 

contemporâneo na difícil posição anteriormente ocupada pelo padre. O tempo – sobre o 

qual outrora se dizia que só a Deus pertence – é agora uma questão da física. Esta, com a 

imagem estereotipada por Hollywood e pelas pedagogias de facilitação (sistemas de 

ensino), serve aos propósitos do capitalista. Assim, um filme conceitualmente muito frágil 

torna-se terapia para a angústia de quem pensa a ciência como produtora de tampões para 

a incompletude do sujeito. Lacan já houvera formalizado isso numa teoria do discurso 

                                                
15 WHAT THE BLEEP DO WE KNOW? (DVD - vídeo). Direção de William Arntz. Washington/Portland: 
2004. 109 min, color, inglês, VHS, v.o., inglês, leg. Português/inglês. 
Imagem em: http://en.wikipedia.org/wiki/What_the_Bleep_Do_We_Know!%3F#Synopsis  



 45 

(Seminário XVII, O Avesso da Psicanálise) durante os caóticos anos de 1968/69. A isso 

dedicaremos o último capítulo desta pesquisa. 

Desta maneira, podemos asseverar que já há muito a ciência e seus efeitos no 

imaginário das sociedades parecem distanciados pelos interesses duma indústria, da qual 

se diz ser cultural. Antes objetal, como pensava Lacan a função do objeto. 

Foi, pois, no século XIX que, face às sofisticações técnicas, a contagem de 

tempo adquiriu precisão de segundos em relógios pela primeira vez produzidos em série, 

como na ourivesaria de Cartier, ou nos prédios da arquitetura industrialista britânica, sendo 

o Big Ben o mais representativo e copiado. O século XIX consolidou uma transição de 

paradigma na percepção do tempo que podia ser vislumbrada já no Renascimento. O 

tempo, que fora pensado como fluido desde a antiguidade, passa a ser dividido em 

unidades, quantas de energia. No singular, quantum é a própria noção de unidade 

eletromagnética. Senão vejamos. 

A formação imaginária das culturas originais assimilou o tempo a mecanismos 

de fluidez. Já aprendemos com a lingüística (e os físicos contemporâneos o confirmam) 

que ser fluído e passageiro não é prerrogativa do tempo, mas do movimento. O tempo é 

desdobrado aí simbolicamente, vale dizer: metaforicamente. Quando dizemos que o tempo 

passa ou flui, não dizemos muita coisa do tempo, mas acreditamos dizer alguma coisa a 

quem –inserido na mesma linguagem, no simbólico – compartilha um imaginário cuja 

analogia para o real do tempo é o movimento de águas, sombras, areias, astros que passam 

e fluem.  

Se você marca o tempo pela passagem sempre previsível dum certo filósofo em 

sua cidadezinha (digamos, Königsberg), ainda que constante, isto não é tempo, é o 

movimento do filósofo, pois que no dia da tal revolução – quando ele filósofo não passara 

– o tempo não cessou.  O real lacaniano pode ser assim considerado uma crítica à estética 
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kantiana, na qual tempo e espaço são referidos pelo sensível. Lacan insere o sensível no 

imaginário, no real, o impossível. 

Consideremos dessa forma que os primeiros relógios são mecanismos de 

fluidez que metaforizam o tempo. A clepsidra o mais evidente, pois não há fluido mais 

óbvio que a água. Também são fluídas as percepções de tempo inferidas em gnômones 

(relógios de Sol), pois é a passagem da sombra o referente; o mesmo em ampulhetas, pois 

o referente é o movimento fluido da areia; e ainda, em relógios de tensão de mola, onde a 

energia é liberada como fluido ou em velas, cujo princípio de derretimento gradual é 

essencialmente o mesmo. Analogamente o mesmo: analógico. 

No Renascimento, todavia, surge o pêndulo, cujo padrão de tic-tac é o primeiro 

vislumbre para uma revolução de paradigma. A fluidez começa a ceder lugar ao quantum. 

O analógico, ao digital. Os estudos inaugurais de Galileu sobre o movimento (fásico) 

pendular chegarão às descobertas no século XIX (pelo casal Curie) das oscilações 

piezelétricas do quartzo. A propriedade piezelétrica está na liberação de eletricidade do 

cristal, quando submetido à pressão. Um quantum de energia, um pulso, uma unidade. Não 

mais um fluido. A percepção analógica da passagem, do fluido, do ponteiro, do 

movimento, deixa de ser o referente para o real do tempo. A ciência muda sua linguagem, 

seu símbolo temporal, para a unidade, o quantum: um dígito que ou está, ou não está, sem 

ser aproximativo.  

Ato contínuo, o imaginário ocidental mostrará os sintomas dessa nova 

compreensão do tempo e começaremos a buscar as divisões da unidade. Nascem, então, os 

cronômetros e os relógios de ponto. Ei-la, a ilusão da precisão e – conseqüência capital 

disso – seu efeito industrial: as noções de eficiência e produtividade.  

Que período glorioso e – por ambivalência – angustiante deve ter sido a 

segunda metade do século XIX para a mentalidade ocidental. O tempo passa a ser lido 
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como unidade; a revolução industrial simultânea à escritura d’A Origem das Espécies 

inaugura o temerário vínculo do conceito de modernidade àquele de evolução; a mais-valia 

passa a ser lida, desde O Manifesto e d’O Capital, em unidades monetárias. Ato contínuo 

não tardará ao capitalista a conclusão de que tempo...tempo é dinheiro. 

Ainda hoje, nas escolas regulares, os estudantes passam alguns anos 

articulando o modelo clássico – newtoniano – no qual o tempo é sempre constante. 

Aprende-se que isso ‘serve’ para fenômenos do nosso cotidiano.  

A inserção nessa estrutura lingüística é da mesma ordem daquela que induz a 

criança à compreensão das noções de passado, presente e futuro. Os adultos é que 

introduzimos estas palavras nas descrições infantis. Lembrando que, por vezes, a criança 

resvala em falas do tipo “eu fui ao parque com a mamãe amanhã”. Ao que nós 

prontamente corrigimos ‘- fui ontem’, como se a coerência gramatical compartilhada no 

simbólico fosse o modelo de verdade absoluta no real. Não o é, mas como parece 

funcionar, vira o padrão civilizatório da pedagogia. Este é o fundamento daquilo que, em 

psicanálise, nomeia-se neurose. Não mais uma necrose dos nervos, mas uma sujeição à 

cadeia dos significantes. Ficar escravo duma linguagem que nos liberta. 

  Devemos a Santo Agostinho a asserção de que estas noções somente ‘servem’ 

desde que não sejamos levados a refletir mais precisamente acerca delas. Agostinho, 

séculos antes do advento da psicanálise, nos dá um vislumbre disso que Lacan assevera 

como sendo a relação densa do neurótico obsessivo com o significante, orbitando sempre 

os signos com o máximo de incerteza e tentando deles inferir o real.  

 

Mas como diminui ou se consome o futuro, se ainda não 

existe? Ou como cresce o pretérito, que já não existe, a não ser pelo 

motivo de três coisas se nos deparem no espírito onde isto se realiza: 

expectação, atenção e memória? Aquilo que o espírito espera passa 

através do domínio da atenção para o domínio da memória. 
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Quem, por conseguinte, se atreve a negar que as coisas 

futuras ainda não existem? Não está já no espírito a expectação das 

coisas futuras? Quem pode negar que as coisas pretéritas já não 

existem? Mas está ainda na alma a memória das coisas passadas. E 

quem contesta que o presente carece de espaço, porque passa num 

momento? Contudo, a atenção perdura, e através dela continua a 

retirar-se o que era o presente. Portanto, o futuro não é um tempo 

longo, porque ele não existe: o futuro longo é apenas longa 

expectação do futuro.  Nem é longo o tempo passado porque não 

existe, mas o pretérito longo outra coisa não é senão a longa 

lembrança da passado. 

(SANTO AGOSTINHO, Confissões livro XI,  O tempo e o 

Espírito  p.337)  

 

O referente para o tempo é, no imaginário religioso, o espírito. Agostinho faz 

do tempo efeito do espírito. É o imaginário medieval, como já o vimos. Quando no 

iluminismo a racionalidade ocupar este lugar e a matemática tornar-se ‘a linguagem com a 

qual Deus escreveu o universo’, então a mecânica inferirá um tempo sempre constante e 

acumulativo, como na cadeia de significantes. Será a prerrogativa do simbólico.  

Todavia, com o advento das noções de relatividade e quântica, os demais 

discursos da cultura acusaram o golpe da perda do lugar seguro do tempo newtoniano 

(simbólico) e do medieval religioso (imaginário). É dessa ordem a origem da paixão 

contemporânea pelo real. 

Já sabemos que não é necessário que se compreenda em profundidade as 

descobertas da física do começo do século XX para sofrer com a angústia que elas 

engendraram. Desde Einstein, não se fala mais de tempo à revelia do espaço. Há que se 

pensar num continum tempo-espaço. Num esforço abstracionista, advém uma topologia 

quadri-dimensional, onde o tempo vincula-se ao espaço e à matéria. Com a quântica fica 

posta a impossibilidade do sonho positivista, haja vista a afirmação de que o tempo e a 

posição de partículas não mais têm cômputos precisos e são afetadas [as posições das 
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partículas] pela observação. Quanto mais preciso um desses dados, mais incerto o outro. 

Não deve ser pequeno o sofrimento dos cientistas que se viram forçados a nomear esse 

conhecimento de ‘princípio da incerteza’. Faz ruir a expectativa cartesiana de ciência a 

partir de estudos, eles mesmos, científicos.  

A angústia criada por Werner Karl Heisenberg nos seus pares fez com que 

muitos tentassem recuperar a segurança da previsibilidade do universo falando mal até da 

vida pessoal e do caráter de Heisenberg. Claro está, Freud, Heidegger, Foucault e Lacan 

não são únicos na confirmação da potência de suas idéias pela passionalidade dos 

argumentos ad hominem dos quais foram alvo.  

Em tempo, o conceito de ambivalência em psicanálise ensina que o contrário 

da con-córdia é a indiferença, não a dis-córdia passional. Nos extremos há investimento 

libidinal, há coração. Freud já houvera afirmado que a resistência suscitada pela 

psicanálise era prova não da verdade de suas assertivas, mas antes do valor de seus 

questionamentos. Prova de que tocam o real. Chamou a isso Verneinung, denegação, a 

expressão negativa de um desejo.  

Também Heisenberg mexeu no Aqueronte. Incerteza não era então um 

significante bem vindo. O próprio Einstein, que abalara a ciência com sua publicação de 

1905 (a relatividade restrita), morreu tentando provar que “Deus não joga dados”. Que o 

tempo não fosse mais absoluto, tudo bem. Mas que o absoluto não possa ser racional, isso 

era demais mesmo para ele.  

Heisenberg tornou público seu estudo em 1927. 

Heidegger assinara a dedicatória (para Husserl) de seu Ser e Tempo em abril 

de 1926. 

Freud concluíra a redação do Mal-estar na Cultura em 1929, para publicá-lo 

pela primeira vez em 1930. 
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A Primeira edição da Revista dos Annales, sob o comando dos professores 

Marc Léopold Benjamim Bloch e Lucien Febvre é também ela datada de 1929.  

Em comum, todas estas obras evidenciam o fim do conceito de tempo positivo, 

newtoniano. Os limites da euforia positivista. A evidência dum mal estar não contingente e 

provisório, mas constituinte na racionalidade, na civilização. O fim da história pensada 

como seqüência de fatos verdadeiros à revelia do sujeito que sobre ela se debruça. Estas 

obras, cada uma, a seu modo, celebraram o enterro do sonho de Diderot. 

Todas as ciências acusaram o golpe. Historiadores passaram a buscar amparo 

em outros saberes, é este o fundamento da revolução dos Annales. A seu turno, a 

psicanálise reflete sobre as implicações dessa mudança paradigmática na própria 

compreensão da psique humana. Freud concluirá pela (então) polêmica afirmação de que 

não há passagem de tempo para as formações do inconsciente: 

 

As leis lógicas do pensamento não se aplicam ao Isso [Es], e 

isto é verdadeiro, acima de tudo, quanto à lei da contradição. 

Impulsos contrários existem nele, lado a lado, sem que um anule o 

outro, ou sem que um diminua o outro: quando muito, podem 

convergir para formar conciliações, em produtos transacionais, sob a 

pressão econômica dominante, com vistas à descarga da energia. No 

Isso [Es] não há nada que se possa comparar à negativa e é com 

surpresa que percebemos uma exceção ao teorema filosófico segundo 

o qual espaço e tempo são formas necessárias de nossos atos mentais. 

No Isso [Es], não existe nada que corresponda à idéia de tempo; não 

há reconhecimento da passagem do tempo, e — coisa muito notável e 

merecedora de estudo no pensamento filosófico nenhuma alteração 

em seus processos mentais é produzida pela passagem do tempo. 

Impulsos plenos de desejos, que jamais passaram além do Isso [Es], e 

também impressões, que foram mergulhadas no Isso [Es] pelas 

repressões, são virtualmente imortais; depois de se passarem décadas, 

comportam-se como se tivessem ocorrido há pouco. Só podem ser 

reconhecidos como pertencentes ao passado, só podem perder sua 
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importância e ser destituídos de sua catexia de energia, quando 

tornados conscientes pelo trabalho da análise, e é nisto que, em 

grande parte, se baseia o efeito terapêutico do tratamento analítico. 

Muitíssimas vezes, tive a impressão de que temos feito 

muito pouco uso teórico desse fato, estabelecido além de qualquer 

dúvida, da inalterabilidade do reprimido com o passar do tempo. Isto 

parece oferecer um acesso às mais profundas descobertas. E, 

infelizmente, eu próprio não fiz qualquer progresso nessa parte.   

 

(FREUD, Novas Lições Introdutórias à Psicanálise – 

Conferência XXXI, 1932 pp. 3142 – 43) 

 

Freud, como a história do movimento psicanalítico o confirma, deitou sua 

herança oficial sobre herdeiros menos corajosos do que ele o fora. Ao migrar para os 

Estados Unidos, a psicanálise traiu sua própria descoberta de ‘incerteza’ do sujeito 

[evidenciada, como vimos, também pela revolução paradigmática acerca do tempo] 

tornando-se ego psychology.   

Lacan, expulso dos quadros oficiais da Associação Psicanalítica Internacional 

(IPA), fez bastantes progressos nessa parte. Retornou ao sentido do texto freudiano. Sem, 

todavia, ignorar que suas explanações orbitavam aquilo que a face revolucionária da 

psicanálise já demandara desde os primeiros casos. Por isso Lacan sempre insistia: leiam 

Freud. Como quem reconhece que na segunda metade do século XX é mais fácil 

identificar a ruptura efetivada pela psicanálise com os modelos epistemológicos próprios 

ao século XIX.  

Mais impressionante, Lacan o afirma inúmeras vezes, foi fazê-lo ainda sem os 

recursos – largamente disponíveis no pós Segunda Guerra – da lingüística, do 

estruturalismo, da fenomenologia, das evidências tanatológicas do átomo. Freud o houvera 

feito quando todos estes estudos eram tão improváveis quanto a própria psicanálise. 
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   A compreensão dos eixos simbólico, imaginário e real, cuja conseqüência na 

temporalidade foi a adoção do conceito de Tempo Lógico, é um efeito da descoberta 

freudiana no pensamento de Lacan. Freud teve a coragem de aceitar a impossibilidade dos 

conceitos clássicos de tempo na apreensão de sua descoberta e anteviu, de fato demandou, 

progressos para além de seu discurso.  

Para além do inconsciente em Freud, é isso o real lacaniano. Sem um tal 

conceito ficamos à deriva. Impressionados pelas assertivas freudianas, sem compreender 

delas o porquê. Compreendemos como é estranho ao inconsciente o tempo positivo da 

cultura. Mas, apenas a apreensão do registro do real permite vislumbrar que a parte do 

tempo que dominamos é aquela referente ao (narcíseo) imaginário e ao (linguageiro)  

simbólico. O real, ainda é aquilo que neles falha.  

E é nisto que o real conservará ao longo de todo o ensino de Lacan o traço do 

impossível. Posto que tudo que se pode falar é da ordem do simbólico, pautado em valores 

historicamente condicionados pelo imaginário.  

Antes, porém, que declinemos da análise do real, prometida ao fracasso, cabe 

compreender que a comunicação se dá mais pela adoção de significantes suficientes, do 

que ‘verdadeiros’, absolutos. Ou seja, saber que não podemos falar daquilo que há de real 

no tempo, no intervalo de setembro, não nos impede de buscar qual símbolo melhor se 

acerca disso. Escapa-se assim ao relativismo irrestrito sem resvalar à paranóia da certeza 

científica. 

Buscar significantes que sonham circunscrever a ‘verdade’ no real. É esta a 

habilidade própria á neurose atravessada pelo traço obsessivo. O próprio Freud em 

inúmeras situações se declarara um obsessivo. Posto que gostasse mais de história, 

arqueologia e literatura do que de psicologia, estava certo. Assim, o discurso obsessivo 
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acerca desse significante com o máximo de incerteza, o tempo, chega necessariamente ao 

mais próximo da origem para um referente do tempo na linguagem, a saber: a morte.  

Ainda que o hedonismo e o consumo contemporâneos tentem recalcá-lo; ainda 

que a adolescentização seja o modismo para autorizar ações infantis entre homens e 

mulheres adultos; ainda que os nossos velhos devam ser maquilados, turbinados, lipo-

aspirados e – uma vez doentes – internados e higienizados para um passamento privado e 

solitário que faria pavor a Ivan Ilich; ainda que tudo isso venha como recalque, o símbolo 

mais duro e próximo ao real do tempo segue sendo a morte.  

Aquela sobre quem nada (de real) jamais pôde ser dito, como analiticamente já 

asseverara Epicuro. Mas, que sempre se evidencia no afeto que não mente, na angústia que 

dela sempre se acerca. Nos símbolos de impotência, limitação, decrepitude, esgotamento. 

Símbolos de tempo. Símbolos do real, visto que retornam. É sempre disso que o tempo 

trata. É disso que tratam os símbolos humanos que evidenciam o tempo. 

 

O que caracteriza a espécie humana é justamente cercar o 

cadáver de algo que constitua uma sepultura, de sustentar o fato de 

que isso durou. A lápide ou qualquer outro sinal de sepultura merece 

exatamente o nome de ‘símbolo’. É algo humanizante.16   

 

(LACAN, J. NOMES DO PAI, p.36). 

 

Lacan fora um dos mais importantes leitores – comentador e anfitrião – de 

Martin Heidegger. Traduziu para o francês algumas de suas peças. Fizera o mesmo com a 

obra de Freud. Nunca lhe o ocorreu a ele Lacan considerar o quanto um fora nazista ou o 

outro judeu. Não perdeu esse tempo. Leu a ambos e compreendeu que o Ser é Tempo e 

                                                
16 “C’est ce qui caractérise l’espèce humaine, justement, d’environner le cadavre de quelque chose qui 
constitue la sépulture, de maintenir le fait que « ceci a duré ». Le tumulus ou n’importe quel autre signe de 
sépulture mérite très exactement le nom de symbole, de quelque chose d’humanisant.” (RSI, 08 de julho de 
1953) 



 54 

ambos tem síntese: pulsão. Por isso, seu monismo pulsional. Não há outra pulsão, como 

pensa Lacan, senão aquela da morte: todestrieb.  

E, por isso, o ser-para-a-morte pode ser tomado como a aceitação pelo 

[pretensamente] onipotente sujeito imaginário [je] desta verdade última que ressignifica 

todas aquelas que a precedem no tempo, mas que só ‘fazem sentido’ se pensadas à luz de 

sua força. Lápide é assim o símbolo do real. Morte, seu mais próximo significante. 

Desde 1978, Lacan apresentava os sintomas da decrepitude. Nunca 

completamente esclarecidas, suas ausências, mutismos, acessos de raiva eram tomados ora 

por problemas neurológicos, ora por efeitos de sua genialidade idiossincrática. Um pai 

severo, seguia amado, temido, incompreendido, apresentado em encontros, seminários, 

eventos. Perseverante,  père-sévère.  

Mas, como ele ensinara, o real não faz concessões nem mesmo ao criador do 

conceito. Se o fizesse, o conceito estaria falho e Lacan teria dito uma inverdade. Mas, 

Lacan diz “sempre a verdade: não toda, porque dizê-la toda não se consegue. Dizê-la toda 

é impossível, materialmente: faltam as palavras. É justamente por esse impossível que a 

verdade provém do real”17. 

Dúvidas sobre a autoria de seus derradeiros textos se somaram às crises 

próprias da dissolução da Escola Freudiana de Paris, aos destinos de sua herança 

intelectual e editorial e a um câncer de cólon, cujo diagnóstico ele próprio proferira.  

A historiadora francesa Elisabeth Roudinesco descreve sinteticamente esta 

presentificação última do real lacaniano, não aquele ensinado pelo simbólico de seus 

seminários, não aquele imaginário das nossas projeções na vida do herói, mas, a morte do 

analista assim: 

                                                
17 “Je dis toujours la vérité: pas toute, parce que toute la dire, on n’y arrive pas. La dire toute, c’est 
impossible, matériellement: les mots y manquent. C’est même par cet impossible que la vérité tient au réel” 
(Télévision, 1974. in: Autres Éscrits, p. 509). Na apresentação gravada [televisiva] deste texto, Lacan 
pronuncia em lugar do verbo tient (provém), o verbo, tocar (touche). A verdade toca o real 
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(após uma intervenção cirúrgica) ...pareceu perfeitamente 

bem durante alguns dias. Mas, bruscamente, a sutura mecânica se 

rompeu, provocando uma peritonite seguida de septicemia. A dor era 

insuportável. Tal como Max Schur à cabeceira de Freud, o médico 

tomou a decisão de administrar a dose de morfina necessária a uma 

morte suave. No último instante, Lacan fuzilou-o com o olhar. Ele 

morreu na quarta-feira, 9 de setembro, às quinze para a meia-noite. 

Teve Tempo de pronunciar estas palavras: ‘Sou obstinado (...) Eu 

desapareço’.  

 

(ROUDINESCO, E. Jacques Lacan: Esboço de uma vida, 

história de um sistema de pensamento p. 406). 

 

Nisto reside o que há de real em setembro. Em todos os meses, em qualquer 

tempo. Inefável, conquanto portador de angústia. Sussurrando ao ouvidos moucos dos 

homens que à passagem de mais um setembro, com efeito: menos um. O primeiro da 

história do lacanismo, sem Lacan. 
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CAPÍTULO 2  

 

A LETRA DE LACAN 

 

(Fac-símile da provável anotação feita por Lacan sobre a página 
datilografada de sua 25ª apresentação – 17/06/59 – do SEMINÁRIO VI 
[Le Désir et son Interpretación]. Ainda não publicado, o documento 
circula entre interessados como edição não-oficial). 
 

Arquivos  

 

Um dos melhores e (mais agradáveis à leitura) estudos freudianos aplicáveis ao 

conjunto da cultura é, com certeza, aquele que trata do chiste18. Posto que Freud foi um 

grande e reconhecido escritor, todos os seus textos são sempre bem organizados, didáticos, 

muito subsidiados com toda a sorte de pesquisas. Não é difícil asseverar que, mesmo entre 

especialistas nas tais “ciências humanas” da contemporaneidade poucos, bem poucos, 

                                                
18 FREUD, S. Der Witz und seine Bezierhung zum Unbewussten, 1905. Na Edição brasileira da Imago: O 
Chiste e Sua Relação com o Inconsciente 



 57 

escrevem com a coerência e qualidade daquele neurologista ganhador do prêmio Goethe de 

Literatura de 1930.  

Se historiadores lessem Freud com a mesma perseverança com a qual ele lia 

historiadores, filósofos e literatos, então as pesquisas entre história da cultura e psicanálise 

seriam já tautologia. Não são. Longe disso. Ainda bastante inéditas, com freqüência 

esbarram em algo pior do que o pleno desconhecimento acerca do sentido da letra 

freudiana, a saber: a superficialidade e o reducionismo de seus conceitos. A ilusão de 

analisar mortos históricos – psicanálise selvagem – produz o efeito contrário às desejáveis 

ligações pontuais entres campos originalmente distintos do conhecimento.  

Mas este texto de Freud é, além de competente, ainda adicionalmente divertido. 

Der witz, the joke, the wit, el chiste, le mot d’esprit, le bon mot. Um dos sintomas que 

evidenciam o inconsciente para aquém do sujeito socialmente constituído, o chiste também 

tem sua historicidade; adapta-se às mídias de ocasião para dar voz ao escárnio, à 

onipotência, à transgressão e às buscas de gozo (jouissance), quando estas são socialmente 

inconvenientes. Freud o identificava em piadas, cantigas, livros, histórias familiares; como 

aquela do marido que – dezenas de anos paciente e convenientemente casado - declara 

amoroso à companheira, quando das comemorações pelos muitos anos juntos: - se um de 

nós morrer, eu vou pra Paris. Até mesmo estes contratos afetivos tão sólidos, ao 

representarem algo da impossível sexualidade humana, desmancham-se no ar da 

temporalidade.  

Nós, nesta dinâmica e hiper-midiática contemporaneidade do já envelhecido 

século XXI, podemos encontrá-lo (a ele, chiste) ‘mais ainda’ na Internet, nas mensagens 

dos celulares plurifuncionais e no cinema. 

Nesta última mídia, em 1981, Mel Brooks dirigiu seu já clássico The History 

of the Word, part 1 (que é a única). Nesta película, uma representação do momento 
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original da fundação da cultura ocidental, judaico-cristã. Moisés recebe do próprio senhor 

Deus as tábuas, com as escrituras, verbo tornado real pela letra, dos 15 mandamentos. Pois 

sim, quinze. 19 

Ao anunciar o recebimento dessa lettre sagrada, assim 

ele proclama ao povo, eleito que fora.  

-“The Lord Jehovah has given unto you these fifteen...” 

(Sua fala é interrompida, pois das três pesadas placas uma lhe 

escapa das mãos, quebrando e se perdendo no chão) “Oy!... Ten! 

Ten Commandments! For all to obey!”.  

Chistosa, a cena evidencia como a sacralidade da escritura pode ser 

ambivalentemente evidenciada no gozo propiciado pelo escárnio. Se a universal gravidade, 

o impacto e o humano descuido podem mais que a palavra, gargalhamos que o rei (ou o 

profeta, tanto faz) está nu. É uma das formas através das quais os filhos reconhecem 

inversamente a autoridade vinda do pai. Terminada a película podemos nos perguntar: - 

por que não nove, treze, ou mesmo quinze mandamentos? O riso aqui somente é possível 

para quem participa dessa cultura que sabe simultaneamente quão importantes são o signo 

da lei e seu suporte, a lettre. A tábua, posto que sagrada, inferimos que deveria ser também 

inquebrável. Enquanto letra, há aí algo da ordem do real; mas como carta, visto que o 

termo em francês (lettre) possui os dois significados, deve chegar ao seu destino, entrar na 

cadeia dos significantes. Circular, como ensinam os lingüistas e, em nosso interesse, como 

afirma Lacan20.  

Não é diferente na história do movimento psicanalítico. Documentos originais, 

cartas, esboços, e anotações de Freud constituíram objetos desejados por historiadores e 

                                                
19 THE HISTORY OF THE WORD, PART ONE (DVD - vídeo). Direção de Mel Brooks: Twenty Century 

Fox. 1981. 92 min, color, inglês, VHS, v.o., inglês, leg. Português/inglês. 
Imagem em: http://allmovie.com/cg/avg.dll?p=avg&sql=1:22619 
20 LACAN, J. O Seminário sobre a “Carta Roubada”. In: Escritos. p. 13-66 
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herdeiros legais do pensador. Ainda hoje, na Biblioteca do Congresso de Washington – 

depósito oficial dos papéis de Freud – alguns textos esperam o prazo (até 100 anos, em 

alguns casos) para serem dados a conhecer aos pesquisadores. Isso sem contar aqueles que 

se perderam quando – pior do que caídos das mãos dum profeta – foram jogados ao lixo, 

pelo próprio (autor, não profeta).  

Desses textos, alguns foram salvos pela princesa Marie Bonaparte; salvos da 

lixeira ainda sem publicação. Publilixáveis, a partir de então. 

 

...[Freud] classificou seus livros, antiguidades e papéis. 

Deixou de lado títulos que não queria e tentou jogar fora cartas e 

documentos, embora Marie Bonaparte e Anna Freud conseguissem salvar 

alguns para a posteridade, resgatando-os da cesta de lixo. 

 

(GAY, P. Freud, Uma Vida Para Nosso Tempo, p.566). 

 

Mel Brooks compreende como seria hilário se o profeta deixasse cair uma entre 

suas tábuas sagradas. O que pensar se, ao invés de quebrada, a terceira tábua fosse 

arquivada, por determinação familiar, para estudos futuros? Os herdeiros de Moisés (o 

filho Gérson e os sobrinhos Eleazar e Itamar, entre outros) poderiam sobrepor os interesses 

privados àqueles históricos? Do ponto de vista histórico, como reconhecer a autoridade do 

velho Moisés se indicasse, por exemplo, uma entre suas noras a única capaz de publilixar, 

em tempos subjetivamente definidos, seus textos, tornados assim mais sagrados do que 

apenas documentos?  

Por certo, apareceriam versões piratas do 13ª mandamento. Cresceriam as pré-

vendas das edições ainda no prelo. Circulariam cópias improváveis da tábua ocultada. 

Evidência de que uma carta tem mais poder conquanto circule, sem ser lida. Serve bem à 

manutenção do poder das pessoas e das instituições que são dela os portadores. Serve mal à 
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propagação do saber laico, desmistificador da psicanálise. Lacan chamou a isso, como 

veremos: discurso do mestre. O controle sobre significantes associados à ‘verdade’. 

Lacan, já o sabemos, morreu em 1981. Desde 1979 esteve incapacitado. São, 

portanto, cerca de três décadas sem que se vejam publicados seus seminários na totalidade. 

Passionalmente, membros das escolas lacanianas dividem-se entre satanizar seus herdeiros 

legais ou segui-los, embevecidos e saudosos do mestre, como nos cismas que sempre 

atravessaram o percurso de Lacan. Tornadas assim sagradas, exclusivas, as escrituras 

servem a outra causa, contrária àquela do desenvolvimento de uma ciência laica. As 

restrições de acesso aos documentos antes ‘mistificam’ o saber. Menos revolucionária do 

que poderia, segue a historiografia da psicanálise acusada de ser restrita ao alto clero.  
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A Sacralização do Documento 

 

Em tempo, a restrição de acesso a documentos ou conceitos por questões de 

hereditariedade não é uma criação da história do freudismo. Longe disso. Inúmeros são os 

casos historicamente consagrados, mais famosos mesmo, que corroboram esta assertiva. O 

exemplo que segue guarda ainda, chistosamente como pretendemos, os mesmos graus de 

parentesco que circunscrevem o lacanismo.  

Fatima bint Muhammad, a filha, e seu marido Ali ibn Abi Talib foram 

considerados por alguns dos fidelíssimos seguidores do profeta, como os únicos herdeiros 

daquele legado. Legado religioso, por princípio. Logo, diretamente ligado ao discurso do 

mestre21, cuja constituição reside também no uso do discurso naquilo que tem de relativo à 

verdade [S1]. Muhammad não pretendia outra coisa que não a unificação dos povos 

politeístas de então sob esse discurso. Era um (O, segundo alguns dos seus) profeta; 

mestre, segundo a terminologia discursiva de Lacan. As obras aí nascidas não são menos 

do que sagradas. Alcorão e Suna. Documentos materializando história e com ela poder da 

herança: ilusão de legitimidade. Junto à denegação da morte é esta idéia persistente de 

herança, de legitimidade, de permanência, um pilar da religião. 

Os submissos a Alá, islamitas, divididos pela dubiedade da herança que talvez 

não devesse ser familiar assistem, desde aquela remota Baixa Idade Média, aos infindáveis 

conflitos entre os grupos de seguidores; leitores dessa ou daquela versão dos textos 

sagrados ‘estabelecidos’ também pelo genro.  

A psicanálise, por seu turno, se construiu com acesso às histórias que lhe 

precederam.  Conhecimentos histórico, mitológico, filosófico constituem uma das bases 

                                                
21 LACAN, J. O Seminário XVII 
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necessárias à parcela teórica da formação de analistas. Conquanto Édipo Rei, de Sófocles, 

esteja na referência daquilo que em análise sedimenta um complexo, também os cismas 

históricos poderiam ser pensados como aquilo que a história da psicanálise não precisaria 

reproduzir. Todos os grandes textos psicanalíticos evidenciam a importância da história. O 

freudiano Totem e Tabu (1911-13) é um dos mais didáticos para pensar os efeitos da 

herança na constituição das sociedades, mesmo aquelas psicanalíticas. 

Mas, posto que a psicanálise não seja religião, então por que a manutenção dos 

monopólios sobre os documentos que não são autorizações para o poder de seus 

portadores? O discurso do mestre é precisamente oposto ao discurso que Lacan atribui ao 

analista. Enquanto ao mestre cabe o monopólio sobre uma verdade, o analista 

acompanharia o sujeito na compreensão de que verdades são produtos, circunstâncias nas 

quais é preciso e possível implicar-se. Como na dialética materialista, faz-se história em 

psicanálise. É a psicanálise desde a clínica do indivíduo até aquela da cultura, também, 

uma práxis. 

Moisés foi, entre estes mestres, aquele que teve maior êxito em seu 

empreendimento. As duas tábuas que restaram foram logo publilixadas. Aquela que se 

perdeu, não gerou conflitos de herança. Logo, como não existe, não existiu. Mel Brooks 

está escusado por fazer o papel inteligente do bobo, esfregando em nossos olhos aquilo que 

não queremos conscientemente ver: ei-lo em ação na mídia, o chiste. 

Muhammad, se vivo após o ano 630 do calendário cristão, assistiria ao 

incontornável cisma entre aqueles que almejou unificar. Fátima e Ali fizeram um 

desserviço à história dessa religião, ainda que com a melhor das intenções. Se fossem 

apenas seguidores teriam pregado a palavra do profeta sem tanto conflito. Era esse o 

projeto. Mas permaneceram como filha e genro. Péssima identificação, que terminou 

colocando a relação familiar imediata sobre o movimento histórico de longa duração. 
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Morreu o profeta, morreram seus herdeiros. O cisma permaneceu, fez metástases, nações, 

guerras. A melhor das intenções familiares nada significa à compreensão de que as idéias 

devem sobreviver aos homens. Ainda que constrangidas no imediato, os documentos 

originalmente familiares devem vir a publico, pois duram pouco as famílias.  

Reside aqui uma das mais pertinentes críticas feitas por historiadores aos 

psicanalistas. É sempre mais fácil apontar as falhas no futuro de uma ilusão das outras 

instituições. Segundo a perspectiva histórica – que é sempre marcada pela iminente morte 

dos sujeitos históricos, os mestres, os herdeiros, os psicanalistas e os historiadores – nada 

justifica a manutenção sobre a sacralidade dos textos. Nada. A menos que se queira 

conservar o discurso do mestre, a pecha de religião.  

Na conferência intitulada O Poder do Arquivo, promovida pela Biblioteca 

Nacional da França, a historiadora e psicanalista Elisabeth Roudinesco assim se refere às 

censuras impostas aos arquivos freudianos na Lybrary of Congress (LoC), em Washington: 

 

Impuseram-se restrições às vezes justificadas e em 

conformidade com as leis em vigor, mas acrescentaram-se também 

proibições contestáveis e freqüentemente ridículas. Assim a série Z (as 

séries são divisões com interesse editorial para os herdeiros de Freud), 

submetida a uma liberação progressiva que vai até o ano 2100, 

supostamente contém documentos sobre a vida privada de pessoas 

(pacientes, psicanalistas etc.), ao passo que, na realidade, permite 

esconder certos textos que nada têm de confidencial e outros que não 

comportam nenhuma revelação bombástica, ainda que lidem com 

segredos de família ou de divã. Ao que se somam documentos que não 

vemos por que estão ali: por exemplo, contratos de Freud com seus 

editores, trocas de cartas com uma organização esportiva judaica ou 

informações sobre Josef Freud já conhecidas dos historiadores. Logo 

essa série está submetida a uma regulamentação aberrante, denunciada 

por pesquisadores (...)”  e ainda que “ (...) a necessidade de esconder 

segredos de polichinelo leva a alimentar inúteis rumores e que a única 
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maneira de evitá-los seria abrir todos os arquivos ditos ‘secretos’ a fim 

de dar livre curso a todas as pesquisas. 

 

(ROUDINESCO, A Análise e o Arquivo, p. 8). 
 

 

Como foi anteriormente exposto, o efeito desse monopólio é ainda pior do que 

o comprometimento das pesquisas mencionado por Roudinesco, posto que – como ensinara 

Lacan – aufere um poder de maestria ao portador do documento que impede seu efeito de 

informação, base da crítica histórico-analítica às religiões. O monopólio sobre a ignorância 

(alheia) funda igrejas. 

Freud, que já criticara as identificações verticais das massas aos líderes (sem 

prescindir da identificação de sua própria judeidade), sofreu com este deslize de seus 

herdeiros, vendo a IPA (Associação Psicanalítica Internacional) afundada em disputas 

jurídicas sobre o espólio original. Ironicamente, os Estados Unidos, antes de sucumbirem à 

peste que ele fundara, tornaram-se o lugar seguro de seus arquivos. 

Também Lacan, autor de inúmeras conferências, aulas, entrevistas e artigos 

sobre o poder da palavra e da conseqüente escritura, não pôde evitar a ‘vaticanização’ de 

suas próprias palavra e escritura. Ainda que aparentemente tenha logrado dissolver sua 

escola, pouco antes de sua morte. Ciente dos fatos que marcaram o legado regular de 

Freud, buscava desautorizar, assim, identificações de pertencimento genético, de 

autoridade. Não foi o bastante. 

Ainda mais próxima do lacanismo francês do que da Biblioteca do Congresso 

Americano, Roudinesco aponta para um efeito de negação da morte de Lacan na forma 

como seus textos são cuidados: 

 

Os manuscritos, as notas e a correspondência não formam 

nem classificadas, nem repertoriadas, nem ‘depositadas’. Não existem, 
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e essa ausência de arquivo, tão tirânica quanto o excesso de arquivo, é 

o sintoma de uma história apagada ou de um processo de apagamento 

do vestígio que permite com freqüência à comunidade lacaniana 

reconstruir uma soberania imaginária da obra e da pessoa de Lacan, 

fundada na impossibilidade do luto da figura do mestre. Para os fiéis 

do lacanismo, tudo se passa como se Lacan fosse ele próprio o garante 

de uma história no futuro anterior, desde sempre escrita, uma história 

desde sempre traçada de toda a eternidade. 

 

(ROUDINESCO, A Análise e o Arquivo, p. 24). 

 

Em que pesem as oposições algo passionais que parecem distanciar a 

historiadora Roudinesco do genro-herdeiro Jacques-Alain Miller, suas observações  acerca 

do arquivo e da herança de Lacan parecem pertinentes. Vistas à distância, pela ótica da 

academia, as escolas regulares de psicanálise parecem formar sujeitos mais identificados 

com o signo de freudianos e/ou lacanianos do que àquele de analistas. Qual a 

conveniência para uma causa em ser, a título de comparação, mais sunita do que 

muçulmana? Que esta implosão autofágica acometa semitas hebreus e palestinos, ainda 

que humanamente lamentável, não está em desacordo com suas próprias histórias e 

valores, posto que crêem noutra e melhor existência. Mas, e os analistas, como 

compreender seus cismas? 

Por certo, ambos (Roudinesco e Miller) são consistentes nas suas apresentações 

acerca do pensamento e da história de Lacan. Nomes reconhecidos por todos os envolvidos 

com a história da psicanálise. 

 Jacques-Alain suporta, além das publicações da obra de Lacan, inúmeras 

atividades de divulgação e organização do lacanismo no mundo. Seu seminário é 

procurado por analistas, pesquisadores e comentadores de todo o mundo. Seus textos 

essenciais à formação teórica dos lacanianos em quaisquer escolas. Não é difícil asseverar 

que, após tantos anos de trabalho intelectual, ele próprio se constitui numa orientação 
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teórica milleriana. Todavia, que o aspecto mais proeminente nas falas dele seja relativo à 

lógica lacaniana, não se oblitere a validade da posição histórica dela.   

Roudinesco é, também ela, autora de diversos títulos (livros, ensaios, 

documentários) relativos à história do lacanismo. Pode-se asseverar que ela está para 

Lacan como Peter Gay, para Freud. De fato mais que isso, visto que sobre a biografia de 

Freud houvera antes de Gay, Ernest Jones. Na composição de sua biografia, Gay contou 

com mais fontes escritas, conquanto Roudinesco aparentemente construiu sua pesquisa a 

partir também de relatos de familiares, alunos, pacientes de Lacan.  

Ademais, elegantemente, os lacanianos contemporâneos ao mestre se furtaram 

ao registro histórico sistemático de sua biografia. Fizeram bem. Jacques não era tão 

vitoriano como o fora Sigmund. Haveria mais que uma Minna para assombrar aqueles que 

temem argumentos ad homniem.  

Freud notara que a psicanálise suscitaria todo o tipo de polêmica. Entretanto, 

sempre que possível, se furtava a ela. Lacan, em contrapartida pareceu suscitar polêmicas 

mesmo onde estas não eram prementes. Grandes pensadores, médicos de formação, 

eruditos, mestres da história da psicanálise Freud e Lacan diferenciam-se nas questões de 

estilo; pessoal este. Por mais que Lacan capitaneasse o retorno a Freud, não podemos fazer 

coro aos mais exaltados seguidores que extrapolam o pensamento afirmando que Freud 

fora sim um lacaniano.   

Assim, também em função desses aspectos da vida de Lacan, as aulas, 

seminários, livros e viagens de Jacques-Alain não anulam por completo o efeito de 

impostura causado pelo lacanismo em outras escolas de pensamento. Esquisitos, os 

lacanianos amargam ainda a difícil compreensão de seus conceitos entre aqueles que não 

são completamente identificados à causa. Demoradas as publicações, os documentos ficam 

(desnecessariamente) sagrados e a progressão do saber obliterada. 
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Em algum momento, brevemente como muitos parecemos desejar, os 

documentos relativos à historiografia da psicanálise virão todos ao conhecimento público. 

Excetuadas, claro está, as tábuas que eventualmente se tiverem perdido, quebradas. É bem 

possível, quiçá provável, que isso pouco possa alterar das bases já sedimentadas e 

conhecidas do freudismo. Assim como não parece fazer falta ao monoteísmo judaico-

cristão aquela que o Moisés (de Mel Brooks) perdera.  É notadamente improvável que 

entre os documentos de Freud haja algo como uma terceira e revolucionária pulsão, ou que 

naqueles parágrafos faltantes de Lacan encontremos uma assertiva mais polêmica do que 

todas as que lhe são precedentes e já publicadas. Mas, a simples existência destes 

documentos garante a manutenção dos jogos de poder.  

Atuantes no imaginário, as ideologias que localizam escolas, parentes, 

pesquisadores dentro do emaranhado dos significantes históricos, orbitam sempre estes 

signos, naquilo que eles têm de poder evidenciado pela insistência de repetição. É isso o 

que o lacanismo ensina sobre o poder do arquivo, do documento; das escritas, enfim. 

No parágrafo inicial d’O Seminário sobre a Carta Roubada, texto escolhido 

para a abertura dos Escritos, Lacan assim relaciona a constituição do imaginário (a 

ideologia, em termos históricos) à cadeia dos significantes que constituem o simbólico (os 

textos, documentos): 

 

Nossa investigação levou-nos a ponto de reconhecer que o 

automatismo de repetição (wiederholungszwuang) extrai seu princípio 

do que havíamos chamado de insistência da cadeia significante. Essa 

própria noção foi por nós destacada como correlata da ex-sistência 

(isto é do lugar excêntrico) em que convém situarmos o sujeito do 

inconsciente, se devemos levar a sério a descoberta de Freud. É, como 

sabemos, na experiência inaugurada pela psicanálise que se pode 
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apreender por quais vieses do imaginário vem a se exercer, até o mais 

íntimo do organismo humano, essa apreensão do simbólico.22  

 

(LACAN, J. O Seminário sobre ‘A Carta Roubada’. In: 

Escritos,  p. 13). 

 

Embora a publicação dos Escritos tenha acontecido pela primeira vez apenas 

em 1966, este trecho – Carta Roubada – remonta ao ano de 1955, quando Lacan já 

apontava em seu ensino para uma consistente concepção da linguagem, localizada –como o 

veremos mais adiante, mas que já está posto no excerto lacaniano anterior - entre o 

simbólico e o imaginário. 

Cabe, portanto, organizar os conceitos de Lacan sobre a constituição do 

simbólico para compreendermos como em seu ensino há uma teoria da linguagem cujo 

valor vai desde a clínica até a sociedade, até a história. Uma teoria capaz de pensar as 

causas para o poder associado aos documentos históricos. 

 

                                                
22 “Notre recherche nous a mené à ce point de reconnaitre que l'automatisme de répétition 

(Wiederholungszwang) prend son principe dans ce que nous avons appelé l' insistance de la chaine 
signifiante. Cette notion elle-même, nous l'avons dégagée comme corrélative de l'ex-sistence (soit: 
de la place excentrique) où il nous faut situer le sujet de l'inconscient, si nous devons prendre au 
sérieux la découverte de Freud. C'est, on le sait, dans l'expérience inaugurée par la psychanalyse 
qu'on peut saisir par quels biais de l'imaginaire vient à s'exercer, jusqu'au plus intime de 
l'organisme humain, cette prise du symbolique” (Écrits, Le Séminaire Sur “la Lettre Volée”, 
26/04/55) 
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Fundamentos Lingüísticos e Não Neurobiológicos para a Psicanálise  

 

A leitura dos textos de Freud e mesmo a análise de sua biografia apontam para 

o desejo de ancorar a psicanálise nas ciências; a priori naquelas da biologia. Freud era, 

como é fácil notar, admirador dos pensamentos orientados pelo darwinismo. E herdeiro 

também do discurso de importantes pesquisadores médicos com os quais se formara. O 

neurologista francês Jean-Martin Charcot, médico famoso que acompanhou, por exemplo, 

o imperador D. Pedro II até sua morte, foi ele próprio muito influente na formação de 

Freud. E Freud, é sabido, esteve bastante inscrito à herança da nobre medicina européia. 

É esta a origem primeira do problema relativo à formação dos analistas que – 

segundo este entendimento da psicanálise como clínica do corpo – deveriam estar inscritos 

no universo da medicina. O próprio Freud viu nascer sua ciência a partir de observações 

clínicas, a partir do jargão, da nosografia e dos problemas próprios à psiquiatria. Como 

asseverar que ela é outra coisa que não uma técnica médica? 

Ademais, médicos e psicanalistas têm em comum uma prática orientada à 

análise de sintomas e ao cuidado com um outro. O encontro entre o cardiologista e o 

doente, por exemplo, deve ter esta particularidade fenomenológica da alteridade, da crença 

na existência do outro, própria também ao encontro do paciente com seu analista. Por isso, 

há um grande número de obras e autores refletindo acerca das relações entre as diversas 

orientações em psicanálise e o hospital. A psicanálise entra aí por diversos caminhos. 

Grupos de apoio e estudo de casos. Suporte aos pacientes cuja causa clínica imediata pode 

ser o corpo, mas a compreensão imaginária do corpo demanda alguma compreensão de sua 

inserção simbólica, demanda fala.  
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Outrossim, no hospital contemporâneo tão útil quanto inconveniente, a 

psicanálise daria oportunidade à compreensão dos porquês socialmente insuportáveis -  ou 

ao menos, publicamente inconfessáveis - desse sujeito de quem a sociedade não espera 

menos do que a superação da morte, o médico. Levado a refletir acerca dos limites 

humanos, da castração, o médico poderia suportar mais adequadamente o signo perverso 

do poder sobre o corpo do outro e o signo narcísico auferido pelo olhar daqueles que 

esperam dele habilidades taumatúrgicas. ‘Objetalizar’ o corpo alheio – com o aval das 

instituições, do Estado, do Outro como ensinara Lacan - é uma das práticas possíveis à 

perversão e, ainda,  ganhar Dele o olhar de admiração é uma das constituintes pulsionais 

do desejo humano: desejo de ser desejado. Estes dois aspectos poderosamente sedutores 

estão na constituição mesma da prática clínica.  

Consciente da potencialidade perversa de quem pode se desresponsabilizar dos 

próprios atos na lógica burocrática das instituições, fazendo-se ‘instrumento do gozo do 

Outro’23, como escrevera Lacan (Escritos, Subversão do Sujeito e Dialética do Desejo. 

p. 838), e livre da angústia narcísica da impossibilidade de superar a morte, o médico 

chegaria assim a melhor exercer sua profissão, por um lado sem ilusões e, por outro, sem 

prescindir de seu valor social. Um médico analisado, eis aí um dos benefícios sociais que a 

psicanálise pode fornecer ao dialogar com o hospital.24 

No entanto, ainda que surgida junto à biologia e no hospital, a psicanálise foi 

para além da condição de psicoterapia de apoio quando Freud compreendeu suas inserções 

estruturais, lingüísticas. Os textos originais dessa transposição da biologia à lingüística são 

hoje largamente conhecidos. A interpretação dos Sonhos ( Die Traumdeutung, 

                                                
23 “...le sujet ici se fait l’instrument de la jouissance de l’Autre.” (Écrits, Subversion du Sujet et 
Dialectique du Désir, 23/09/1960) 
24 Entre as infindáveis produções que discorrem sobre os vínculos da psicanálise e do hospital, encontram-se, 
a título de exemplo, a revista portenha Psicoanalisis y el Hospital  (publicação semestral da Ediciones del 
Seminário, sob direção de Mário Pujó) e, numa leitura mais fenomenológica – não diretamente lacaniana -  o 
livro In Interiore Homine (Editora UPF) de Mauro Maldonato.  
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1899/1900), A Psicopatologia da Vida Cotidiana (Zur Psychopathologie des 

Alltagslebens, 1901), O Chiste e sua relação com o Inconsciente (Der Witz und seine 

Beziehung zum Unbewussten, 1905), são os mais divulgados trabalhos em cujos 

conteúdos a psicanálise se afirma como  ciência fundamentada pela linguagem. 

Indiciárias, a psicanálise e a medicina vêem aí esgotadas suas relações. O 

advento da lingüística e a subseqüente pulsão de morte (a partir de 1920) foram os 

primeiros paradigmas incorporados pela jovem ciência de Freud aos quais uma medicina 

pensada predominantemente a partir da biologia não logrou ainda aceder. Lacan, no final 

de seu ensino acrescentaria ainda um outro modelo para distanciá-la mais da biologia: a 

topologia matemática. 

O cardiologista em sua prática indiciária ausculta palpitações divergentes, anota 

sudoreses, tremores, hábitos alimentares irregulares, apnéias e, por fim, diagnostica uma 

insuficiência cardíaca. Pílulas, re-educação alimentar, eventualmente uma cirurgia, estão 

entre as intervenções possíveis. A estrutura que sobre-determina esta clínica é, sem dúvida, 

biológica. Ainda que disposições holísticas atuais busquem incorporar aspectos 

sociológicos às causas do diagnóstico, a verdade deste diagnóstico reside diretamente na 

biologia. 

O analista em sua prática indiciária escuta repetições convergentes, nota 

sudoreses, tremores, hábitos alimentares irregulares, sonhos, quaisquer sintomas por fim. 

Não há pílulas a priori, pois é - por definição - desmedicalizada. Ainda que pílulas sejam 

contemporaneamente anunciadas como panacéia pela indústria farmacológica, cujo 

fundamento é saber acertadamente que, para todo efeito, o sofrimento é sensação de 

sofrimento. E isso vende muitas pílulas. Mas, mesmo que pontualmente uma abordagem 

farmacológica se verifique na prática de psicanalistas (que às vezes são também médicos), 

isto não é análise. A psicanálise – reforce-se - é desmedicalizada. 
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Por certo, ao sujeito que se afoga, convém lançar-lhe uma bóia, antes que se lhe 

apresente a possibilidade de aprender a nadar. Este argumento tem justificado o uso 

pontual de fármacos até que o sujeito possa entrar em análise. Todavia, bóias coloridas, 

sinestésicas, repletas de sedutores efeitos colaterais parecem alienar o sujeito que espera 

poder viver eternamente agarrado às bóias fornecidas ora por indústrias de polímeros às 

crianças e ora por indústrias farmacológicas aos consumidores, convenientemente 

infantilizados. Por isso, corajosa e polemicamente, Lacan chegou a asseverar que a 

depressão (síntese da angústia na pós-modernidade) não seria, senão, covardia moral. 

 

A tristeza, por exemplo, é qualificada de depressão, ao se lhe 

dar por suporte a alma, ou então a tensão psicológica do filósofo Pierre 

Janet. Mas esse não é um estado de espírito, é simplesmente uma falha 

moral, como se exprimiam Dante ou até Espinosa: um pecado, o que 

significa uma covardia moral, que só é situado, em última instância, a 

partir do pensamento, isto é, do dever de bem dizer, ou de se 

referenciar no inconsciente, na estrutura. 

E o que se segue – bastando que essa covardia, por ser 

rechaço do inconsciente, chegue à psicose – é o retorno no real daquilo 

que foi rechaçado de linguagem; é a excitação maníaca pela qual esse 

retorno se faz mortal25 

 (LACAN, J. Televisão. In:  Outros Escritos. p. 524-5) 

 

Em análise, Lacan o declara sistematicamente, é preciso nomear, simbolizar 

este sofrimento, sem isso a intervenção farmacológica resvala, por vezes, em 

‘dependência’, (considerada preponderantemente ‘dependência química’,  nos hospitais), e 

não em alguma sustentável idéia de cura. Ato contínuo, busca-se conhecer os nomes 

                                                
25 “La tristesse, par exemple, on la qualifie de dépression, à lui Donner l’âme pour support, ou la tension 
psychologique du philosophe Pierre Janet.  
Mas ce n’est pas un état d’âme, c’est simplement une faute morale, comme s’exprimait Dante, voire Spinoza: 
un péché, ce que veut dire une lâcheté morale, qui ne se situe en dernier ressort que la pensée, soit du savoir 
de bien dire ou de s’y retrouver dans l’inconscient, dans la structure. 
Et ce qui s’ensuit pour peu que cette lâcheté, d’être rejet de l’inconscient, aille à la psychose, c’est le retour 
dans le réel de ce qui est rejeté, du langage; c’est l’excitation maniaque par quoi ce retour as fait mortel.” 
(Autres Écrits, Télévision. 1974. p. 525-6) 
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possíveis para os desejos desse sujeito que transitaria assim da catarse da fala à mudança 

de posições subjetivas frente à própria história de vida.  

Tais são algumas das possibilidades desejadas nesta prática, quando orientada à 

clínica. A estrutura que a subsidia, a qual Lacan sempre se remeteu, não é outra senão uma 

linguagem. O órgão a ser tratado está ausente, posto que o inconsciente não é anatômico, 

mas estruturado pela linguagem. Como somos humanos graças à fala que nos é própria, 

colocar o inconsciente como relacionado à linguagem não é pouca coisa. Todavia, no 

universo biologizante/hospitalar, não anatomizar algo equivale a tomá-lo como inexistente.  

São desta ordem os argumentos contrários à psicanálise utilizados por, num 

caso recente e significativo, Yoshihiro Francis Fukuyama, autor de Nosso Futuro Pós-

Humano – Conseqüências da Biotecnologia26. Discretamente arrependido pelo anterior 

anúncio do fim da história, Fukuyama adota agora o paradigma da neurobiologia para 

pensar as questões sociais. Neste modelo, o pensamento é determinado pela materialidade 

da sinapse neuronal. Não fossem as vantagens capitalistas auferidas pela indústria 

farmacológica na atualidade, essa concepção retomaria algo do projeto inicial de Freud 

acerca das bases biológicas do psiquismo.  

Entretanto, em sua crítica, Fukuyama desdenha não dos efeitos declarados por 

pacientes que se submeteram à experiência psicanalítica, mas antes dessa sua constituição 

não neurobiológica, lingüística. Pensar numa verdade como efeito neurobiológico põe em 

dúvida, no texto de Fukuyama, não mais apenas a história – que é também efetivada na 

linguagem - mas todas as estruturas simbólicas. A psicanálise é aí acusada de não fazer, 

senão, a articulação de mitos. O que é, com efeito, uma verdade.  

Cabe, portanto, lembrar que enquanto nas neurociências o mito não é 

considerado senão como abstração, nos campos que já reconhecem a ‘eficácia simbólica’ 
                                                
26 FUKUYAMA, Francis. Nosso Futuro Pós-Humano: Conseqüências da Revolução da Biotecnologia. 

Trad. Maria Luiza X. de A. Braga. 1ª ed. Rio de Janeiro: Editora Rocco, 2002.  
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ele mito é o que dá conta dos valores, desejos, medos dos sujeitos sociais ao longo de suas 

histórias. É a simbolização (mitológica, a priori) que permite às culturas articular algo do 

real entre seus membros. Fundamentalmente na sociologia, na qual Fukuyama é doutorado 

pela universidade de Chicago, a interação simbólica é aquilo que garante a existência do 

tecido social. E neste tecido a interação é essencialmente linguagem, não neuroquímica.  

Inibir a recaptação de dopamina (C8H11NO2) na fenda sináptica não altera a 

relação do sujeito com a história, com sua história, com a angústia ou, onde se preferir 

assim nomear, com a dor de existir. A menos que se mantenha infinitamente a narcose (o 

que não é suportável ao tecido cerebral), a angústia retorna. Isso pois, para bem e para mal 

estamos na e somos seres da linguagem e de seu efeito no tempo: história. 

Fukuyama, se por um lado (ao ignorar o simbólico) critica na psicanálise essa 

sua constituição mitológica, lingüística, não biológica; por outro, não é totalmente alheio 

às questões oportunistas do capital nessa onipotência do paradigma neurobiológico nas 

ciências. Compreende, por exemplo, que na indústria farmacológica há uma sucessão de 

produtos apresentados como solução para demandas artificialmente criadas pelo marketing 

dos grandes laboratórios.  

 Oportunamente, ele aponta o caso exemplar de uma (ultimate) medicação, 

ritalina (cloridrato de metilfenidato), cujo propósito inaugural era o tratamento de crianças 

com a sintomatologia (definida pela cartilha padrão, o Manual Diagnóstico e Estatístico de 

Doenças Mentais – DSM-IVr) de Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade 

(TDAH). Fukuyama compreende, no entanto, que o funcionamento estrutural dessa droga é 

análogo àquele da cocaína e por isso o uso indiscriminado se verifica mais em 

trabalhadores com baixa produtividade, mães deprimidas e estudantes ansiosos do que em 

casos nos quais o diagnóstico – recentemente criado pela psiquiatria americana – de 

TDAH, seja efetivo. Por sua evidente localização histórica, comportamental e lingüística o 
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diagnóstico de TDAH escapa à inscrição estritamente neurobiológica. Não é possível 

pensá-lo ignorando as mudanças estruturais na sociedade ocidental, a saber: o declínio da 

imago paterna, o hedonismo contemporâneo, a paixão pelo real, a industrialização 

capitalizada da pedagogia, o tabu da pedofilia e seu contraponto que é a erotização 

midiática do infans. O déficit de atenção é antes e mais da família e da escola do que do 

infans, pensado biologicamente como tábula rasa, sem dialética com a sociedade em que 

(simbolicamente) se constitui.  

Assim, se o propósito originalmente revolucionário da psicanálise sobrevive em 

sua prática cotidiana é, antes, pelo distanciamento desse modelo neurobiológico, cuja 

evidente e contemporânea vinculação industrial não oculta a marca da psicologia 

adaptativa, contrária ao histórico do movimento psicanalítico; antes uma peste, como teria 

definido Freud ao desembarcar para as conferências nos Estados Unidos.  

Por isso mesmo, em seu aspecto estrutural lingüístico, a psicanálise se aproxima 

mais dos saberes ditos humanos, históricos, capazes de conservar ainda posições críticas 

frente à lógica do capital, do que do hospital contemporâneo, submetido que está aos 

interesses empresariais e à determinação variável das políticas de ocasião. Não sem razão, 

estudos e estudiosos em psicanálise ganham as faculdades de Filosofia, Sociologia, 

História e Antropologia ao mesmo tempo em que são desautorizados pelos trabalhos em 

neurobiologia, quando estes são financiados pelo capital industrial. 

Conquanto na medicina a verdade resida preponderantemente numa condição 

biológica a priori ao sujeito, na psicanálise é antes um produto, uma apreensão lingüística 

do sujeito sobre seu desejo. Isso somente se faz pela linguagem; aquela que vem ao sujeito 

a partir da cultura em que ele se insere; logo, também pela história – do sujeito e da 

cultura. Afirmar a preponderância da sinapse sobre o pensamento é, uma vez mais em 

Fukuyama, apontar para o fim da história; apenas usando agora a terminologia de ocasião. 
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A Linguagem Pensada a Partir da Psicanálise 

 

Não deve ser tomado com coincidência que os estudos originais de lingüística e 

semiótica (de Saussure e Pierce, a título de referência) sejam praticamente contemporâneos 

a estes supracitados textos freudianos. Os problemas que levaram Freud à redação dos 

trabalhos sobre os sonhos, os chistes, os atos falhos, são evidências de que o humano é 

fundamentalmente atravessado por uma linguagem. A lingüística, por seu turno, 

compreende por princípio que há aí uma lógica que transcende o falante. No sujeito 

tornado paciente, esta linguagem é uma mídia pessoal, meio para evidenciar suas inibições, 

seus sintomas, suas angústias. A lingüística, para se afirmar no status de ciência, busca dar 

conta dos conceitos lógicos que tornam a fala um instrumento, um meio de acesso ao 

outro. Compreenderia, assim, a alteridade que constitui o laço social.    

Os fundamentos da psicanálise e da lingüística são tão comuns que, como 

defendemos, ambos os campos do saber deveriam trocar mais sistematicamente seus 

pensadores se almejam sobreviver à pós-modernidade. Deveriam constar na base mesmo 

das disciplinas que constituem a formações dos profissionais de uma e outra área. Antes, a 

mesma área, visto que as dimensões humanas são simultaneamente da linguagem e da 

sexualidade. 

 A psicanálise já reconhece na linguagem seu meio de acesso ao corpo 

sexualizado; não existe análise sem linguagem e seu meio de estudo lógico, lingüística. 

Esta, também, não poderia ser pensada sem as questões de gênero, ideologia, poder – 

sexualidade, num só termo, que a constitui. Nenhuma fala é isenta de sexualidade, ainda 

que muitos cursos de letras relutem, recalquem, deneguem aceitá-lo. É também 

característica da neurose quando obsessiva, a adoção de um conjunto de práticas 
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higienicistas cujo efeito na academia de letras é a alucinação duma língua pura, estável, de 

métricas precisas, regras sem exceção. Esperanto. 

Mas como é carregada de sexualidade, a linguagem insiste em ser, também, 

indecente, dinâmica, repleta de neologismos, exceções e, no início do aprendizado duma 

nova língua, os jovens estudantes sempre cambiam entre si palavrões, antes das tabelas de 

verbos. Educadores tentando ensinar a gramática e eles perguntando: professor como que 

se traduz a interjeição, comum aos filmes de aventura, ‘- Jesus fucking Christ!’? Nas 

legendas (inscritas à moral social do Outro) do cinema: ‘- Oh! Minha nossa!’.  

Ao compreender a estrutura dos dicionários, as crianças sempre pesquisam ali – 

excitadas pela curiosidade e pela promessa do saber transgressor – o significado mágico 

(sexual) daquelas palavras que não devem dizer, mas que aprendem na escola.  

Inerente às letras, é o erotismo em seu viés de gozo (fruição, jouissance) 

 

 

[...]que vive nas idéias desses amantes 

Que cantam os poetas mais delirantes 

Que juram os profetas embriagados 

Que está na romaria dos mutilados 

Que está na fantasia dos infelizes 

Que está no dia a dia das meretrizes 

No plano dos bandidos dos desvalidos 

Em todos os sentidos... (O Que Será – à flor da terra)27 

 

 

Poucos termos podem ser mais importantes à lingüística e à psicanálise, 

comprovando-lhes a essência comum, do que este musicado por Chico Buarque: sentido. 

                                                
27 HOLLANDA, C.B. Chico Buarque: Letra e Música 1. 1ª ed. São Paulo: Companhia das Letras, 1989. p. 
146 
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Caberá a Lacan dizê-lo criteriosamente. Como os poetas sempre levam vantagem sobre os 

acadêmicos, pôde, neste exemplo, Chico Buarque bem dizê-lo, sem afugentar a audiência. 

Freud, todavia, pela própria simultaneidade de sua pesquisa em relação àquilo 

que os estudos da linguagem de então começavam a sistematizar, não logrou descrevê-la 

na mesma semântica de Saussure ou mesmo de Pierce.  

Em tempo, ainda hoje dezenas de milhares de artigos do doutor em química e 

professor de filosofia (também matemático, envolvido com astronomia, física, filologia e 

história) Charles Sanders Pierce aguardam publicação. Ademais, americano que era, não 

ganharia facilmente a confiança do mestre vienense, erudito vitoriano, avesso ao 

pragmatismo, amante mais dos clássicos do que dos contemporâneos. 

  A impossibilidade de Freud reconhecer créditos à obra de Saussure, também 

este um erudito com os traços da genialidade notáveis desde a infância, é ainda mais óbvia. 

É largamente conhecido, entre os estudiosos das letras, o fato de que a obra fundadora da 

lingüística, o Curso de Lingüística Geral, publicado em 1915 – portanto posposto aos 

tratados freudianos – foi resultado das pesquisas feitas por Charles Bally e Albert 

Sechehaye, compiladores das notas dos alunos feitas durante as aulas de Ferdinand de 

Saussure. Documentos históricos imprescindíveis, sem os quais um dos mais importantes 

cursos da cultura ocidental teria se perdido na memória de um pequeno grupo de alunos, ou 

virado monopólio de editores preciosistas. Publicados rapidamente, fizeram florescer uma 

ciência laica da qual o Estruturalismo, num exemplo, é tributário. 

Freud não os pôde ler e eles não foram ao divã de Freud. Primeiro encontro 

faltoso. 

Como fosse posterior a essa intensa e profícua mudança de ‘estrutura das 

revoluções cientificas’ localizada precisamente entre o quartel final do século XIX e o 

primeiro do século XX; leitor criterioso e sistemático de Freud e conhecedor da descoberta 
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saussureana – influenciado diretamente pela experiência de Claude Lévi-Strauss e de 

Roman Osipovich Jakobson – coube a Lacan sistematizar na psicanálise aquilo que é 

lingüística. Com menos acesso ao discurso pierceano, Lacan ainda assim parece ter se 

ocupado dele em um seu seminário. O SEMINÁRIO XIX, Ou Pire, ainda não publicado.  
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O Sentido do Simbólico em Lacan 

 

Na história da formação intelectual de Lacan, a linguagem já fora posta em 

evidencia desde muito antes de sua apresentação formal, datada por muitos na 

apresentação do Relatório de Roma, em 1953. Lacan fora, desde jovem, freqüente aos 

surrealistas, chegando mesmo a constituir trabalhos junto aos nomes ligados às origens do 

movimento. 28 

Sua tese de doutorado, também ela diretamente vinculada às questões da 

linguagem e do sujeito, foi mais lida pelos surrealistas do que seria pelos clínicos de então. 

Também por isso, ao longo de todo seu percurso, o surrealismo e as referências às artes são 

mais constantes do que foram  suas alusões à medicina. 

Da Psicose Paranóica em suas Relações com a Personalidade, título de sua 

tese de doutorado (1932), é um trabalho que evidencia a fascinação de Lacan com a 

linguagem, naquilo que ela tem de referência à psicose. Sua paciente, Margarite Pantaine, 

insuficientemente ocultada por Lacan sob o signo de Aimée, apresentou-lhe, ao longo de 
                                                
28 Embora seja relativamente fácil aceder aos trabalhos de Lacan posteriores à sua tese, uma porção 
historicamente preciosa, precedente aos anos 30, pode ser lida em Jacques Lacan: Uma Biografia 
Intelectual. Os autores – Márcio Peter de Souza Leite e Oscar A. Cesarotto – figuram entre os pioneiros do 
lacanismo no Brasil  e reproduziram um poema de Lacan cuja produção data, como relatam, de 1929. 
“Hiatus Irrationalis 
Coisas, que corram em vós o suor ou a seiva, 
Formas, que nascidas sejam da forja ou do sangue, 
Vossa torrente não é mais densa que meu sonho; 
E, se não os oprimo com um desejo incessante, 
Atravesso vossa água, desabo na areia, 
Onde me atrai o peso do meu demônio pensante. 
Só, ele bate no duro chão onde o ser se eleva, 
Ao mal cego e surdo, ao deus privado de sentido. 
Mas, assim que perece todo verbo na minha garganta, 
Coisas, que nascidas sejam do sangue ou da forja, 
Natureza, eu me perco no fluxo de um elemento: 
Este que aninha em mim, o mesmo vos subleva, 
Formas, que corram em vós o suor ou a seiva, 
é o fogo que me faz vosso imortal amante.” 
(Lacan apud LEITE, M. CESAROTTO, O. Jacques Lacan: Uma Biografia Intelectual, p. 51) 
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um ano de contato, o histórico triste das frustrações, preconceitos e incompreensões que 

perpassam todos os casos clínicos antes que, por efeito mais direto do surto psicótico, 

cheguem às instituições de tratamento/reclusão mental. Aimée forneceu-lhe, ademais, um 

conjunto de escritos em cuja estrutura Lacan reconheceu as mesmas questões levantadas 

pelos surrealistas acerca da tênue fronteira entre realidade e fantasia.  

Como já acontecera com Freud, quando este analisou os escritos do mais 

famoso paciente psicótico da história, o jurista presidente da Corte de Apelação da 

Saxônia, Daniel Paul Schereber, também Lacan compreendeu com a linguagem de sua 

paciente a absoluta inadequação dos diagnósticos reducionistas de ‘heditariedade-

degenerescência’, então em voga na psiquiatria.  

É particularmente impressionante, ao pesquisador contemporâneo, reconhecer 

hoje a envergadura dos trabalhos desses dois mestres da história da cultura ocidental, em 

particular da história da psicanálise. Freud, em 1910, ao formalizar sua pesquisa sobre a 

psicose do presidente Schereber, teve acesso apenas aos escritos dele. De fato, não sabia 

que simultaneamente à redação de sua pesquisa sobre as Memórias de um Doente dos 

Nervos, que foram publicadas pouco antes, em 1903, o próprio morria em Leipzig, 

confinado em um manicômio. 

Ao redigir seus delírios com detalhes preciosos, Schereber declarava a 

esperança de que, futuramente, os médicos pudessem compreender-lhes a constituição. 

Atravessado por demandas impossíveis, imagens terrificantes, alucinações corpóreas, 

ordens vindas de um grande Outro e incompreendido pelas instituições médicas de seu 

tempo, não  lhe restava, senão, escrever. Sua escrita, culta, organizada, rica, intensa, às 

vezes mesmo poética, nada fornecia que pudesse apontar à restrição de seu sofrimento à 

esfera da ‘hereditariedade-degenerescência’. Freud reconheceu ali no texto, na 
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particularidade da linguagem schereberiana, a complexidade de seu sofrimento e a 

constituinte inconsciente de seus – socialmente insuportáveis - desejos.  

Aimée teve melhor sorte. Mesmo que sua biografia não aponte para algum ideal 

de cura e que os relatos – analisados por Roudinesco em seu trabalho biográfico (de 1993) 

– revelem um relacionamento médico/paciente não muito bom. Ainda que acertadamente 

Roudinesco acuse os herdeiros de Lacan de privarem de acesso aos documentos sobre o 

caso os herdeiros de Aimée. Ainda assim, Aimée teve melhor sorte que Daniel Schereber, 

posto que encontrou em tempo aquele que melhor compreendeu seu caso.  

Na análise dos escritos, da linguagem de Aimée, Lacan reconheceu as causas 

para a constituição de sua personalidade paranóide. Não sem muitos sofrimentos, Aimée 

terminará redimida juridicamente da tentativa de assassinato contra uma importante atriz 

de teatro, com quem então se identificava persecutoriamente. Fora este o seu surto. 

A tese de doutorado (1932) vincula formalmente o discurso de Lacan aos 

estudos que envolvem sociedade, clínica e linguagem. As questões sobre a constituição da 

personalidade, sobre as quais Lacan então se debruçou, resultariam mais tarde nas  teorias 

sobre a linguagem próprias ao lacanismo. 

Todavia, nesta fase do pensamento de Lacan, não parece haver ainda uma 

organização formal sobre a linguagem, embora sejam muitas as referências a ela. O 

norteador de seu pensamento é antes o problema próprio à segunda metade do século XX, 

qual seja, a indeterminação do sujeito. Contrariamente àqueles que declaravam morto o 

sujeito, Lacan pensa sua imprecisão simbólica, sua determinação pela imagem, sua 

necessidade de reconhecimento pelo Outro, sua constituição a partir do espelhamento. Por 

isso, não raro, muitos estudiosos lacanianos localizam entre 1936 e 1950 um período de 

prerrogativa do imaginário, cujos referentes iriam desde a primeira apresentação do 

Estádio do Espelho (nunca publicada) no congresso internacional de psicanálise em 
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Mariendab até a formalização desse trabalho em 1949, quando do XVI congresso em 

Zurich.     

Os seminários que tornariam Lacan famoso começam privadamente em 1951, 

serão públicos após 1953, e junto a eles se inicia a ruptura entre Lacan e o círculo oficial 

da psicanálise (IPA). Embora a causa imediata para esta ruptura seja a duração variável das 

sessões conduzidas por Lacan, mais do que isso é uma concepção clínica inteiramente 

distinta que se impõe. Uma concepção que destitui a medicina e o hospital da prerrogativa 

sobre a psicanálise, transportando-a para as funções e para o campo da linguagem. 

Entre 1950 e 1954 os trabalhos de Lacan apontam para seus estudos mais 

sistemáticos sobre a linguagem. É evidente a influência causada nele pelas idéias de Lévi-

Strauss e, logo, pela análoga leitura do Curso de Lingüística Geral.  

Ao mesmo tempo em que se afastava das posições rigorosas da Associação 

Internacional de Psicanálise (IPA), Lacan era acolhido no estruturalismo, cujas 

formalizações teóricas  eram concomitantes às suas próprias. A exigência que se lhe 

impunha sobre a duração regular das sessões encontrava contraponto nas pesquisas de 

Lévi-Strauss, para quem a psicanálise ganhava ao se distanciar do mecanicismo hospitalar, 

recuperando a dimensão mítica, simbólica, da vida humana. Não é possível ignorar que foi 

no mesmo ano de 1949 – quando nasciam os problemas entre Lacan e a IPA - que Lévi-

Strauss publica pela primeira vez seu A Eficácia Simbólica em cujo parágrafo final pode-

se ler claramente que: 

 

 Esta forma moderna da técnica xamanística, que é a 

psicanálise, tira, pois, seus caracteres particulares do fato de que, na 

civilização mecânica, não há mais lugar para o tempo mítico, senão no 

próprio homem. Desta constatação, a psicanálise pode recolher uma 

confirmação de sua validade, ao mesmo tempo que a esperança de 

aprofundar suas bases teóricas e de melhor compreender o mecanismo 

de sua eficácia, por uma confrontação de seus métodos e de suas 



 84 

finalidades com os de seus grandes predecessores: os xamãs e os 

feiticeiros. 

 

(LÉVI-STRAUSS, Antropologia Estrutural, p.236). 

 

Com tal subsídio teórico, Lacan e outros analistas franceses não recearam em 

romper com a Société Parisienne de Psychanalyse (SPP). Em 1953 ele apresenta sua 

conferência sobre “O simbólico, o imaginário e o real” no primeiro encontro da nova 

sociedade, Société Française de Psychanalyse (SFP); no mesmo ano ainda apresentaria, 

em Roma, seu ensaio sobre  Função e Campo da Fala e da Linguagem em Psicanálise. 

É lícito considerar que desde então e até 1970 a linguagem, em particular, e as 

ciências ditas humanas, em geral, ocupam o lugar central no lacanismo. É então que ele 

sintetiza sua definição fundamental sobre o inconsciente “estruturado como linguagem”. É 

então, também, que seu seminário, após a completa desautorização pela IPA e sua 

desclassificação como didata, será acolhido nas dependências da École Normale 

Supérieure.  

No primeiro encontro do seminário, aos 15 dias de janeiro de 1964, neste novo 

espaço, três detalhes evidenciam o percurso lacaniano para além do hospital em direção às 

humanidades, a saber: 

[1]- mais amplo, o espaço (sala Dussane) ocupado por Lacan, comporta uma 

vasta assistência vinda de diversas áreas. Nomeado conferencista da VI Seção da Escola 

Prática de Altos Estudos (que fora fundada por Lucien Febvre e March Bloch, precursores 

da Escola dos Annales), Lacan não mais ministraria seu seminário num hospital, o Sainte-

Anne onde estivera desde 1953; 

[2]- o seminário que então se inicia, no undécimo ano de seu ensino público, foi 

o primeiro a tornar-se livro, portanto, até hoje, um dos mais estudados e divulgados, com o 
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título de Os Quatro Conceitos Fundamentais da Psicanálise. Lacan sabia que não mais 

falava predominantemente para analistas vindos da medicina; 

[3]- para ser aceito ali, conquanto era segundo sua expressão ‘excomungado’ 

pela IPA, Lacan contou com o apoio do filósofo Louis Althusser e do antropólogo Claude 

Lévi-Strauss que intercederam junto ao, então, presidente da escola, o historiador Fernand 

Braudel a quem dirigiu o seguinte agradecimento: 

 

E se estou hoje em condições de poder, digamos apenas, dar 

continuação a esse ensino que foi o meu, a mim se impõe, antes de abrir 

o que então se apresenta como uma nova etapa, começar pelos 

agradecimentos que devo ao Sr Fernand Braudel, presidente da seção de 

Altos Estudos, que aqui me delega diante de vocês.29 

 

 (LACAN, J. O Seminário, livro XI, p. 9 -10) 

 

Autorizado nesta condição de conferencista por tão eminentes pensadores, 

Lacan poderá exercer, como orador cativante que era, sua reconhecida habilidade de 

digerir saberes que lhe são anteriores e regurgitar algo novo, sem necessariamente 

reconhecer-lhe a paternidade anterior. 

Assim, a terminologia herdada da lingüística estrutural deve ser considerada 

cuidadosamente para compreender-se seu valor no ensino de Lacan. Os termos letra, 

linguagem, fala e discurso têm valores bastante determinados em seu ensino, também este 

considerado diacronicamente. Por isso, embora haja um desenvolvimento interno à história 

da lacanismo que nos induz a lembrar o valor de um determinado conceito num momento 

                                                
29 “Je tiens pourtant provisoirement la question pour suspendue, et si je suis mis en demeure de pouvoir, 

disons, seulement donner suite à cet enseignement qui fut le mien, je considère que je dois commencer, avant 
d’ouvrir ce qui se présente donc comme une nouvelle étape, je dois commencer par les remerciements, que je 
dois de cette possibilité, à M. Fernand Braudel, président de la Section des Hautes études, que je délègue ici 
devant vous, à la grâce de qui je dois, en somme, de pouvoir le faire sous l’égide de cette Ecole hautement 
honorée” (LACAN, J. 15 de janeiro de 1964) 
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específico de seu ensino, ainda assim acreditamos numa certa uniformidade conceitual. 

Algo que permite pensar num eixo sincrônico dos conceitos lacanianos, cuja diacronia 

determina mais ou menos atenção dada por Lacan aos registros imaginário, simbólico e 

real. 
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Organizado no Baú da Linguagem, o Tesouro dos Significantes 

 

Como os primeiros problemas que se impuseram ao percurso teórico de Lacan 

são relativos à definição de sujeito (seja na paranóia, seja na formação da personalidade a 

partir do [estádio do] espelho), é lógico asseverar que seu interesse apontará antes para a 

linguagem, naquilo que ela tem de um sistema capaz de articular alteridades subjetivas; 

naquilo em que ela é índice do sujeito. 

Todavia, que se diga de princípio, os encontros entre a psicanálise pensada por 

Lacan e as teorias sobre a linguagem – lingüística – são para muito pesquisadores 

encontros faltosos (num caso famoso, Júlia Kristeva), repletos mais de correções de um 

sobre outro campo, do que de validações mútuas.  

Entre o final dos anos quarenta e a década seguinte, Lacan aprendera com Lévi-

Strauss e, na seqüência, com Jakobson a grandiosidade do projeto duma lingüística 

estruturalista. O status de ciência poderia chegar a qualquer saber que suportasse as 

implicações dos estudos acerca da constituição mesma da linguagem, a estrutura. 

É preciso lembrar o conteúdo essencial do Curso de Lingüística Geral para 

compreender em quais pontos o lacanismo é integrante do estruturalismo e onde dele se 

distanciou. Grosso modo, são quatro os pontos que vetorizam o pensamento inaugurado no 

curso saussureano, a saber: 

I - Para ser pensada como uma ciência, o estudo da língua deve ser descrito 

logicamente, deve ser formalizado. É esta formalização a lingüística. Como a Saussure 

interessam mais as relações estruturais (sincronia) da linguagem do que sua composição 

histórica (diacronia), sua lingüística rompe com o paradigma da lingüística histórica que o 

precede. Por isso, consensualmente nasce aí, o estruturalismo; 
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II - As entidades lingüísticas (signos, palavras) não possuem natureza própria, 

são resultantes de interações entre os próprios signos e não de suas relações com os 

objetos. Não há efetivamente nomenclatura na lingüística estrutural, ou – num caso – que o 

gato se chame gato não é uma prerrogativa felina, mas sociológica. Se ele atende – quando 

ouve ‘gato’-  temos um efeito de ‘domestigação’ cuja causa fora antes algum africano, 

possivelmente egípcio, anterior ao Alto Império, a quem se possa atribuir a incorporação 

primeira dele - gato - à sociedade. Os gatos, pode-se endeusá-los, como no Egito, fazer-

lhes um grande massacre, como na França do século XVIII. Se negros, pegar-lhes a pele 

para tamborim, como na MPB. Ou ainda, referir neles a sexualidade feminina (pussy cat, 

chatonne), projetar valores morais (são falsos, conquanto os cães são fiéis, ou são seguros 

de si, conquanto os cães, idiotas); mas não há aí nenhuma nomenclatura apontando ao 

bichano ele mesmo. Se este parágrafo fez, para o leitor, algum sentido, foi por evocar 

imagens acústicas e conceitos nos olhos de quem o leu, nenhum gato. Ainda que um dia, 

num alucinado darwinismo evolucionista, algum gato possa ler isso e tenha a ilusão de se 

identificar nestas linhas, não será mais gato; atravessado pela linguagem estará demasiado 

humano. Não mais poderá miar sem perguntar-se “o que isto quer dizer, afinal?”. Os 

signos na estrutura fazem referências aos signos, não às coisas. O signo gato, aos humanos, 

ainda que gatunos, nunca aos gatos. 

III - Há uma divisão entre língua – produto das interações e convenções sociais 

-  e linguagem – entendida como a própria faculdade universal da fala. A língua é, para 

Saussure, a realização da linguagem numa dada comunidade. Por isso, o ‘tesouro’ que 

armazena os signos para uso dos indivíduos. O ato individual da língua, segundo Saussure, 

é a fala. Esta é a manifestação voluntária, momentânea e contingenciada pela fisiologia. 

Por ser um fenômeno individual, a fala é referida em oposição – em Saussure – à língua 

que é antes um sistema de signos com valor simultaneamente psíquico e social.  
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 IV – Posto que seja um sistema de signos, à língua é essencial o conhecimento 

da composição do signo. Aí se evidencia a estrutura naquilo que ela tem de sincrônica. O 

signo é o resultado da interação (indissociável) entre um conceito – significado - e uma 

imagem acústica – significante. Seu valor advém de equivalências e de oposições aos 

outros signos da língua. Como esta sua composição (em Saussure) é indissociável, pensar 

isoladamente o conceito ou a imagem acústica resulta redundante, implausível; pois que 

num efeito de espiral, já aí evocamos outros signos. Assim, não se deve confundir o 

significante com o som, este quando referido no discurso já é ele próprio um signo. 

Também o conceito, quando nomeado constitui-se em signo. Reside aí, ainda hoje, uma 

das maiores dificuldades de compreensão do signo lingüístico entre pensadores de outras 

‘ciências’. A unidade – signo - é composta de duas partes cuja compreensão demanda 

outros signos, sempre compostos por duas outras partes. Não serão raros, desde então e por 

isso, as analogias entre os contemporâneos estudos da lingüística estrutural e aqueles da 

estrutura atômica e suas propriedades quânticas.  

‘Sinceridade’ é um signo cujo componente significado apenas existe em 

oposição aos termos falsidade, desonestidade, dobrez, fingimento, superficialidade, 

hipocrisia e em complementaridade a outros como transparência, clareza, lisura de caráter, 

confiabilidade etc. Não há valor lingüístico (estrutural) em reconhecer no signo 

‘sinceridade’ sua possível composição etimológica a partir de algo como (do latim 

medieval) ‘sine cerum’; sem cera; postulando que cópias malfeitas dos mármores gregos 

fossem corrigidas com cera. Quando no verão esta se desfazia, revelava-se a má fé do 

comerciante. O comprador quer sempre, na antiguidade e hoje, um produto bom, sem cera. 

Bonita e quiçá um pouco plausível esta história. Mas em nada isso revela a constituição 

estrutural e o uso corrente do termo na língua.  
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Caso não seja essa a verdadeira etimologia, ainda assim o significante s-i-n-c-e-

r-i-d-a-d-e compõe um signo em oposição e complementaridade a todos os significados 

que com ele coexistem. Assim, o signo sinceridade constitui-se em analogia a “aquilo que 

falta ao comerciante desonesto” que é um dado de nossa sociedade, de nossa língua, nossos 

comerciantes. Diacronicamente, pode-se comprovar que ‘isto que falta ao comerciante 

desonesto da atualidade’ por certo já faltava ao seu congênere latino. A historinha da cera, 

então, pode ser incorreta, provavelmente distorcida, mas sincronicamente serve ao 

propósito de estabelecer uma cadeia de signos com bastante sinceridade. 

Saussure compreendeu a complexidade disso que ensinava, anteviu 

dificuldades. Compilado, seu curso tornou-se o documento referente para esse saber que, 

todavia, já se acercava dele desde os primeiros trabalhos na adolescência e está evidente 

em sua dissertação (de 1879) acerca da Memória sobre o Sistema Primitivo das Vogais 

nas Línguas Indo-Européias. Mesmo no título compreendemos hoje que seu pensamento 

contemplava a composição significante das línguas.  Assim, deixou já estabelecido que a 

lingüística estrutural era ela própria uma parcela duma ciência mais ampla dos signos cuja 

formalização estava por vir.  

O estruturalismo, com sua habilidade multidisciplinar, identificou-se nesta tese. 

E, naquilo que era concernente à psicanálise, Lacan adotou claramente os dois primeiros 

pressupostos de Saussure. Mas releu à sua própria maneira os dois últimos. Ciências jovens 

trazem respostas impensadas às sociedades em que surgem, mas parecem autorizar seus 

pensadores a rever sistematicamente seus fundamentos.  

A ninguém ocorre questionar todo o tempo os fundamentos da matemática, da 

história, do direito, por exemplo. Em geometria plana, ponto é ponto, não há outra 

definição para além da tautologia; as mudanças da civilização acontecem na longa duração 
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e o latim é língua de referência desde Justiniano, são fundamentos. Conquanto o signo tem 

sempre uma definição por vir, supostamente melhor do que a precedente. 

Que a linguagem possa ser formalizada com regras claras, está aí um caminho 

para ‘cientificizar’ as humanidades, que são discursos. Que os signos remetam uns aos 

outros dentro dos padrões estipulados por tais regras, eis aquilo que une os pensamentos 

humanos de todos os povos em todos os tempos. Lévi-Strauss viu então núcleos comuns da 

antropologia dos povos: mitemas, ele os chamou. Lacan, viu o respaldo lógico para a 

análise dos sonhos, das falas, do inconsciente. Pagou o tributo apontando que Freud já 

formalizara essa linguagem antes que todos (ele insistia em ser freudiano, como viria a 

declarar aos lacanianos numa visita à Venezuela) mas acrescentou sua própria gramática: 

matemas, como ele os chamará. 

Assim Lacan acedeu ao Estruturalismo nestes dois pontos: há uma formalização 

nas línguas – lingüística – que está para além do falante e a correspondência é entre signos, 

uns com os outros, sem nomenclatura apriorística. Nada nem ninguém tem nome que lhe 

defina. Os gatos não têm nome; na ‘domestigação’, os nomes têm os gatos. Ao entrar na 

cultura humana, ganharam a comida, a areia, os afagos; perderam para sempre a liberdade. 

Mas, nos terceiro e quarto fundamentos do curso saussureano ele fez – como 

sempre tendia a fazê-lo – seus acréscimos. Que se diga ser essa uma prerrogativa do caráter 

de Lacan, ainda assim, não esqueçamos que as ciências dos signos são demasiado novas; 

aguardam, portanto, ainda muita formalização.  

A importância que Saussure atribui à língua, Lacan desloca à linguagem. Como 

vê na estrutura a constituinte mesma do psiquismo, não pensa a língua senão como 

circunstância histórica, social. A habilidade universal da linguagem o interessa mais pela 

definição que ela encerra acerca do que é propriamente o humano. Também a fala, que em 

Saussure tem uma importância restrita, é deslocada por Lacan. Promovida, na verdade, 
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posto que para Lacan a fala é a apropriação que evidencia a subjetividade em relação ao 

tesouro dos signos. A fala é na psicanálise o único instrumento. Através dela acede o 

sujeito às verdades que o constituem, à idéia de cura que ele quiçá deseja. 

Mas é no quarto item sobre o pensamento de Saussure que Lacan causa mais 

impacto. Usamos anteriormente a expressão saussureana ‘tesouro dos signos’. É assim que 

Saussure concebia a língua em seu conjunto de signos opositores e complementares uns 

dos outros. É simples: você pode pertencer a uma cultura cuja língua não possui uma 

palavra, digamos: saudade. Os franceses não a possuem. Não numa tradução direta, como 

por exemplo parece ocorrer em amor, l’amour; onde a proximidade significante faz inferir 

que temos uma tradução exata. Mas, a saudade, segundo Saussure, os francófonos devem 

senti-la na cultura pelos complementares e opositores. Há signos como manque (falta, 

ausência), regret (arrependimento, pesar, lamento), nostalgie (nostalgia), le mal du pays e 

le mal d’amour. Da associação desses signos e da exclusão de seus antônimos chegamos 

ao conceito de saudade.  

Em tempo, como os signos remetem uns aos outros, mesmo falando português 

não podemos comunicar o que  é ter saudade. Abraçamos, circunscrevemos o conceito com 

outros significados equivalentes e, como falamos uma língua portuguesa, usamos o mesmo 

significante s-a-u-d-a-d-e, mas – e eis o fundamento da lingüística como negação da 

nomenclatura – o signo criado não remete à saudade, ela mesma. Nunca pesa da mesma 

maneira nos falantes, mas está lá, num baú da cultura disponível como recurso para todos 

os pertencentes à língua. Tesouro dos signos. É assim que no curso de Saussure o aspecto 

sociológico da língua sobressai como relação entre os signos. 

Lacan dirá “tesouro dos significantes”. Interessam-lhe antes as impressões 

psíquicas das imagens acústicas, do que sua associação aos conceitos. É essa sua 

contribuição à noção de signo. Saussure não havia hierarquizado significado e significante. 
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Lacan sim. Coloca a barra da significação entre os significantes preponderantes aos 

significados. Compreende que a noção de significante é análoga àquela de estrutura e que 

as associações fundamentais entre os signos ocorrem regidas pelas leis da metonímia 

presentes antes nos significantes do que nos signos. Como a língua está sobre-determinada 

pelos aspectos sociológicos ela importa, em Lacan, menos do que a linguagem, cuja 

estruturação é a causa da habilidade humana da fala. As regras da linguagem, mais 

universalizantes do que as circunstanciais da língua, caracterizam relações entre 

significantes, não entre signos. Assim, no lacanismo, desenvolve-se gradualmente uma 

lingüística própria, originalmente partidária daquela do estruturalismo. 

Como as relações não são mais prerrogativas entre signos, mas entre 

significantes, a barra que os relaciona não é mais pensada como estável na composição do 

signo. Em Lacan os significados deslizam sob os significantes. Nesta estrutura dinâmica, a 

instabilidade dos signos explica como sonhos, atos falhos, chistes e esquecimentos 

produzem uma língua própria. A linguagem em suas regras associativas de significantes 

vem de fora – da cultura –, externas ao sujeito. O uso particular desses significantes 

evidencia a fala, naquilo que ela tem de subjetiva e de apontamento para as verdades 

desejantes desse falante. 

Assim, mais do que efeito pontual inscrito às normas da fonética, a fala 

estrutura o que há de mais subjetivo – o desejo – à linguagem, tesouro dos significantes. 

Relaciona o sujeito ao Outro. Lacan chamou esse uso essencial da língua de alíngua, 

lalangue. 

Basta lembrar que, sendo freudiano, Lacan aponta para os mecanismos de 

deslocamento e condensação que permeiam as formações do inconsciente. Assim, na 

análise dos sonhos, dos chistes e dos atos falhos, a amarração entre os signos ocorre 

fundamentalmente pela essencial fisicalidade dos significantes. Assim, naquilo que dá de 
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recursos ao sujeito para ser-no-mundo, esta estrutura assentada nos significantes, a alíngua 

torna-se gradualmente o tema mais importante no lacanismo acerca da linguagem e, por 

extensão, sua contribuição mais idiossincrática. 

Como passa a compreender gradualmente a dialética existente entre o sujeito 

falante e seu mundo, Lacan identifica ainda outra função da linguagem: o discurso. 

Este é, em Lacan, baseado na crença de alteridade adquirida à medida que o 

sujeito recebe do Outro os recursos dos significantes. Embora nascidos nesta particular 

concepção de lingüística e psicanálise, os discursos são um instrumento lacaniano para 

pensar questões sociológicas e históricas. Em outros termos; a teoria lacaniana dos 

discursos materializa lingüística, sociologia e psicanálise para subsidiar relações de força e 

produção na sociedade que, necessariamente, cruzam com as assertivas do materialismo 

dialético. 

Nos próximos capítulos, então, analisaremos progressivamente este ponto 

revolucionário ao qual chegou Lacan por um percurso que, se nascido na clínica, deslocou-

se à lingüística para, por fim, discorrer sobre a história. Os quatro discursos: do mestre, da 

universidade, da histérica, do analista. 

Mais do que recurso sociológico, o estudo dos quatro discursos permitiu a 

Lacan formalizar uma crítica consistente a um quinto, resultante da interação dos 

anteriores inseridos no contexto industrial e midiático próprio ao século XX: o discurso do 

capitalista. 
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CAPÍTULO 3 

 

PSICANNALES, UMA HISTORIOGRAFIA SEGUNDO LACAN 

Histoeria30 

 

A História realmente dá um jeito nas 

coisas. Ela não tem um sentido único, tem mil. Tem 

gente que dá valor de suporte a isso. Naturalmente, 

por nada no mundo iríamos checar o que isso quer 

dizer exatamente em Hegel. Há outros antes dele, 

Bossuet por exemplo. Este colocara tudo nas mãos da 

Providência. Nele, pelo menos, isso era claro. Devo 

dizer que tenho grande estima pelo ‘Discurso sobre a 

História Universal’. Em primeiro lugar, foi ele que 

inaugurou o gênero, e o fez sobre princípios claros. É 

Deus quem empurra os peões no tabuleiro. Eis o que 

merece, com efeito, o nome de ‘história’. Tudo gira 

em torno da história que aconteceu a um cavalheiro. 

O que não é mal, deixou outras pessoas com apetite, 

tornou a história mais profunda. Não estou dizendo 

que todas essas idéias sejam inadmissíveis, mas 

fazem-se usos bizarros delas. 

(LACAN, J. Meu Ensino. p. 77) 

 

Não seria implausível localizar na ação do ideário enciclopedista, ainda no 

século das luzes, a percepção relativamente generalizada, desde então, de que o 

                                                
30 No original: hystoire, neologismo surgido da composição de histoire e hysterie, usado por Lacan em 17 
maio de 1976, no Prefácio a Edição Inglesa do Seminário XI (Autres Écrits, p. 571). A Histeria, entendida 
como estrutura discursiva, mais do que circunstância clínica, foi apontada por Lacan como uma forma 
admissível de cura para a neurose obsessiva, entre cujas marcas estão a busca da verdade do significante, 
questões relativas ao tempo, à morte, à autoridade: temas particularmente freqüentes no discurso 
historiográfico. Ao asseverar que “o analista se historisteriza (hystorise) por si mesmo” Lacan reafirma o 
compromisso da psicanálise com uma Ética (entendida em analogia ao gesto de Antígona [O Seminário VII, 
1959-60]) alheia ao subsídio institucional de órgãos de classe (assim como Antígona seguira fiel aos ritos 
devidos a Poliníces, alheia às ordens do Estado, personificado então no tio-rei Creonte). Ato contínuo, 
também o historiador – que no Brasil não tem regulamentação profissional – depende de seu metier, sua 
perseverança, mais do que da titulação acadêmica para assumir socialmente sua função.  
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conhecimento humano avança, progride. Em outros termos, é acumulativo, num sentido 

positivo. Que tenda ao consenso esta percepção, em nada nos desautoriza lembrar que 

incorre no erro de tomar ‘quantidade de informação’ por teleologia. Num caso aleatório, a 

internet não parece acomodar mais congressos acadêmicos de pediatras do que dá suporte 

aos sites de pedofilia. A questão subjacente aqui é a do modelo para pensar o “avanço” do 

conhecimento. O acúmulo interno a um sistema pode não ser positivo, antes é – em termos 

termodinâmicos - entrópico. 

Esta questão, relativa à historicidade da epistéme, ocupou já muitos pensadores, 

e não debateremos com clássicos como Hegel, cuja Fenomenologia do Espírito (1807) 

poderia – segundo seus biógrafos – ter sido primeiramente intitulada: Ciência da 

Experiência da Consciência; nem com o Marx, crítico de Phroudon, de Miséria da 

Filosofia (1847); tampouco com Popper, crítico de Marx, de Miséria do Historicismo 

(1957). Por conveniência teórica (e para escapar à infindável relação de reconhecidos 

críticos da epistemologia), ficaremos com a orientação metodológica do filósofo e 

historiador das ciências Thomas Samuel Khun, d’A Estrutura das Revoluções 

Científicas (1962). Neste texto, o mais re-presentativo na produção do autor relativa à 

história das ciências, a idéia do avanço positivo do conhecimento é subvertida em favor 

das crises dos grandes modelos. Paradigmas são, então, substituídos e novas possibilidades 

para o conhecimento se impõem. Anomalias que não eram admissíveis nos modelos 

teóricos anteriores passam a ser incorporadas num novo paradigma. Khun31 assevera que, 

tal qual aprendemos por metáfora nas imagos de Shiva, as crises nas ciências abrem 

possibilidades de ganho para os saberes. No princípio das criações – e o evangelho 

segundo João mal esconde a referência a Hesíodo – ... no princípio era o Caos, e é então 

que os modelos científicos progridem. 

                                                
31 KHUN, T. Cap. VI – As Crises e a Emergência das Teorias Científicas, in: A Estrutura das 

Revoluções Científicas. Trad. Beatriz Vianna Boeira. 5ª edição. São Paulo Perspectiva, 2000  
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Ainda que o trabalho de Khun buscasse descrever este efeito das crises 

paradigmáticas em termos restritos à physis, não será anódino estender sua aplicação a 

outros campos da cultura. Isto pois, em última análise, todo conhecimento é sempre 

referido ao humano; da matemática à medicina temos sempre ciências algo “humanas”. 

Assim, então, as revoluções científicas descritas por Khun, podem ser pensadas para além 

de um único campo do conhecimento.  

É precisamente esse ponto de vista relativo ao texto de Khun, que autoriza a 

Carlo Ginzburg relacionar o metiér investigativo de Sherlock Holmes, aos manuais 

[anátomo] artísticos de autenticação de quadros (Giovanni Morelli) e à habilidade de 

pesquisa [algo maiêutica] de Freud. O paradigma indiciário32 que ora se estabelecia (em 

fins do século XIX) marcava, além das revoluções nos campos consagrados do saber, o 

nascimento formal da psicanálise. Esta, a seu turno e em acordo com o conceito descrito 

por Khun, incorporava as “anomalias” da sexualidade e do inconsciente como não podiam 

ser pensadas pela psiquiatria anterior ao barão Richard von Kraft-Ebing, em seu re-

presentativo Psychopathia Sexualis (1886); tratado essencial ao estudo histórico da 

problemática relativa aos limites implausíveis que não mais podiam separar, na 

constituição do humano, o normal do patológico. 

Dentro deste novo modelo epistemológico, a psicanálise aparecia como uma 

prática capaz de pensar a subjetividade para além do maniqueísmo que até então lograra 

isolar os doentes mentais daqueles que se pensavam plenamente saudáveis. O inconsciente 

freudiano, a partir de então, contemplava estruturalmente estA Parte Obscura de Nós 

                                                
32 GINZBURG, C. Mitos, Emblemas e Sinais: Morfologia e História. Trad. Frederico Carotti. 1ª edição. 

São Paulo: Companhia das Letras, 1989. (alusão ao famoso capítulo V, Sinais: Raízes de um 
Paradigma Indiciário) 
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Mesmos33 e fazia crer que de perto, bem de perto, ninguém poderia ser assim tão 

“normal”.  

Não é sem propósito apontar a simultaneidade (em termos das durações 

históricas) desses saberes indiciários em relação àqueles que resultariam no clássico 

‘saussureano’ Curso de Lingüística Geral (1916). Também esse um estudo de indícios, 

rastros e pistas da linguagem. 

Este paradigma, que se tornou evidente em inúmeras publicações já na primeira 

década do século XX, é aquele que – segundo o campo do conhecimento ao qual nos 

vinculemos – pode ser pensado em relação ao pontilismo subjacente à impressão, aos 

quanta constituintes das partículas, aos termos integrantes do signo lingüístico, ao micro-

cosmo da biologia celular, ao relativo absoluto da física que põe em evidência a 

fragilidade mecanicista clássica, à desconstrução da subjetividade cartesiana, ao 

indiciário, à essência anterior a aparência, ao sintomático. Em todos estes casos, há uma 

busca pela ‘verdade’, desde então pensada espacialmente como [a]tômica, estrutural. Por 

isso, é tão oportuna a epígrafe usada por Ginzburg34, citando Aby Warburg: “Deus está no 

particular”. - Olhe mais de perto, é, em síntese, o que demandam todos os estudos em fins 

do século XIX. É essa a estrutura daquela revolução científica que viu nascer o freudismo. 

Incompletas três décadas do século XX, outra crise epistêmica; oxalá fosse 

ainda a mesma que se aprofundava. É assim que desejamos pensar a concomitância da 

escritura, por Freud, do famoso texto síntese da psicanálise em relação ao social, O Mal-

estar na Cultura, e da Revue des Annales d’Histoire Economique et Sociale. Ambos de 

1929. E ambos evidenciam rupturas com os saberes que até então contavam objetos e 

objetivos relativamente claros para historiadores e psicanalistas. Pior para a psicanálise, 

                                                
33 ROUDINESCO, E. A Parte Obscura de Nós Mesmos: Uma História dos Perversos. Trad. André Telles. 1ª 

edição. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2008  
34 op.cit. p. 143 
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que mal se consolidava como método cientificamente orientado e já passava pela prova 

duma revolução paradigmática interna.  

Os Annales, de Marc Bloch e Lucien Febvre, confirmaram a tendência (que já 

se avizinhava na historiografia) de crítica aos métodos positivistas, personificados para 

muitos em Charles Seignobos. Propunham a superação dos modelos cronológicos, políticos 

e de exaltação ao indivíduo, cujas origens remontam mesmo a Heródoto e Homero. Este 

crash de 1929 (o epistêmico, bem entendido) não colocou em risco a existência da velha 

Clio, mas fez crescer as polêmicas sobre a sanidade da jovem Psique. A senhora milenar 

Clio nem chega a polemizar com aqueles que de tempos em tempos proclamam seu fim; 

conquanto Psique, em 1929, mal tinha a autoridade confiante que Balzac consagrou, na 

literatura, ao saber feminino para esta faixa etária particular. 

Em seu breviário acerca da história da Escola dos Annales, Peter Burke 

reproduz uma famosa convocação de Lucien Febvre aos historiadores, chamando-os à 

interdisciplinaridade: “Historiadores, sejam geógrafos. Sejam juristas, também, e 

sociólogos, e psicólogos”. (BURKE, A Escola dos Annales 1929 – 1989: A Revolução 

Francesa da Historiografia, p. 12).  

Demasiado jovem e esperando, segundo o desejo e a formação do neurologista 

Freud, autorização desde alguma ciência da natureza, Psique, ao que parece, temeu ir 

prontamente ao rendez-vouz convocado por Lucien Febvre. Encontro faltoso.  

Pior do que faltosos, alguns encontros entre a psicanálise e a historiografia se 

colocam implausíveis desde saída.  

Lutando contra o câncer que logo o mataria, contra as dissidências que 

comprometem ainda no berçário da própria história as premissas da técnica, contra os 

avanços totalitários e a burocratização (perigosamente clerical) do próprio movimento (a 

IPA), Freud – incansável, como ensinam suas centenas de biografias – ainda produz 
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argumentos para afastar eventuais subsídios materialistas que viessem à clínica desde o 

pensamento político e não pela ‘ciência’, como ele almejara. Enquanto a biologia não 

corroborasse o inconsciente, conviria mantê-lo protegido da dialética materialista... 

Marx, escusemo-lo,  não lera Freud, ainda que desejasse. Morreu dezessete 

anos antes da histórica edição do Die Traumdeutung (A Interpretação dos Sonhos, 

1899) e Freud, a seu turno, não levava à sério uma ontológica luta entre classes. Marx, 

menos permeável à diferença que Engels, provavelmente não teria relutado em tomar a 

psicanálise como mais um dos recursos da burguesia vitoriana consagrados à alienação das 

massas.  

Freud, destaque-se, teve acesso ao marxismo, sobre o qual declarou 

desdenhosa, mas polidamente que:  

 

Existem assertivas nas teorias de Marx que me 

pareceram estranhas: como a afirmação de que o desenvolvimento 

de formas de sociedade é um processo histórico natural, que as 

mudanças na estratificação social surgem umas das outras 

segundo um processo dialético. Não estou nada seguro de estar 

compreendendo corretamente essas assertivas; e não me parecem 

‘materialistas’ mas, antes, semelhantes ao precipitado da obscura 

filosofia hegeliana, em cuja escola Marx se formou. Não sei como 

posso desembaraçar-me da minha opinião leiga segundo a qual a 

estrutura de classes da sociedade remonta às lutas que, desde o 

começo da história, se desenrolaram entre hordas humanas muito 

pouco diferentes umas das outras.35 

 

 

                                                
35 FREUD, S. CONFERÊNCIA XXXV O Problema de uma Concepção do Universo 

(WELTANSCHAUUNG). In: Obras Completas. Trad. para o  espanhol Luís López-Ballesteros y Torres. 
1ª edición. Madrid: Editorial Biblioteca Nueva,  1996. V. 3. p.3202-03. 
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Freud, reconhecido pela sua erudição em outras áreas de conhecimento, não 

gozava da mesma fama em termos de flexibilidade acerca de idéias discordantes. Adler e 

Jung certamente têm algo a dizer sobre isso. Também Marx ganhou celebridade pela 

rigidez de seu intelecto. Inconciliáveis. Ambos optaram por remar as águas infernais das 

discordâncias, o Acheronte da kultur, já que não lograram confirmar ou ganhar 

reconhecimento imediato da sociedade vitoriana em que surgiram e à qual se puseram – 

segundo seus campos de ação e saber – a questionar.36 

Por isso, voltaremos os olhos, neste texto, para aquele que é tomado por muitos 

como um “segundo violino” do movimento. Não Engels, Lacan.  

Em tempo, de Engels sabe-se que, mais do que Marx, era um homem 

reconhecido pelos seus inúmeros interesses e vasto conhecimento: línguas, antropologia, 

sexualidade, culturas distantes, darwinismo. O próprio Marx não escondia seu 

reconhecimento pela vastidão dos temas que povoavam a mente de seu mais fiel 

companheiro37. 

Foi, assim, no ano posterior à morte de Marx que Engels publicou A Origem 

da Família, da Propriedade e do Estado (1884). Engels já lera e se encantara com Da 

Origem das Espécies por Meio da Seleção Natural ou A Luta pela Existência na 

Natureza (Charles Darwin, 1859). Ele chegaria a esboçar uma curiosa leitura marxista do 

darwinismo num ensaio inconcluso O Papel do Trabalho na Transformação do Macaco 

em Homem38. Proposta fadada ao insucesso tanto quanto qualquer pesquisa acerca das 

origens primeiras da linguagem, tomada como marca distintiva do humano. Cabe lembrar 

que o romance darwiniano A Descendência do Homem e a Seleção Sexual (Darwin, 
                                                
36 “FLECTERE SI NEQUEO SUPEROS, ACHERONTA MOVEBO" Epígrafe inaugural do A Interpretação 
dos sonhos. 
 
37 Em carta a Engels (04 de julho de 1864), Marx reconhece que: “tu sabes, que: 1) eu sempre chego com 
atraso e 2) que eu sigo sempre as tuas pegadas.” 
citada por António Roberto Bertelli, no prefácio de ENGELS, F. A Origem da Família, da Propriedade 
Privada e do Estado. São Paulo: Global. 1984. p.14 
38 ENGELS, F. O Papel do Trabalho na Transformação do Macaco em Homem. Global Editora, 1982 
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1872) pode ser reconhecido na origem deste ensaio de Engels tanto quanto daqueles não 

menos polêmicos artigos freudianos organizados sob a rubrica de Totem e Tabu (Freud, 

1911-13). Darwin, Engels e Freud compartilharam este delírio sedutor duma proto-família 

cuja ontogênese fosse ela própria a filogênese dos povos. Lê-los é, ainda hoje, uma 

experiência intrigante de confrontamento das distintas visões do mundo nestes grandes 

pensadores desde uma mesma história acerca do momento de transição do animal à cultura. 

O cinema de Stanley Kubrick (na primeira parte – The Dawn of Man - de 2001 

– Uma Odisséia no Espaço, de 1968), também de Jean-Jacques Anaud (A Guerra do 

Fogo,  1981) e até a produção chistosa de Carl Gottlieb (Caveman, de 1981 com Ringo 

Starr) confirmam, em outra mídia tão mais comercial quanto mais imagética, a importância 

desse romance darwiniano para o imaginário do Ocidente. Elocubrações sobre a origem do 

humano, não se pode fazer muito mais. 

 Todavia, se a sobreposição 

absoluta duma teoria sobre outra é ação 

temerária (como chistosamente aponta o 

cartunista Alcy Linhares, ensinando que 

não se colocam em evidência os conteúdos 

inconscientes antes que se tenha algum 

suporte material ao corpo), seus 

tangenciamentos são possíveis, desejáveis 

mesmo. Tal é a demanda epistemológica de 1929: interdisciplinaridade. 

Neste ano em que morria Aby Warburg, o paradigma para historiadores e 

psicanalistas vai além do detalhe, do índice; deus não apenas está no particular, mas 

demanda outros olhares, outros pontos de vista para ser dado a conhecer. 



 103 

Ao vislumbrar uma psicologia do coletivo nos parágrafos finais do Mal-estar 

na Cultura e ao redigir o final do último parágrafo39 apenas após tomar ciência do avanço 

parlamentar dos nacional-socialistas alemães, Freud não retoma o gesto de Lucien Fevbre, 

como se conclamasse os analistas a serem, eles mesmos, mais historiadores? 

Se assim foi, compreendemos mais objetivamente por que Jacques Lacan 

poderia ser considerado na seqüência da história do freudismo em analogia ao papel que 

Engels teve para os desdobramentos do pensamento de Marx.  

 

                                                
39 “Em minha opinião, o destino para a espécie humana parece-me ser saber se, e até que ponto, seu 
desenvolvimento cultural conseguirá dominar a perturbação de sua vida comunal causada pela pulsão 
humana de agressão e autodestruição. Neste sentido, a época atual mereça um interesse especial. Os homens 
adquiriram sobre as forças da natureza um tal controle, que, com sua ajuda, não teriam dificuldades em se 
exterminarem uns aos outros, até o último homem. Sabem disso, e é daí que provém grande parte de sua 
atual inquietação, de sua infelicidade e de sua ansiedade. Só nos resta esperar que o outro dos dois ‘Poderes 
Celestes’, o eterno Eros, desdobre suas forças para se afirmar na luta com seu não menos imortal 
adversário. Mas quem pode prever o desenlace final?” (FREUD, El Malestar en la Cultura, p.3067). A 
afirmação de que este parágrafo foi posposto ao texto parte desde as primeiras compilações criteriosamente 
comentadas por James Strachey e incorporadas por quase todos os demais tradutores das Obras Completas.  
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Segundo Violino 

 

Pois não é inútil podermos espantar-nos 

com que unicamente o nome de Freud, pela esperança 

de verdade que conduz, tenha a aparência de se 

confrontar com o nome de Marx, suspeita esta não 

dissipada, embora seja patente que o abismo entre 

eles é impossível de preencher, e que, no caminho por 

Freud entreaberto, poder-se-ia perceber a razão por 

que fracassa o marxismo em dar conta de um poder 

cada vez mais desmesurado e louco, quanto ao 

político, quando ainda não entra em jogo um efeito de 

retomada de sua contradição.40 

(LACAN, J. Ato de Fundação. In: Outros Escritos. 

p. 243) 

 

 

É assim que chegamos a Jacques Lacan, o pensador sobre cuja vida e obra 

recaem inúmeras polêmicas, mas que teve o mérito de explanar em profundidade diversas 

áreas do pensamento humano ao longo da segunda metade do século XX. Atendeu em 

vários aspectos à demanda posta em 1929, da interdisciplinaridade. Foi do surrealismo à 

matemática,  da chefatura de polícia de Paris ao Vaticano, da psiquiatria à metapsicologia, 

do ambivalente judaísmo ateu de Freud ao polêmico arianismo engajado de Heiddegger. 

Mas pagou, também por isso, o severo preço da exclusão dos meios psicanalíticos 

regulares, ortodoxos.  

                                                
40 “Car il n’est pas vain qu’on puisse s’étonner que le seul nom de Freud, de l’espoir de vérité qu’il conduit, 
fasse figure à s’affronter au nom de Marx, soupçon indissipé, bien qu’il soit patent que l’abime en soit 
incomblable, qu’en la voie par Freud entrouverte pourrait s’apercevoir la raison pourquoi échoue le 
marxisme à rendre compte d’un pouvoir toujours plus démesuré et plus fou quand au politique, si encore ne 
joue pas un effet de relance de sa contradiction". (LACAN, J. Acte de Fondation 28 février 1971. in : 
Autres Écrits. p. 237)   
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Proibido de manter seu ensino vinculado à oficialidade da Associação 

Psicanalítica Internacional (IPA), Lacan foi recebido por filósofos, historiadores e 

lingüistas, entre a assistência regular aos seus seminários. Ciente da delicada condição de 

‘excomungado’, agradece o acolhimento - já na primeira aula do Seminário de 1964 - a 

Braudel, então um dos mais influentes historiadores dos Annales. Vale a metáfora: foi na 

história que encontrou acolhida o pensador rebelde do ‘retorno’ a Freud: 

 

O Senhor Braudel, impedido, me disse lamentar 

não poder estar presente no momento em que lhe rendo esta 

homenagem – assim como ao que chamarei a nobreza com a 

qual ele quis amparar, nessa ocasião, a situação de falta em 

que eu estava, para um ensino do qual, em suma, não lhe 

havia chegado nada mais que o estilo e a reputação – a fim 

de que não lhe fique, pura e simplesmente, reduzido ao 

silêncio. Nobreza é mesmo o termo, quando se trata de 

acolher quem estava na posição em que estou – a de um 

refugiado.41 

 

(LACAN, J. Sem. XI – Os Quatro Conceitos 

Fundamentais de Psicanálise, p. 10-11) 

 

 

Que o desejável retorno a Freud acabasse por criar uma outra coisa, posto que 

as explanações pelos textos inaugurais foram amparadas em inúmeras referências à 

lingüística (de Saussure e Jakobson), à filosofia (de Hegel, via Kojéve, de Descartes via 

Koyré, de Wittgenstein e de Heidegger), ao marxismo (via Althusser), à [topo]lógica 

                                                
41 “M. Braudel, empêché, m'a dit son regret de ne pouvoir être présent au moment où je lui rends cet 
hommage — ainsi qu'à ce que j'appellerai la noblesse avec laquelle il a voulu parer en cette occasion à la 
situation de défaut où j'étais, pour un enseignement dont, en somme, ne lui était parvenu rien d'autre que le 
style et la réputation — afin que je ne sois pas, purement et simplement, réduit au silence. Noblesse est bien 
le terme, quand il s'agit d'accueillir celui qui était dans la position où je suis — celle d'un réfugié.” 

(LACAN, J. L'excommunication, 15 janeiro de 1964) 
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(desde Moëbius e Frege) e à história da cultura, eis outra entre as muitas críticas feitas à 

Lacan. Sobre isso discutiremos mais adiante.  

Um tal retorno a Freud seria, se fosse, um resgate da psicanálise como prática 

subversiva, revolucionária desde a origem e que, todavia, perdia-se nos desdobramentos 

terapêuticos voltados ao ego adaptativo, como acontecia visivelmente nos EUA do pós 

guerra. 

Inconformista, atenta aos novos sintomas das sociedades de consumo, 

orientada mais pela causa questionadora do que pela manutenção institucional, uma 

psicanálise assim polemista se identificaria à insatisfação que permeia o saber - algo 

‘angustiado’ - do historiador. Em tempo, não poderia ser diferente, desde que sabemos por 

Lacan que a ‘angústia’ é outro nome para o real: substrato freqüente às historiografias 

todas. Ao trabalhar com o real (da história) ou com a angústia (do sujeito) historiadores e 

psicanalistas corroborariam a assertiva dos Annales nessa consciência crítica em relação às 

sociedades. Há um mal-estar na cultura e sobre suas causas (subjetivas) e implicações 

(sociais) discorrem psicanalistas e historiadores.  

Mas, embora Lacan, ao contrário de Freud, tenha lido – desde uma orientação 

althssureana – algo de Marx, tenha conduzido seu seminário sob os auspícios de Braudel e 

conhecesse – graças ao ensino de Kojéve – pontos fundamentais da (segundo Freud) 

“obscura filosofia hegeliana”, ainda assim, o encontro da psicanálise com a historiografia 

permaneceu algo faltoso. E podemos re-conhecer que isso se deve também aos aspectos 

muito particulares do ensino e do estilo de Lacan. O presidente Braudel pôde, pelos 

atributos administrativos que então exercia, acolher O Seminário de Lacan, nem por isso 

freqüentaria aqueles encontros. Ocupar por alguns anos a famosa sala Dussane não 

inaugurou necessariamente diálogos mais sistemáticos entre aqueles campos do 

conhecimento. 
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Na história do materialismo sabe-se que o questionável adjetivo de “segundo 

violino” tentava pôr em evidência que fora Engels o suporte, tradutor, intérprete do sentido 

complexo e da caligrafia algo ilegível de Marx, principalmente após a morte deste. 

Lacan, em relação a Freud, pode-se defender que foi além dele. Pode-se mesmo 

declarar que sofisticou e “transdiciplinou” a psicanálise. Que melhor re-leu os textos 

freudianos enquanto a IPA sofria seu grande cisma sobre a legitimidade sucessória; 

escavou-lhes sentidos mais sofisticados referidos à lingüística, à filosofia, à matemática 

mesmo. Mas, enquanto o texto de Freud sempre foi de um rigor parnasiano, o ensino de 

Lacan ostentava um muito particular gongorismo. Lacan não foi exatamente “um segundo 

violino” para o Freud com quem sequer conviveu. Antes, mais pareceria uma polêmica 

guitarra elétrica que – no fluxo das mudanças cujo auge consagrado pelas mídias serão os 

anos 60 – insistia em dedilhar a marselhesa numa burocrática filarmônica freudiana, 

enquanto esta – materializada pela IPA -  notadamente perdia o ritmo da valsa vinda de 

Viena.  

Seu “retorno a Freud” colocava em evidência o problema metafísico do 

conceito de retorno, análogo ao impossível, tanto quanto a questão da validade (sócio-

histórica) de um tal retorno. Lacan, claro, sabia que a ‘renovação’ lacaniana se validaria 

desde a ‘permanência’ d’a coisa freudiana (Escritos. p 402). Nisso residiria a dinâmica 

histórica que permite pensá-la, a ela psicanálise, também como uma ‘ciência’ para o social.  
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RSI e a Historiografia: O Imaginário Coletivo 

 

Os sofrimentos da neurose e da psicose são, para nós 

a escola das paixões da alma, do mesmo modo que o 

flagelo da balança psicanalítica, ao calcularmos a 

inclinação de sua ameaça em comunidades inteiras, 

dá-nos o índice do arrefecimentos das paixões da 

cidade. 

Nesse ponto de junção da natureza com a cultura, que 

a antropologia de nossa época perscruta 

obstinadamente, apenas a psicanálise reconhece o nó 

de servidão imaginária que o amor sempre tem de 

redesfazer ou cortar. 

Para tal tarefa, não há no sentimento altruísta 

nenhuma promessa para nós, que expomos à luz a 

agressividade subjacente à ação do filantropo, do 

idealista, do pedagogo ou do reformador.42 

(LACAN, J. O Estádio do Espelho. In: Escritos. p. 

103) 

 

Poucos vindos das escolas historiográficas, lograram debruçar-se 

sistematicamente sobre a obra de Lacan. Seu ensino denso, ainda assim, transcendeu a 

clínica do sujeito apontando para uma não menos polêmica clínica da cultura. E por efeito 

disso, mais recentemente, começamos a encontrar em variados meios acadêmicos obras e 

pesquisadores ligados ao lacanismo.   

                                                
42 “Les souffrances de la névrose et de la psychose sont pour nous l'école des passions de l'âme, comme le 
fléau de la balance psychanalytique, quand nous calculons l'inclinaison de sa menace sur des communautés 
entières nous donne l'indice d'amortissement des passions de la cité. 
A ce point de jonction de la nature à la culture que l'anthropologie de nos jours scrute obstinément, la 
psychanalyse seule reconnaît ce nœud de servitude imaginaire que l'amour doit toujours redéfaire ou 
trancher. 
Pour une telle œuvre, le sentiment altruiste est sans promesse pour nous, qui perçons à jour l'agressivité qui 
sous-tend l'action du philanthrope, de l'idéaliste, du pédagogue, voire du réformateur.”(LACAN, J. Le stade 
du miroir. In: Écrits. p. 93. 17 juillet 1949) 
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O que Lacan falou que serviu aos historiadores acerca do métier e do difuso 

objeto com o qual se envolvem? Como as estruturas de pensamento e os conceitos da 

psicanálise de orientação lacaniana podem chegar a apoiar uma historiografia em tempos 

de pós-modernidade; posto que esta é concebida por alguns (notadamente desde Lyotard) 

como uma crise dos grandes sistemas de pensamento?  

Com um traço ainda fortemente hegeliano, Lacan (citado por Roudinesco) teria 

afirmado, em 1974 quando seu ensino está condicionado às questões do real, que “o que o 

historiador exige é um texto: um texto ou um pedaço de papel; de qualquer modo, deve 

haver em alguma parte, num arquivo, algo que certifique pelo escrito e cuja falta torna a 

história impossível... O que não pode ser certificado pelo escrito não pode ser considerado 

como história.”43  

Mesmo antes de ser formalmente teorizado no ensino público de Lacan, o real 

sempre foi um dos pontos essenciais e arredios de seu pensamento. Qual o traço que, na 

escrita historiográfica, vincula a simbolização do texto ao real da história? - O documento, 

um pedaço de papel, ele assevera. Longe de polemizar com os métodos da história oral 

que então se desenvolviam, Lacan expõe nesta fala uma preocupação que é própria de seu 

sistema de pensamento, neste momento específico, a saber: os limites (litorais, como ele 

metaforizou desde uma viagem ao Japão) da linguagem naquilo que tem para além do 

sentido das cadeias simbólicas, ou seja: a relação entre a letra (literatura) com o real (terra). 

O neologismo lacaniano para este evento: lituraterre44.  

Não deixa de ser irônico, todavia, que esta fala em favor da materialidade do 

documento venha desse pensador que é, ele mesmo, parte da história do freudismo, mas 
                                                
43 entrevista com Pamela Tytell, publicada originalmente na revista Scilicet (06/07/1976) citada por: 
 ROUDINESCO, E. Jacques Lacan: Esboço de uma Vida, História de um Sistema de Pensamento. Trad. 

Paulo Neves. 1ª edição. São Paulo: Companhia das Letras, 1994. p. 376  
 
44 Artigo escrito por Lacan para o terceiro número da revista Littérature, Larousse de out. de 1971. Presente 
na abertura coletânea:  
LACAN, J. Autres Écrits. Première éditions. Páris: Éditions du Seuil, 2001 pp. 11-20 
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cujo ensino foi quase que exclusivamente oral e cujas publicações – exceto o único ‘livro’ 

assim constituído - são até hoje alvo de polêmicas acerca da validade dos conteúdos 

“estabelecidos” com plena liberdade pelo genro-testamentário da totalidade da obra de 

Lacan.  

Para além do exercício clínico, Lacan sentou algumas bases aos conceitos da 

Psicanálise em ex-tensão. Não a aplicação empobrecedora de conceitos clínicos aos mortos 

históricos, colocados - à revelia de suas vontades - num alucinado divã da história. Em 

tempo, esta é a prática relativa à associação da psicanálise com outros campos do saber que 

chegou a angariar ora críticas abertas ora aprovações veladas, preferíveis aquelas a essas. 

Nestes termos reducionistas, uma história psicanalítica não iria muito além da pantomima.  

Algo dessa percepção crítica acerca das pontuais associações entre 

historiografia e psicanálise pode ser constatado na fala de, num exemplo reconhecido, 

Jacques Le Goff. Sua demanda por um ‘rigor científico’ levou-o a asseverar que, acerca 

das novas possibilidades do discurso histórico, poderá existir uma “história do simbólico, 

que talvez um dia conduza a uma história psicanalítica, cujas provas de estatuto científico 

não parecem ainda reunidas” (LE GOFF, História e Memória, p. 11).  

Não será difícil corroborar este parágrafo do medievalista francês em muitos 

textos historiográficos nos quais termos polêmicos (vindos da psicanálise) aparecem como 

se fossem consensuais: totalidades fechadas e empiricamente confirmadas. É o caso 

sintomático de inconsciente coletivo, termo freqüente em muitos trabalhos de historiografia 

sem que se veja declarado a qual significado se vincula este impreciso – e mesmo 

questionável – significante. Em qualquer situação, seu uso parece apontar para algo muito 

diverso disso que Le Goff parece defender sob a rubrica de ‘estatuto científico’ para essa 

possível história psicanalítica.  
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Num exemplo, é conhecida, nos meios acadêmicos, uma polêmica entre dois 

importantes historiadores franceses em função do uso – notadamente inapropriado – de 

‘inconsciente coletivo’ feito por Philippe Ariès em seu excepcionalmente bem pesquisado 

Sobre a História da Morte no Ocidente: desde a Idade Média, (1975). Sabe-se que, 

junto com a produção de O Homem Perante a Morte (1977), Ariès ocupou algo em torno 

de quinze anos de pesquisas neste tema, tão caro à historiografia da cultura quanto à 

psicanálise.  

Como defendemos desde uma pesquisa anterior45, o tema da morte constitui o 

grande recalcado de todo o século XX e seu estudo – prometido de saída a uma eterna e 

saudável incompletude – estaria mesmo na base das críticas à sociedade capitalista pautada 

pelo consumo. Estariam aí as principais contribuições que o discurso psicanalítico poderia 

oferecer à historiografia. Ao recalcar os signos, ritos e simbolizações da morte não 

logramos, senão, catalisar seu retorno no real.   

 Claro está, estas críticas, orientadas tanto pela psicanálise quanto pela 

historiografia da cultura, compõem o próprio conceito de metapsicologia.  

Ao identificar na Primeira Grande Guerra uma mudança cultural no Ocidente 

em relação à morte, Ariès já tangencia essa assertiva que vê no recalque do simbólico da 

morte um favor aos valores próprios do capital. Também por isso, a pesquisa de Ariès 

figura entre as fontes essenciais a qualquer interessado no assunto. Este autor, todavia, 

afirma, para além do rigor da própria pesquisa, no último capítulo de Sobre a História da 

Morte no Ocidente, que “as grandes derivas que arrastam as mentalidades – atitudes 

                                                
45 PEREIRA, C. (2003). Thânatos e Civilização: A Morte e a Indústria Cultural. Dissertação de mestrado 

apresentada ao Programa de Estudos Pós Graduados em Comunicação de Semiótica da PUC de São 
Paulo. 
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perante a vida e a morte – dependem de motores mais secretos, mais ocultos, no limite do 

biológico e do cultural, isto é, do inconsciente coletivo”46. 

É, então, Michel Vovelle, no artigo A História dos Homens no Espelho da 

Morte (1979), que aponta a instabilidade desse conceito ao afirmar que: 

 

Ariès, seguramente, não o toma no sentido 

psicanalítico de Jung, nem no sentido que lhe dava Lévi-Strauss. 

Ariès estipula uma aventura autônoma, não do espírito, mas 

daquele nível de consciência onde se encontram os sonhos, o 

imaginário, as representações que os prolongam, as atitudes e os 

gestos que os exprimem e os ritos que os fixam. 

É muito seguro situar-se no nível em que a história das 

mentalidades torna-se apaixonante. Mas, o que é essa autonomia 

do inconsciente coletivo que faz evoluir o sistema das 

representações dos homens? 47 

 

 

Vovelle, sem pôr em dúvida o valor das pesquisas de Ariès, aponta para este 

uso que, se não for pouco criterioso, é ao menos notadamente idiossincrático para um 

conceito originalmente alheio à pena do historiador. Acaso seria preciosismo apontar que 

também entre os psicanalistas é polêmico que tal conceito exista? Ou ainda mesmo que se 

afirme ser ‘psicanalítico’ o saber sustentado por Jung, cuja ruptura com o grupo freudiano 

resultou na criação dum conhecimento, fortemente orientalizado, que não apenas não se 

pretendia científico (nos termos de Freud), mas ainda se intitulava ‘psicoterapia analítica’, 

cujas bases em termos arquetípicos (animus[masculino], anima[feminino] e selbest[si-

mesmo]) estão radicalmente afastadas dos pressupostos da psicanálise? 

                                                
46 ARIÈS, P. Sobre a História da Morte no Ocidente: desde a Idade Média. Trad. Pedro Jordão. 2ª edição. 

Lisboa: Editorial Teorema, 1989. p. 190 
47 VOVELLE, M. A História dos Homens no Espelho da Morte. in: BRAET, H., VERBEKE, W. (Eds.). A 

Morte na Idade Média. Trad. Heitor Megale, Yara Frateschi Vieira e Maria Clara Cescato. 1ª edição. 
São Paulo: EDUSP, 1996. pp. 11-26 
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Em outros termos, haverá quem aponte na crítica de Vovelle o mesmo uso 

particular, algo impreciso, acerca dum conceito como ele próprio apontou em Ariès. 

Também o crítico incorreria num deslize, numa imprecisão análoga a esta que ele 

pertinentemente aponta no criticado. Destaque-se que isso não desqualifica o texto de 

qualquer desses pesquisadores. Antes põe em evidência a imprecisão própria aos conceitos, 

cuja verdade [segundo uma famosa assertiva lacaniana48] nunca é toda, senão parcial, vale 

mesmo dizer: macroscópica. Rigorosamente, sabemos que apenas em alusão ao 

pensamento dessa psicoterapia junguiana – que não logrou mergulhar na polêmica da 

cientificidade – o inconsciente coletivo pode ser referido.  

Analistas vindos de diferentes escolas o sabem e, ou não usam, ou relativizam o 

termo. Termo que já traz consigo a imprecisão antes mesmo que se o adjetive com o tal 

‘coletivo’. Em tempo, já é difícil conceber o inconsciente sem definir claramente os limites 

e usos do conceito. Caso essa existência demande a confirmação da neuroanatomia, então 

podemos fazer coro aos críticos da psicanálise: não há inconsciente, pior ainda se 

coletivo...  

Lacan declarou, em 1960 num congresso que reunia filósofos, psiquiatras e 

psicanalistas, que “o inconsciente é um conceito forjado no rastro daquilo que opera para 

constituir o sujeito. O inconsciente não é uma espécie que defina na realidade psíquica o 

círculo daquilo que não tem atributo (ou a virtude) da consciência” (LACAN, J. Posição 

do Inconsciente in: Escritos. p.845)49.  

Por isso, consideramos que nesta polêmica pontual, Vovelle estava certo e 

Ariès não esteve errado. O erro é antes da psicanálise ela mesma ao apresentar-se, desde 

                                                
48 “Je dis toujours la vérité: pas toute, parce que toute la dire, on n’y arrive pas. La dire toute, c’est 
impossible, matériellement: les mots y manquent. C’est même par cet impossible que la vérité tient au réel” 
(Télevision, 1974. in: Autres Éscrits, p. 509). Na apresentação gravada [televisiva] deste texto, Lacan 
pronuncia em lugar do verbo tient (provém), o verbo, tocar (toucher). A verdade toca o real 
49 “l’inconscient est un concept forgé sur la trace de ce qui opéré pour constituer le sujet. L’inconscient n’est 
pas une espèce définissant dans la réalité psychique le cercle de ce qui n’a pas l’attribut (ou la vertu) de la 
conscience". (LACAN, J. Écrits. Position de l’inconscient. 30 out – 02 nov 1960) 
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suas polêmicas origens psiquiátricas, como uma ciência, cujos conceitos poderiam ser 

desde aí usados à maneira de um conhecimento estritamente teórico, como 

compreendemos desde a etimologia do termo (do gr. θεωρια, no lat. Theoria). Neste caso, 

a distância contemplativa entre o pesquisador e o pesquisado permitiria o uso dos 

conceitos tomados como ‘totalidades fechadas’, plenas, sem implicação subjetiva do 

pesquisador.  

Todavia, qualquer definição básica de inconsciente, como apontou Lacan, é 

impossível de ser sustentada sem que o pesquisador explique em quais concepções teóricas 

se apóia, se insere. Caso se tome este saber (a psicanálise) como uma práxis (do gr. 

πραξις, no lat. actio), a implicação subjetiva deverá ser considerada para que o saber 

apresente qualquer resultado. Em outros termos, Lacan reforça que a prática em psicanálise 

possui mais uma dimensão ética (do gr. ταηθικα, no lat. Ethica: ciência da conduta) em 

relação à alteridade do que uma orientação científica (galileana) validada por uma busca 

pela verdade à revelia do sujeito.   

Assim, pensando por absurdo, num caso extremo dessas ligações entre história 

e outro campo do saber, coloca-se a questão sobre se deveriam os historiadores tornarem-

se analistas para, apenas então, escapar a esse tipo de incorreção no uso dos termos 

psicanalíticos, desenvolvendo mais aprimoradamente seu métier. Dessa forma, 

desdobrando a demanda expressa por Le Goff, as ‘provas de estatuto científico poderiam 

ser reunidas’ e não incorreríamos no risco do uso imprudente de termos que são polêmicos 

já desde o berço teórico em que foram gestados. 

De fato, claro que não é necessário que tal percurso purista se faça para que 

historiadores possam referir termos em psicanálise. Assim como o conhecimento histórico 

não está monopolizado por historiadores, também a psicanálise vai além do analista. E 
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ainda, uma orientação psicanalítica deve tomar sempre com cuidado um estatuto que se 

pretenda científico (caso se tome o sentido positivista do termo). Lacan declara que: 

 

a história é uma dimensão diferente da do 

desenvolvimento e é uma aberração tentar reduzi-la a este. A 

história só se desenrola como um contratempo do 

desenvolvimento. Ponto do qual a história como ciência 

talvez deva tirar proveito, se quiser escapar à dominação 

sempre presente de uma concepção providencial de seu 

curso. 

 

(LACAN, J. Ciência e a Verdade, in: Escritos. 

p. 890)50 

 

Que uma formação em psicanálise reforce o ideal da erudição, em nada 

aproxima o discurso (historiográfico) da verdade (que provém do real).  

Em termos lacanianos vale dizer: da história a historiografia será um conjunto 

de rastros, pistas, índices. E, mais ainda, a escrita da história não apenas não conterá todo o 

real como também seguirá atendendo às demandas imaginárias da cultura em que está 

inserido este sujeito, o historiador. Para quem, é bom dizer, o inconsciente é pessoal, mas 

as determinações imaginárias podem – estas sim – ser coletivas. Por isso, antes pensar, 

segundo uma orientação lacaniana, no compartilhamento social do imaginário, em lugar do 

‘inconsciente coletivo’. 

Em síntese, é o mesmo que afirmar que além da individualidade do historiador 

(marcada pelo simbólico de seu texto), desejavelmente orientada desde um real (fugidio) 

da história, há um determinante imaginário em sua produção à semelhança de um “disso 

                                                
50 “... l’histoire est une autre dimension que cella du développement – et que c’est aberration que d’essayer 
de l’y résoudre. L’histoire ne se poursuit qu’en contretemps du développement. Point dont l’histoire comme 
science a peut-être à faire son profit, si elle veut échapper à l’emprise toujours présente d’une conception 
providentielle de son cours."  (LACAN, J. La Science et La Vérité. In: Écrits p. 875. Lição de abertura do 
Seminário de1965-66 na ENS) 
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eles não sabem, mas o fazem”51. É essa a dimensão do imaginário, ou em outros termos: do 

significante ideologia, caso o tomemos em sua definição mais corriqueira alusiva ao 

desconhecimento dos sujeitos acerca dos motores secretos de suas ações sociais. 

Se relermos o trecho de Ariès acerca dessas ‘atitudes perante a vida e a morte 

que dependem de motores mais secretos, mais ocultos, no limite do biológico e do cultural, 

isto é, do inconsciente coletivo’ sob um ponto de vista lacaniano, compreendemos por que 

ao final de sua hercúlea pesquisa algo além do simbólico (as palavras) e aquém do real (as 

coisas) inscreveu-se na apreensão do tema da morte.  

Faltou-lhe um significante que desse conta deste ‘para além do simbólico’, mas 

também orientado desde o real, da morte inefável. Faltou-lhe uma compreensão de que 

toda re-presentação acerca desse real absoluto é feita pelo simbólico (naquilo que tem de 

estruturante do sujeito, de suas determinações inconscientes) intermediado por um registro 

imaginário-ideológico (naquilo que tem de coletivo). 

A crítica de Vovelle percebe essa carência, essa insuficiência do simbólico, essa 

distância entre o conceito (inconsciente coletivo) e esse efeito na sociedade ao questionar: 

‘Mas, o que é essa autonomia do inconsciente coletivo que faz evoluir o sistema das 

representações dos homens?’ (loc. cit.). 

A polêmica não se resolverá em termos binários. Nenhum conceito (simbólico) 

isoladamente dará conta desse problema (vindo desde o real) evidenciado ao final da 

pesquisa de Ariès. O terceiro termo necessário a uma apreensão derivada de qualquer 

estudo sobre a morte (ou qualquer outro tema da história) exige além da escrita da história, 

a inserção do conceito - tomado ao materialismo pela psicanálise - de ideologia. Em termos 

lacanianos, vale dizer: do registro do imaginário.  

                                                
51 ŽIŽEK, S. (org.) Um Mapa da Ideologia. Trad. Vera Ribeiro. 1ª Edição. Rio de Janeiro: Ed. Contraponto, 

1996. p.            316 
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Em síntese, asseveremos que o registro lacaniano do imaginário, em tudo 

análogo ao conceito de narcisismo aprendido em Freud, é equivalente ao termo ideologia – 

sempre repleto em possibilidades significantes – referido ao materialismo. 

Não sem esse propósito, ao traçar Um Mapa da Ideologia52, Slavoj ŽiŽek 

inseriu, entre inúmeros textos clássicos sobre esse tema, também o lacaniano Estádio do 

Espelho Como Formador da Função do Eu. A tese essencial desse texto, cuja versão 

primeira remonta a 1936 num congresso em Marienbad (então Tchecoslováquia), é aquela 

da determinação do eu [je] como efeito da entrada do sujeito na cultura. O eu é produto 

duma dialética da alteridade, em clara oposição à idéia dum selbst arquetípico pré-

existente. O eu pensado como efeito da inserção social mediada pela linguagem torna-se 

lugar apriorístico da alienação, do engano. E os temas que o atingem só podem ser 

pensados considerando-se esta propriedade geométrica, a perspectiva, desde a qual 

contemplamos tudo na vida; entenda-se – claro – até mesmo os estudos historiográficos 

acerca da morte.  

A polêmica entre Ariès e Vovelle teria sido facilmente superada caso 

recorressem a essa estrutura tripartite lacaniana. O real (entendido como a história, ela 

própria inapreensível) e o simbólico (a historiografia, enquanto conjunto estrutural da 

linguagem) e o imaginário (o ideológico  surgido das identificações culturais e do 

narcisismo das pequenas diferenças) garantiriam uma circunscrição mais consistente dos 

temas históricos.  

Não se faz necessário recorrer a um metafísico inconsciente coletivo. A morte, 

como estudada por Ariès, vem de um real inefável, tem suas re-presentações orientadas a 

partir de um simbólico das linguagens. Mas os tais “motores secretos” apontados por Ariés 

                                                
“52 ŽIŽEK, S. (org.) Um Mapa da Ideologia. Trad. Vera Ribeiro. 1ª Edição. Rio de Janeiro: Ed. Contraponto, 
1996. 
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estão na ordem mesma do imaginário, do ideológico. Do não-dito dos rituais, das 

sociedades.   

Que o imaginário lacaniano seja análogo ao conceito de ideologia e que, por 

isso, dê conta dessa dimensão social recalcada pelo signo dum inconsciente coletivo, é algo 

que pode ser corroborado num trecho de ŽiŽek que evidencia como o desconhecimento 

desse aspecto do tecido social é a própria garantia de seu funcionamento: 

 

Essa, provavelmente, é a dimensão fundamental da 

‘ideologia’: a ideologia não é simplesmente uma ‘falsa 

consciência’, uma representação ilusória da realidade; antes, é essa 

mesma realidade que já deve ser concebida como ‘ideológica’: 

ideológica é uma realidade social cuja própria existência implica o 

não conhecimento de sua essência por parte de seus participantes, 

ou seja, a afetividade social cuja própria reprodução implica que os 

indivíduos ‘não sabem o que fazem’. ‘Ideológica’ não é a ‘falsa 

consciência’ de um ser (social), mas esse próprio ser na medida em 

que ele é sustentado pela ‘falsa consciência’. 

(ŽIŽEK, S. Como Marx Inventou o Sintoma? in: 

Um Mapa da Ideologia. p. 306) 

 

Note-se que neste argumento ŽiŽekiano encontramos uma síntese que pode ser 

considerada exitosa (o que já desde Frankfurt foi desejado por inúmeros pensadores) entre 

um fundamento do conceito de ideologia, vindo desde o materialismo, e a clínica 

psicanalítica, voltada à destituição subjetiva.  A ideologia não é apenas um 

desconhecimento das estruturas no mundo por um sujeito cartesiano, centrado. É antes o 

desconhecimento desse sujeito ele mesmo.  

O cogito é uma ‘falsa consciência’ metaforizada por Lacan  neste momento em 

que o infans, a partir dos seis meses de idade, apreende sua imagem como total sem que tal 

totalidade seja respaldada por uma integridade neurológica. A completude imaginária do 

eu [je] demanda uma confirmação pelo olhar desse Outro inaugural que é a mãe; será 
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sempre assim que o imaginário permitirá ver o si mesmo e o mundo: pela intervenção do 

Outro. Que vá desde a formação do bebê humano, metaforizada pelo espelho e tendo a mãe 

como Outro, até a formação do consumidor pelo olhar da publicidade cujo Outro é o 

capitalista, é simplesmente uma questão de escala. Num caso: constituição narcísica 

(imaginária) do eu [je]; noutro, a constituição da ideologia.  

Reside nesta transição do social ao individual o uso tão freqüente aos textos de 

psicanalistas e historiadores daquele conceito - originalmente antropológico - que vê na 

ontogênese dos sujeitos, a filogênese dos povos. 

 Lacan reforça, assim já no início de seu ensino, a tese freudiana de que ‘o 

homem já não é senhor em sua própria consciência’. Descentrado, esse sujeito 

compreenderá algo do mundo não a partir de seu centro euóico, mas orbitando 

instavelmente o campo social elíptico cujos focos distantes e inconciliáveis serão o pensar 

e o existir. A compreender algo do mundo assim, sempre por intermédio do Outro, nenhum 

saber tem respaldo senão na dúvida, sendo as certezas as marcas – segundo Lacan – da 

paranóia ela mesma. Para angústia de inúmeras escolas da historiografia, Lacan ensina que 

a dúvida, a incompletude mesma, são as marcas do conhecimento efetivamente humano: 

nunca haverá história plena senão na paranóia.  

Tomando como referência metodológica o lacanismo, parece-nos implausível 

demandar um estatuto mais que ético para orientar tanto a psicanálise, quanto uma 

historiografia. Adequado lembrar que nos dois casos, no Brasil, tanto historiadores quanto 

psicanalistas não têm o suspeito respaldo do reconhecimento legal de suas profissões; caso 

em que teríamos a sobre-determinação ideológica posta de saída. Para bem e para mal, 

suportar as angústias com as quais trabalham frente à alteridade funciona como prova 

cotidiana de suas utilidades sociais. Poupados, assim, da eventualidade tão sedutora quanto 
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patética de um ‘carteiraço’, metáfora recorrente para o imaginário (ideológico) do 

corporativismo de ordens, classes, conselhos.  

 Também na historiografia a solidez classicamente almejada dum estatuto mais 

‘científico’, como em todos os casos sólidos... se desmancha no ar.  

Em tempo, não se pode esquecer quão difícil seria aos historiadores (Vovelle e 

Ariès, no exemplo) recorrerem então a este argumento acerca do imaginário/ideológico 

lacaniano, cuja apresentação regular aconteceu em 1949, mas cuja publicação em livro 

(Escritos) aguardou até 1966. Ademais, naquela primeiríssima apresentação no congresso 

de 1936, os pares de então de Lacan, os analistas da IPA, também não suportaram mais que 

dez minutos duma comunicação que não deixou muitos registros53.  

O barroquismo de Lacan está, como temos aprendido, tanto na essência de seu 

sofisticado sistema de pensamento quanto nas causas para um uso que ainda está restrito a 

poucos pensadores nos meios acadêmicos, conquanto segue temerário nas escolas, onde o 

abuso da gíria lacaniana faz o ‘mestre’ assemelhar-se a um Grande Arquiteto do Universo, 

enquanto os lacanianos iniciados divertimo-nos posando de pedreiros livres dessa 

matematizada obra. Sem esquecer que um dos maiores críticos aos lacanianos foi, nas mais 

variadas situações, Lacan. 

Ignorando o próprio conhecimento sobre o narcisismo das pequenas diferenças, 

suas implicações perigosamente corporativistas, as escolas de psicanálise ainda se 

entregam às segmentações de orientação fratricida, a cultos personalistas tão opostos ao 

conceito de “destituição subjetiva”, enquanto paradoxalmente crescem as igrejas e 

unificam-se os conglomerados empresariais na lógica do discurso do capitalista. 

                                                
53 “Compreende-se o furor de Lacan e a humilhação que sentiu quando Jones deu-lhe a ordem de 
interromper. Trinta anos mais tarde, sua cólera ainda estava tão viva que, para a publicação dos 
ESCRITOS, não deixou de anotar com exatidão a hora, o dia e o lugar em que haviam ousado cortar-lhe a 
palavra.” ROUDINESCO, E. Jacques Lacan: Esboço de uma Vida, História de um Sistema de 
Pensamento. Trad. Paulo Neves. 1ª edição. São Paulo: Companhia das Letras, 1994. p. 128 
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Ironicamente, invertem-se em questionamento os títulos caros ao freudismo: qual futuro 

terá a psicanálise frente às promessas ideológicas da ilusão? O discurso do analista, que 

Lacan afirmara estar na base mesma da revolução que não viera em 68, ficou reduzido a 

obscurantismo contemporâneo?54 

 

                                                
54 Freud publica sua crítica às religiões em 1927 asseverando que tinham como fundamento uma estrutura 
neurótica obsessiva desdobrada de neuroses infantis (O Futuro de Uma Ilusão) o que implica pensá-las 
como superáveis pelo advento do princípio da realidade, pela psicanálise. Lacan, em 29 de outubro de 1974, 
assevera, numa entrevista a jornalistas em Roma, que “se a psicanálise não triunfar sobre a religião é porque 
a religião é inquebrantável. A psicanálise não triunfará: sobreviverá ou não.” E ainda, [a religião]“não 
triunfará apenas sobre a psicanálise, triunfará sobre muitas outras coisas também. É inclusive impossível 
imaginar quão poderosa é a religião” (LACAN, J. O Triunfo da Religião: precedido de Discurso aos 
Católicos. Trad. André. 1ª edição. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2005. p. 65). L’obscurantisme 
Contemporain é o título da obra de Pierre Fougeyrollas (Papyrus,1983) que tece inúmeras críticas a Lacan, 
Lévi-Strauss e Althusser. 
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CAPÍTULO 4 

 

ANGÚSTIA, OUTRO NOME PARA HISTÓRIA EM LACAN 

 

 

É preciso passar por esse lixo decidido 

para, talvez, reencontrar alguma coisa que seja da 

ordem do real. 

Mas vejam que aqui falo em reencontrar. 

Já é um deslizamento, como se tudo dessa ordem já 

tivesse sido encontrado. Aí está a armadilha da 

história. A história é a maior das fantasias, se assim 

podemos nos exprimir. Por trás da história dos fatos 

pelos quais os historiadores se interessam, há o mito. 

E o mito é sempre cativante55 

 

(LACAN, J. A Invenção do Real. In: 

O Seminário livro XXIII: O Sinthoma. 

p.120) 

Um Estado da Arte 

A almejar efetivamente um “estatuto científico” para seu métier, pouco poderia 

a psicanálise ajudar ao historiador. Outrossim, ainda que efeito duma contingência, 

podemos apontar que a formação em psicanálise – de orientação lacaniana – contemplou já 

desde algum tempo historiadores. Para apontar um dos mais renomados, bastaria lembrar 

que entre os re-presentantes do lacanismo que lograram acompanhar O Seminário estava  

Michel de Certeau (1925-1986). 

                                                
55 “Il faut en passer par cette ordure décidée pour, peut-être, retrouver quelque chose qui soit de l'ordre du 
Réel. Mais vous voyez, j'emploie le mot retrouver. Retrouver est un glissement, déjà, comme si tout de cet 
ordre avait déjà été trouvé. C'est là le piège de l'Histoire. L'Histoire est le plus grand des fantasmes, si on 
peut s'exprimer ainsi. Derrière l'Histoire, l'Histoire des faits auxquels s'intéressent les historiens, il y a le 
mythe. Et le mythe est toujours captivant.” (LACAN, J. Sem. XXIII: Le Sinthome. 16 mar. 1976) 
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Sua obra, sendo ele originalmente ligado à companhia de Jesus, tem sido alvo, 

principalmente após sua morte, de inúmeras discussões, análises e referências nos meios 

acadêmicos. Como cremos, a validade no conteúdo dos textos de Michel de Certeau deve 

tanto ser atribuída às competências de escritura do autor, quanto às referências lacanianas, 

ainda bastante inéditas, ao leitor da historiografia. 

Certeau, com o subtítulo de Entre Ciência e Ficção, tem em sua obra História 

e Psicanálise (Gallimard, 1986) um apontamento para esta linha tênue traçada pela 

orientação estruturalista subjacente aos saberes humanos; condicionados sempre pela 

linguagem. Qualquer texto que vincule psicanálise à historiografia passará pelos tópicos 

constituintes do pensamento estruturalista. O que não acontece sem suscitar polêmicas.  

Isso pois alguma compreensão dos mitemas56 fundamentais que casam o sujeito 

às culturas evidenciaria o aspecto antropológico estrutural da psicanálise e, ato contínuo, 

das histórias. 

A cultura, materializada pela linguagem, em sua feição sincrônica, seria assim 

um objeto da psicanálise. Contrariando a crença mais vulgar de que o psicanalista busca 

um fato da infância do sujeito. Não o fato no passado, senão seu valor significante no 

presente. No presente de sua fala. 

A mesma cultura, tomada agora em seu eixo diacrônico, compõe também um 

dos tecidos da história. Ao menos aquela parte dela relativa à memória. 

Assim, não nos parece possível aceder a uma história psicanalítica sem antes 

compreender que todas essas associações sintagmáticas feitas pela historiografia a partir 

dos Annales são essencialmente efeitos da linguagem, do Simbólico. 

                                                
56 LÉVI-STRAUSS, Claude. Antropologia Estrutural. (cap. X, a Eficácia Simbólica e XI, A Estrutura dos 

Mitos). Trad. Chaim Samuel Katz e Eginaldo Pires. 5ª ed. Rio de Janeiro: Ed. Tempo Brasileiro. 1996 
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Lévi-Strauss antecipou-se, nesse ato particular, ao professor Braudel 

reconhecendo que a antropologia tanto quanto a psicanálise eram devedoras do Simbólico, 

vale dizer, da lingüística e que o mesmo se aplicava a todos os campos sociais. 

Época houve em que este paradigma, o estrutural, foi pensado em oposição à 

história. Instaurou-se a polêmica, sobre a qual Lacan, em 1968, às vésperas do Maio, 

declarou a uma platéia de residentes em psiquiatria, em Bordeaux que: 

 

Vocês estão cientes da grande besteira que inventaram para 

nós recentemente. Há a estrutura e há a história. As pessoas que foram 

colocadas no pote da estrutura – e eu estou lá, não fui eu que me 

coloquei, colocaram-me e pronto – supostamente cuspiram na história. 

Isso é absurdo. Não há evidentemente estrutura sem referência à história. 

 

(LACAN, J. Meu Ensino. p. 78) 

 

O historiador François Dosse em seu História do Estruturalismo57 aponta para 

a anterioridade da historiografia, a fim de explicar a postura refratária dos historiadores em 

relação à panacéia estruturalista. Não ficava bem que tais revoluções teóricas chegassem à 

historiografia vindas de fora. Foi, porém, após a passagem do cometa estrutural que os 

historiadores se deram conta da validade daquelas assertivas. 

Quando historiadores começam a direcionar seus estudos para questões ligadas 

à morte, à sexualidade, aos imaginários das diversas populações e à oralidade de seus mitos 

é lógico que cruzarão – como preconizaram Jacques Lacan e Lévi-Strauss – com a 

psicanálise, a antropologia e, originalmente (vale dizer, estruturalmente), com a lingüística.  

É isso que se evidencia quando Le Goff e Jean-Claude Schimitt compõe seu 

Dicionário Temático do Ocidente Medieval (EDUSC, 2002), no qual aparecem inúmeras 

                                                
57 DOSSE, F. História do Estruturalismo. Trad. Álvaro Cabral. Campinas: Editora da Universidade 

Estadual de Campinas, 1993 
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questões da metapsicologia e da lingüística (por exemplo: verbetes Sexualidade e Morte); 

ou – já o vimos - quando Philippe Ariès discorre Sobre a História da Morte no Ocidente 

(Teorema, 1989) ou quando o mesmo Michel de Certeau escreve os dois volumes de A 

Invenção do Cotidiano (Vozes, 1996) além de L´écriture de L’histoire (Gallimard, 1975), 

apoiado nos conceitos e na formação que recebeu na psicanálise de orientação lacaniana; 

ou quando Michel Vovelle escreve seu Imagens e Imaginário na História (Ática, 1997), 

ou ainda quando François Dosse discorre sobre a vida e obra de Foucault, Barthes e Lacan 

em  A História à Prova do Tempo (UNESP, 2001), lançando mão de conceitos 

lacanianos como o nó borromeu (RSI) e o Outro (%[%utre]).  

Este último, o %, entendido como “tesouro dos significantes” é a própria 

evidência da estreita relação do sistema de pensamento lacaniano com a história através da 

lingüística. Pois, por um lado (o %) é o conteúdo das línguas, seus termos, regras e 

possibilidades comunicacionais, por outro lado, é o continente das sociedades, referido em 

todos os aspectos do laço social. Da alteridade possível do outrem, o semelhante, 

personificada primeiramente na função materna, até a autoridade constituinte do contrato 

social, personificada na função paterna. 

O trabalho interdisciplinar entre psicanálise e história, se fez muito antes da 

efetivação acadêmica do modelo estrutural, o próprio Freud, afirmara, sobre o métier do 

psicólogo, em 1937, que: 

Seu trabalho de construção, ou, se se preferir, de 

reconstrução, assemelha-se muito à escavação arqueológica, de alguma 

casa ou antigo edifício que foram destruídos e soterrados. Os dois 

processos são de fato idênticos, exceto pelo fato de que o analista 

trabalha em melhores condições e tem mais material à sua disposição 

para ajudá-lo, já que aquilo com que está tratando não é algo destruído, 

mas algo que ainda está vivo — e talvez também por outra razão. Mas 

assim como o arqueólogo ergue as paredes do prédio a partir dos 

alicerces que permaneceram, determina o número e a posição das colunas 
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pelas depressões no chão e reconstrói as decorações e as pinturas murais 

a partir dos restos encontrados nos escombros, assim também o analista 

procede quando extrai suas inferências a partir dos fragmentos de 

lembranças, das associações e do comportamento do sujeito. Ambos 

possuem direito indiscutido a reconstruir por meio da suplementação e da 

combinação dos restos que sobreviveram. Ambos, ademais, estão sujeitos 

a muitas das mesmas dificuldades e fontes de erro.58  

 
 

 

 

Ainda além dessa associação metafórica descrita por Freud, Certeau percebeu 

que o sistema de pensamento de Lacan interessaria mais ao historiador por vários motivos. 

Isso pois, em síntese, Lacan levou o falante a implicar-se na fala, tanto quanto a reconhecer 

desde ela seus limites. Com isso, uma historiografia pensada a partir da psicanálise de 

orientação lacaniana, levaria – necessariamente - o historiador a compreender que sua 

escrita – o simbólico - não acede plenamente ao real, como tampouco prescinde dele (o que 

é a prerrogativa da ficção literária).  Já asseveramos, dentro dessa lógica, que não se 

escreve história, mas historiografia. Essa distância entre o real da história e sua 

simbolização sempre incompleta evidencia a angústia; um afeto que não engana, como 

Lacan ensinou em várias oportunidades e com distintas metáforas:  

 

A angústia é esse corte – esse corte nítido sem o qual a 

presença do significante, seu funcionamento, seu sulco no real, é 

impensável; é esse corte a se abrir, e deixando aparecer o que vocês 

entenderão melhor agora: o inesperado, a visita, a notícia, aquilo que é 

tão bem exprimido pelo termo ‘pressentimento’, que não deve ser 

simplesmente entendido como pressentimento de algo, mas também 

como o pré-sentimento, o que existe antes do nascimento de um 

sentimento. 

                                                
58 FREUD, S. Construcciones en Psicoanálisis In: Obras Completas. Trad. para o espanhol Luís López-

Ballesteros y Torres. 1ª edición. Madrid: Editorial Biblioteca Nueva,  1996. V. 3. p. 3366 
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Todos os desvios são possíveis a partir da angústia. O que 

esperávamos, afinal de contas, e que é a verdadeira substância da 

angústia, é o aquilo que não engana, o que está fora de dúvida. 

Não se deixem levar pelas aparências. Não é por poder 

parecer-lhes clinicamente perceptível a ligação entre a angústia e a 

dúvida, a hesitação, o chamado jogo ambivalente do obsessivo , que se 

trata da mesma coisa. A angústia não é a dúvida, a angústia é a causa da 

dúvida.59 

(LACAN, J. O Seminário X, A Angústia. p. 88) 

 

Um historiador, segundo essa assertiva, buscará sempre o texto mais complexo 

acerca dum determinado tema histórico a fim de escapar a essa angústia (da ordem do real) 

que o assombra e impulsiona. Por isso, Lacan também destacava freqüentemente que a 

angústia não é em si um problema, mas uma evidência da incompletude humana, o 

substrato para que o sujeito possa desejar. 

Criar, assim, um discurso pleno (negação de um Outro faltante, [S(%), o 

significante da falta no Outro] segundo os grafismos algébricos de Lacan), funciona como 

fiel da balança para asseverar sobre uma inalcançável, todavia desejada, verdade histórica. 

Em tempo, desejada é a qualidade, segundo Lacan, do desejo (no al. begierde), cuja 

característica – em distinção às necessidades orgânicas - é ser sempre inapreensível. O 

desejo tem por constituição ser irrealizável e esta assertiva, comumente creditada à 

psicanálise, pode ser identificada muito antes nas filosofias de Spinoza ou Hegel. A este 

                                                
59 “L'angoisse, c'est cette coupure même sans laquelle là présence du signifiant, son fonctionnement, son 
entrée, son sillon dans le réel est impensable. C'est cette coupure qui s'ouvre et qui laisse apparaître ce que 
maintenant vous entendez mieux quand je vous dirai l'inattendu, là visite, là nouvelle, ce que si bien exprime 
le terme de pressentiment qui n'est pas simplement à entendre comme pressentiment de quelque chose, mais 
aussi le « pré » du sentiment, ce qui est avant là naissance d'un sentiment. Tous les aiguillages sont possibles 
à partir de quelque chose qui est l'angoisse, ce qui est en fin de compte ce que nous attendions et qui est là 
véritable substance de l'angoisse, le ce qui ne trompe pas, le hors de doute, car, ne vous laissez pas prendre 
aux apparences, ce n'est pas parce que le lien peut vous paraître cliniquement sensible, bien sûr, de 
l'angoisse au doute, à l'hésitation au jeu, dit ambivalent de l'obsessionnel, que c'est là même chose.”  
(LACAN, J. SEM. X: La Angoisse, Leçon VI 19 décembre 1962) 
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último Lacan acedeu graças à freqüência aos famosos seminários de Alexandre Kojéve, 

ainda na primeira metade dos anos 30. 

Em sentido contrário à esta concepção de um inapreensível desejo que – 

aplicada à historiografia – parece prometer o texto à eterna incompletude, encontramos 

também em Le Goff apontamentos em sentido contrário, da busca por um discurso 

histórico pleno, sem falta.  

 

Limitar-me-ei a dizer que, se o objetivo da verdadeira 

história foi sempre o de ser uma história global ou total – integral, 

perfeita, como diziam os grandes historiadores do fim do século XVI -, a 

história, à medida que se constitui como corpo de disciplina científica e 

escolar, deve encarnar-se em categorias que pragmaticamente a 

fracionam. Essas categorias dependem da própria evolução histórica: a 

primeira parte do século XX viu nascer a história econômica e social; a 

segunda, a história das mentalidades” [e ainda] “o objetivo de uma 

história total parece hoje acessível, de modo pertinente, através de 

objetos globalizantes, construídos pelo historiador.  

(LE GOFF, J. História e Memória, p. 46). 

 

Uma história total. Esse ideal holístico (assim como as buscas pelo holismo 

desde quaisquer discursos) constituem, segundo a orientação lacaniana, a humana procura 

por um Outro não faltante, busca pela supressão da angústia. Está aí a causa, lida a partir 

da psicanálise, da polêmica sem solução aparente acerca do caráter científico da história. 

Trata-se, como afirmara Lacan, do caráter paranóico do saber que se pretende científico. 

Destacando-se, claro, que no lacanismo a paranóia não está restrita ao signo da patologia, 

da degradação do sujeito; antes, desde o estudo Da Psicose Paranóica em suas Relações 

com a Personalidade (1932) é a própria forma da consolidação do eu humano e de suas 

possibilidades de conhecimento do mundo. 
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O eu é feito, Freud nos ensina, das identificações 

superpostas à maneira de casca, espécie de armário cujas peças trazem a 

marca do tudo-pronto, embora a combinação não raro seja bizarra. Nas 

identificações com suas formas imaginárias, o homem julga reconhecer 

o princípio de sua unidade sob a aparência de um domínio de si mesmo 

da qual ele é o tolo necessário, seja ou não ela ilusória, pois essa 

imagem de si mesmo não o contém em nada. 

( LACAN, J. O Triunfo da Religião. p. 40-41)  

 

 

 O subsídio científico buscado pela psicanálise desde Freud será referido 

gradualmente, por Lacan, depois da revolução lingüístico-estruturalista, à álgebra e à 

topologia. Ao longo dos anos do ensino público de Lacan, nota-se o direcionamento 

crescente do conceito de ciência num sentido galileano ao estilo de ‘a matemática é a 

linguagem com a qual Deus escreveu o universo’. Assim, não há outra ciência stricto sensu 

senão a matemática, divina proporção da paranóia. Qualquer conhecimento que se pretenda 

científico deverá, desde então, matematizar-se sem considerar qualquer diacronia. Questão 

poderosamente polêmica. Quando esbarram nesta mesma problemática – da impotência do 

simbólico sobre o real – os historiadores desenvolvem memoráveis pesquisas sob o título 

de História e Memória (por exemplo: Le Goff [Ed. Unicamp, 1977] e F. Dosse [em um 

capítulo de História e Ciências Sociais [ESDUC, 2004]). 

Caberia, portanto, não se limitar ao partidarismo de ser ou não a história uma 

ciência, mas antes questionar o que deseja o saber quando assim se intitula. Lacan debateu 

acerca disso em várias situações. Uma síntese desse seu pensamento, que já está 

claramente encaminhado desde a Tese de Doutorado de 1932 e do Estádio do Espelho 

(1949[1936]), é o texto proferido em 1 de dezembro de 1965: A Ciência e a Verdade.60  

 

                                                
“60  La Science et la Verité (Écrits, Éditions du Seuil, 1966). 
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Uma ciência econômica inspirada no Capital não 

conduz necessariamente a usá-lo como poder de revolução, e a 

história parece exigir outros auxílios que não uma dialética 

predicativa. Sem falar num aspecto singular que não desenvolverei 

aqui, que é o de que a ciência, se a examinarmos de perto, não tem 

memória. Ela esquece as peripécias em que nasceu uma vez 

constituída (...)61  

 

(LACAN, J. Ciência e Verdade. In: ESCRITOS. p.884) 

 

Lógico deduzir, então, desde esta orientação, que o objeto primeiro sobre o qual 

refletem os historiadores não é senão o Real, como pensado por Lacan e re-presentado 

topologicamente pelo nó borromeu (RSI). A graça de sua composição está 

no fato de que os nós em pares não se sustentam. A saída de apenas um, 

desconstrói a unidade do conjunto. Epifania ou alucinação, o fato é que 

Lacan, ao usá-lo desde 1972,62 entendeu ter encontrado neste nó topológico 

não uma metáfora, mas a estrutura ela mesma. O ponto em que confluem as 

fundações da lingüística e da matemática.  

Evidente que esta compreensão da linguagem com outra significação que não 

os sentidos da metáfora tem desdobramentos polêmicos para além daqueles que o 

Estruturalismo já engendrara. Conquanto já fosse difícil aos pensadores da história 

incorporar o golpe sincrônico em suas compreensões diacrônicas das sociedades, tanto 

mais difícil parece apostar neste tênue limite entre a desejável plausibilidade de um 

discurso historiográfico e a metafísica de uma verdade inscrita à topologia matemática. 

                                                
61 “Une science économique inspirée du Capital ne conduit pas nécessairement à en user comme pouvoir de 
révolutions, et l’histoire semble exiger d’autres secours qu’une dialectique prédicative. Outre ce point 
singulier que je ne développerai pas ici, c’est que la science, si l’on y regarde de prés, n’a pas de mémoire. 
Elle oublie les péripéties dont elle est née, quand elle est constitué (… )" (LACAN, J. La Science et la 
Vérité. Leçon d’ouverture du séminaire 1965-66 à ENS)  
62 Cf. PORGE, E. Jacques Lacan: Um Psicanalista: Percurso de um Ensino. Trad. Cláudia T.G. Lemos. 

Brasília: Editora Universidade de Brasília. 2006. p.222 
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Poderíamos manter a asserção de que ao fazê-lo, Lacan habitou ou o encontro epifânico ou 

o delírio paranóide, como se estas fossem posições excludentes. Todavia, a 

complementaridade dessas posições pode ser referida naquela forma bastante sofisticada 

do relativismo, da perspectiva óptica, que ŽiŽek nomeou de A Visão em Paralaxe.63 Caso 

em que definir a relação do nó borromeu com a verdade, posto que matemática, ou com a 

paranóia – posto que matemática – dá no mesmo.  

Com a análise desses três registros topologicamente confirmados, como 

ensinava Lacan, notamos que aquele anteriormente mencionado ideal holístico de uma 

história plena é circunscrito, no pensamento lacaniano, a um outro caso da expectativa da 

ciência, assentada na negação da castração, da angústia, da mortalidade. Inalcançável, 

ainda que como teleologia justifique a pesquisa. Isso pois nenhum simbólico (linguagem, 

ainda que científica) pode inscrever o real, senão apenas ‘enlaçar-se’ com ele, 

pontualmente. 

Evidentemente, tal assertiva tem subsídios entre o conjunto dos autores 

orientados pelo lacanismo. Num exemplo, o texto de Márcio Peter de Sousa Leite, 

psiquiatra e psicanalista que está entre os divulgadores do lacanismo em São Paulo: 

 

Na história das mentalidades o tempo é lógico. Enquanto 

sujeitos, somos todos contemporâneos da mesma angústia, porém em 

momentos diferentes do desdobramento lógico das formas de negá-la. O 

que determinaria os movimentos dessa lógica seriam os diferentes estilos 

de recalque, que seria o recurso de cada cultura para negar a angústia. 

O sujeito é filho da angústia. A história das mentalidades 

seria então uma disciplina que investiga as maneiras de os homens 

responderem às perguntas do real, outro nome da angústia. 

 

(LEITE, M. Psicanálise Lacaniana: Cinco Seminários 

para Analistas Kleinianos, p.17). 
                                                
63 ŽIŽEK, S. A Visão em Paralaxe. Trad. Maria Beatriz de Medina. 1ª Edição. São Paulo: Boitempo, 2008.  
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Na mesma perspectiva, então, lemos da obra de Jacques Lacan, que ela parece 

apontar para uma concepção dos conhecimentos humanos, da história ela mesma, como 

orientados desde um real inapreensível, conquanto a historiografia seria a resultante 

simbólica dessa busca de apreensão do real, articulada pela ideologia em que estão 

inseridos os seres sociais. O imaginário neste sentido (de ideologia) pode sim ser coletivo. 

A ‘verdade’, também na história, é não-toda e apresentá-la de outra forma é ideologia, cuja 

promessa de completude vem originalmente desde a ilusão ontológica e especular do 

menino, pai do homem. É lá, na infância perante o espelho, como metaforicamente 

demonstrava Lacan, que nascem as esperanças de completude, dos saberes totais, da 

história plena; tanto quanto nasce também o eu [je], lugar da alienação. 

A marca demasiado humana nesta assertiva é aquela da impossibilidade, da 

incerteza, da angústia própria aos sujeitos atravessados pela linguagem. A negação 

apriorística desses limites impostos pela incerteza, vale dizer: a foraclusão64 do traço 

humano compartilhável no campo do laço social, é a marca lingüística dessa forma da 

psicose, a paranóica. O psicanalista a identifica nos delírios de grandeza, ordens imperiosas 

de vozes internas e comportamentos delirantes observados na clínica tanto quanto o 

historiador a descreve nos totalitarismos, nas razões imaginárias do imperialismo, nas 

ordens imperiosas do abstrato ‘Mercado’, observados no mundo. A metapsicologia 

lacaniana permite pensar que a diferença entre essas práxis estaria apenas e 

fundamentalmente na escala do divã.  

Em um de seus parágrafos mais exemplares e sintéticos de seu pensamento, 

Lacan defende que:  

 

                                                
64 verwerfung (foraclusão), verdrängung (recalque) e verleugnung (renegação) são simplificações estruturais 
para explicar os mecanismos de defesa contra a angustia na psicose, neurose e perversão, respectivamente. 
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Eu me identifico na linguagem, mas somente ao me perder 

nela como objeto. O que se realiza em minha história não é o passado 

simples daquilo que foi, uma vez que ele já não é, nem tampouco o 

perfeito composto do que tem sido naquilo que sou, mas o futuro anterior 

do que terei sido para aquilo em que me estou transformando.65  

(LACAN, J. Função e Campo da Fala e da Linguagem. 

in: Escritos. p. 301) 

 

Seja pela semelhança paradigmática indiciária, como aponta Freud, seja pela 

constituição lingüística estrutural, como ensinou Lacan, historiografia e psicanálise têm 

muito em comum e essa é a hipótese fundamental que já estava inscrita às reflexões 

trazidas pelo advento da Escola dos Annales. Lacan foi, ao seu modo, entre tantas coisas, 

não somente um psicanalista que pensava a cultura, mas antes um mestre para muitos 

estudiosos sociais. Polêmico sem ser injusto, aponta simultaneamente o que há de 

paranóico num ideal de história plena, como também o que há de charlatão numa 

psicanálise que, de saída vincula, num contrato destinado à supressão eventual pelo final 

da transferência, um paciente/consumidor cujo eu é – sem o saber – efeito do imaginário 

das sociedades a um analista cuja persona reside em ser semblant de um suposto saber. Em 

tempo, estas críticas antes de desmerecer estes saberes, permitem que avancem ponderando 

sempre seus limites. Por suas posições de sujeitos, historiadores e analistas são sempre 

responsáveis. Tal é uma das assertivas do ensino de Lacan que deve ser sempre 

considerada. 

Em um dos trechos finais do Seminário VII: A Ética da Psicanálise, Lacan 

põe em evidência esta questão delicada da psicanálise em relação ao contrato social 

afirmando, não sem criticar isso que hoje re-conhecemos por ‘direitos do consumidor’ que: 

 

                                                
65 “Je m’identifie dans le langage, mais seulement à m’y perdre comme objet. Ce qui se réalise dans mon 
histoire, n’est pas le passe défini de ce qui fut puisqu’il n’est plus, ni même le parfait de ce qui a été dans ce 
que je suis, mais le futur antérieur de ce que j’aurais été pour ce que je suis en train de devenir.” (LACAN, 
J. Fonction et Champ de la Parole et du Langage, 1953) 
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Quando se articulou na linha direta da experiência freudiana, 

a dialética da demanda, da necessidade e do desejo, será sustentável 

reduzir o sucesso da análise a uma posição de conforto individual 

vinculada a essa função, certamente fundada e legítima, que podemos 

chamar de serviço dos bens? – bens privados, bens de família, bens da 

casa, outros bens que igualmente nos solicitam, bens do ofício, da 

profissão, da Cidade. 

Essa Cidade, podemos nós, hoje em dia, encerrá-la tão 

facilmente? Pouco Importa. Qualquer regularização que trouxermos à 

situação daqueles que concretamente recorrem a nós em nossa sociedade, 

é por demais evidente que sua aspiração à felicidade implicará sempre um 

lugar aberto para um milagre, uma promessa, uma miragem de gênio 

original ou de excursão para a liberdade, caricaturemos, de possessão de 

todas as mulheres para um homem, do homem ideal para uma mulher. 

Constituir-se como garante de que o sujeito possa de qualquer maneira 

encontrar seu bem, mesmo na análise, é uma espécie de trapaça. 

Não há razão alguma para que nos constituamos como 

garante do devaneio burguês. Um pouco mais de rigor e de firmeza é 

exigível em nossa confrontação com a condição humana...66 

 

(LACAN, J. O SEMINÁRIO VII: A Ética na Psicanálise. 

p. 363-4)   

 

“Confrontação com a condição humana” é mesmo uma expressão de singular 

importância para história tanto quanto para a psicanálise. Em comum, o ideal de ‘cura’ 

                                                
66 “Est-ce que vraiment est tenable, pour nous partisans, du moment où nous avons articulé - et je crois 
dans la droite ligne de l'expérience freudienne - cette année la dialectique de la demande, du besoin et du 
désir, est-ce qu'il est tenable de réduire, si l'on peut dire, le succès de l'analyse, à ce quelque chose que 
nous pouvons décrire comme une sorte de position de confort individuel liée à quelque chose d'assurément 
fondé et de légitime, que nous pouvons appeler, pour donner à ces termes tout leur poids, le service d'un 
certain nombre de biens, biens privés, biens de la famille, biens de la maison, d'autres biens dont nous 
savons aussi qu'ils nous sollicitent, biens du métier, de la profession, de la cité ? Est-ce que cette cité, 
même, nous pouvons, de nos jours, si facilement la clore ? Qu'importe. Il n'est que trop manifeste que 
l'aspiration au bonheur de ceux qui viennent recourir à nous concrètement, effectivement, dans notre 
société, implique comme un miracle, comme une promesse que, quelque régularisation que nous 
apportions à leur situation, la place restera encore ouverte pour qu'il se trouve un mirage de génie 
original, d'excursion vers la liberté, caricaturons, de possessions de toutes les femmes pour un homme, de 
l'homme idéal pour une femme, dont, assurément, en toute rigueur, on pensait que, vous faire les garants 
que le sujet puisse d'aucune façon y trouver son bien même, est une sorte d'escroquerie. 
Disons qu'il n'y a aucune raison que nous nous fassions les garants de la rêverie bourgeoise. Un peu plus 
de rigueur, un peu plus de fermeté est exigible dans notre affrontement de la condition humaine.” 
(LACAN, J. Le Seminaire VII: 6 juillet, 1960) 
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analítica e a pesquisa têm fundamento mais na ética em relação à alteridade do que em 

pretensas ‘verdades’ factuais; sejam aquelas dos sujeitos em seu passado imediato, ou 

aquelas das sociedades em seu pretérito mais que perfeito. Posto isso, o que este trecho de 

Lacan aventa, em termos de crítica contrária à sociedade de consumo, poderíamos entender 

como uma desejada e essencial aptidão da psicanálise contrária às sociedades burguesas. 

Sentido em que a pesquisa sobre a produção de Lacan teria ainda mais a oferecer aos 

historiadores. 

Cabe destacar que na edição brasileira desse Livro VII d’O Seminário (JZE, 

em 1988), o trecho anteriormente citado de Lacan tem um subtítulo: O Devaneio Burguês, 

o que não encontramos nas transcrições extra-oficiais diretas do francês que logramos 

consultar. Convém, portanto, lembrar que os títulos dos capítulos, assim como todo o 

conteúdo para publicação dos textos de Lacan, exceção feita ao volume de 1966 (Os 

Escritos), foram ‘estabelecidos’ pelo herdeiro-testamentário de Lacan, Jacques-Alain 

Miller, originalmente freqüente aos quadros de estudantes maoístas ligados ao ensino de 

Althusser. Mas, com efeito, os termos críticos contrários à sociedade de consumo, são – no 

conjunto da obra – de Lacan. Oficiais ou não, as muitas transcrições da fala de Lacan o 

confirmam.  

Razão, então, não faltaria para, naqueles anos turbulentos da década de 60 que 

se iniciava, Lacan ser bem recebido entre seus pares, franceses, pensadores das 

humanidades ligados às esquerdas. Não foi bem o caso, como veremos. 
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O Obscurantismo Contemporâneo, ou O Semblant tem Pernas Curtas 

 

Como se pode, afinal, superar a alienação do próprio trabalho? 

É como se vocês quisessem superar a alienação do discurso. 

Não vejo, para ultrapassar essa alienação, senão o objeto que 

sustenta seu valor, aquele a que Marx chamava, numa 

homonímia singularmente antecipada da psicanálise, fetiche, 

entendendo-se que a psicanálise desvenda sua significação 

biológica. 

Ora, esse objeto causal é aquele cujo corte regulado ganha 

forma ética no aburguesamento que marca, em escala planetária, 

o destino dos que são chamados, não sem pertinência, de 

quadros executivos. 

Mas, para evitar qualquer equívoco, tomem nota de que 

considero que a psicanálise não tem o menor direito de 

interpretar a prática revolucionária, mas que, ao contrário, a 

teoria revolucionária faria bem em se julgar responsável por 

deixar vaga a função da verdade como causa, quando nela 

reside, no entanto, a suposição primária de sua própria eficácia. 

Trata-se de pôr em questão a categoria do materialismo 

dialético, e sabemos que, para fazê-lo, os marxistas não são 

muito bons, ainda que, no conjunto, sejam aristotélicos, o que já 

não é pouca coisa.67 

(LACAN, J. Respostas a Estudantes de Filosofia. 

In: Outros Escritos. p. 214-5) 

 

O que se segue é especulação, amiúde especulação forçada, que o leitor tomará 

                                                
67 “En quoi peut-on bien dépasser l’aliénation de son travail ? C’est comme si vous vouliez dépasser 
l’aliénation du discours. Je ne vois à dépasser cette aliénation que l’objet qui en supporte la valeur, ce que 
Marx appelait en une homonymie singulièrement anticipée de la psychanalyse, le fétiche, étant entendu que 
la psychanalyse dévoile sa signification biologique. Or cet objet causal est celui dont la coupe réglée prend 
forme éthique dans l’embourgeoisement qui scelle à l’échelle planétaire le sorte de ce qu’on appelle non 
sans pertinence les cadres. Trouvez là un linéament de cd qui pourrait faire passer votre question à l’état 
d’ébauche. Mais pour éviter toute méprise, prenez acte que je tiens que la psychanalyse n’a pas moindre 
droit à interpréter la pratique révolutionnaire – ce qui se motivera plus loin -, mais que par contre la théorie 
révolutionnaire ferait bien de se tenir plus responsable de laisser vide la fonction de la vérité comme cause, 
quand c’est là pourtant la supposition première de sa propre efficacité. Il s’agit de mettre en cause la 
catégorie du matérialisme dialectique, et l’on sait que pour ce faire les marxistes ne sont pas forts, quoique 
dans l’ensemble ils soient aristotéliciens, ce qui n’est déjà pas si mal." (LACAN, J. Réponse à des 
Étudiants en Philosophie.16/06/62,  In : Autres Écrits. p. 207-8) 
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em consideração ou porá de lado, de acordo com sua predileção individual. É mais uma 

tentativa de acompanhar uma idéia sistematicamente, só por curiosidade de ver até onde 

ela levará. 

Sendo este leitor versado nos rigores da academia, ficará de início constrangido 

por reconhecer no parágrafo anterior uma autoria diversa do restante do texto. Uma citação 

sem qualquer referência ou destaque apropriados. Expliquemo-nos: a busca antes pelo 

chiste, não pelo plágio. Trata-se, como re-conheceram os leitores habituados à premiada 

pena freudiana, do parágrafo inicial do quarto capítulo de Mais Além do Princípio do 

Prazer68. Transcrevemos assim pela profunda admiração que temos pelo autor e, antes, por 

certa identificação ao espírito questionador com o qual se efetivou esta pesquisa particular 

de Freud. Pesquisa desnecessária para consolidar algum corporativismo e, no sentido 

inverso, fundamental para pensar o corpus teórico que permitiria à psicanálise transcender 

o estigma de terapia restrita à família vitoriana.  

A psicanálise se institucionalizava e se afirmava, em escolas e hospitais, como 

importante prática clínica naqueles anos vinte, herdeira da positivista nosografia 

psiquiátrica. Não carecia, para ganhar público, desse conceito polêmico, Todestrieb, a 

pulsão de morte. Mas, a idéia se avizinhava de Freud desde muito antes, em verdade, desde 

Sabina Spielrein69.  

                                                
68 FREUD, S. Mas Alla del Princípio del Princípio del Placer In: Obras Completas. Trad. para o espanhol 

Luís López-Ballesteros y Torres. 1ª edición. Madrid: Editorial Biblioteca Nueva,  1996. V. 3 p. 2517  
 
69 “A russa Sabina Nicolaievna Spielrein, vítima de surtos psicóticos, depressões e fobias desde a infância, 
entrou para a história do movimento psicanalítico por dois vieses. Num deles, por ter sido paciente-amante 
de Jung, enquanto este ainda era o ‘delfim’ do freudismo. Após uma severa intervenção de Freud, curada e 
capaz de vivenciar o luto daquela imprópria relação (Jung já era casado e revelou não conseguir suportar a 
contra-transferência), Sabina Spielrein inaugura o segundo viés de sua história junto à psicanálise. Em 1911 
– psiquiatra e psicanalista – Sabina apresentou às célebres reuniões de quarta-feira à noite, na Berggasse 
19, um artigo intitulado A Destruição como Causa do Vir-a-Ser. A acolhida não foi à altura do trabalho. 
Uma jovem analista possivelmente não gozasse da autoridade necessária para escancarar aos sábios aquilo 
que apontaria, anos depois, para a maior reformulação epistemológica da psicanálise: a pulsão de morte. 
Acerca disso, Peter Gay afirma que “naqueles anos, Freud simplesmente não estava preparado” (GAY, 
1989, p. 364). Ademais, somemos a isso, uma possível rejeição vitoriana do velho Freud, a quem ainda 
escapavam as causas primeiras que permeiam as ações ‘desse continente misterioso’. Sabina Spielrein 
estava preparada. No entanto, não se tornou uma das grandes teóricas do movimento. Trabalhando com 
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Confiante que a psicanálise se afirmaria por si, Freud engendra esta polêmica 

re-estruturação teórica. A sempre invisível e todavia presente pulsão: 

 

 A pulsão de morte é o real, na medida em que ele só pode 

ser pensado como impossível. Quer dizer que, sempre que ele mostra a 

ponta do nariz, ele é impensável. Abordar esse impossível não poderia 

constituir uma esperança, posto que é impensável, é a morte – e o fato de 

a morte não poder ser pensada é o fundamento do real70  

 

(LACAN, J. O Seminário XXIII: O Sintoma. p. 121).  

 

Ao incorporar tal conceito, Freud transcendeu irrevogavelmente a ciência 

positiva em que ela surgira. Engendrou, ainda outros, cismas. 

Longe de propor revisões epistemológicas ao corpo teórico da psicanálise, 

cremos perseguir algo do mesmo espírito polêmico. Posto que este texto pretende também 

estender algo da teoria psicanalítica a outros leitores, talvez - estrategicamente - não 

coubesse buscar dela as fragilidades. Mas, apostamos que tanto Freud quanto Lacan 

precisam mais de pesquisadores sistemáticos do que advogados de ocasião; e é mais uma 

tentativa de acompanhar uma idéia sistematicamente, só por curiosidade de ver até onde 

ela levará. Oxalá a psicanálise sobreviva à pós-modernidade não apenas pelo notório 

corporativismo das instituições, nem pela restrição ainda elitizada, salvo projetos muito 

pontuais, da prática clínica. 

Pior o cenário para os lacanianos, cujo hermetismo vocabular parece criar um 

                                                
crianças na Rússia assistiu aos rigores do stalinismo e morreu, massacrada junto às duas filhas, pela ação 
dos nazistas que atacaram sua cidade, Rostov, em julho de 1942. Em tempo, após a grande virada teórica 
dos anos 20, Freud viria a destacar seu trabalho pioneiro.” 

 Cf. PEREIRA, C. (2003). Thânatos e Civilização: A Morte e a Indústria Cultural. Dissertação de 
mestrado apresentada ao Programa de Estudos Pós Graduados em Comunicação de Semiótica da PUC 
de São Paulo. p. 68-9 

70 “La pulsion de mort c'est le Réel en tant qu'il ne peut être pensé que comme impossible. C'est-à-dire que 
chaque fois qu'il montre le bout de son nez, il estimpensable. Aborder à cet impossible ne saurait constituer 
un espoir. Puisque cet impensable c'est la mort, dont c'est le fondement du Réel qu'elle ne puisse être 
pensée”(LACAN, J. Le Seminaire XXIII. 16 mar. 1976) 
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nicho lingüístico interno ao já polêmico grupo de profissionais psicanalistas. Subsidiados 

pela particularíssima álgebra lacaniana, pelos neologismos conceituais e pelas referências 

sofisticadas à filosofia tanto quanto às vanguardas artísticas, às quais Lacan pôde aceder ao 

longo de sua formação, os psicanalistas identificados ao signo do lacanismo tendem a 

escapar às críticas impostas por outros pensadores asseverando – corretamente, na maioria 

dos casos – que os críticos não leram Lacan. 

Todavia, como refletir sobre tais críticas quando vindas desde leitores mais 

perseverantes e contemporâneos de Lacan? É o caso de L’Obscurantisme Contemporain: 

Lacan, Levi-Strauss, Althusser71 obra do pensador francês Pierre Fougeyrollas dedicada 

a uma análise crítica e sistemática acerca da produção desses pensadores tomados 

freqüentemente entre os pais-fundadores do movimento estruturalista.72 

No título do capítulo 2 de seu livro, dá já o tom essencial da crítica que 

perpassa toda a obra: Lacan: La pantomime petite-bourgeoise. Afirmando que “Jacques 

Lacan e seus discípulos pretendem, após uns vinte anos, ser os únicos continuadores fiéis 

da prática e da teoria de Freud” (op. cit. p. 87), Fougeyrollas põe em evidência a vaidade 

que atravessa as escolas de orientação lacaniana. Com efeito, o “retorno a Freud” está na 

constituição mesma do lacanismo. 

                                                
 
71 FOUGEYROLLAS, P. L’Obscurantisme Contemporain: Lacan, Levi-Strauss, Althusser. Première 
édition. Paris: Papyrus, 1983  
72 Curiosidade coincidente e anódina que no dia mesmo em conhecíamos o texto, graças as indicações do professor, 
historiador, Osvaldo A. Coggiola, via-se no site de notícias do jornal folha de São Paulo (www.uol.com.br): 
29/05/2008 - 12h42 

Filósofo Francês Pierre Fougeyrollas morre aos 85 anos- FRANCE PRESS - O filósofo e sociólogo 
francês Pierre Fougeyrollas faleceu nesta quinta-feira (29) em um hospital de Paris aos 85 anos de idade. 
Catedrático de sociologia da Universidade de Paris, Fougeyrollas escreveu, entre outros livros, os ensaios "A 
Atração do Futuro: Ensaio Sobre a Significação do Presente", "Marx" e "A Filosofia em Questão".Originário 
de Périgord --no sudoeste da França--, Pierre Fougeyrollas abandonou seus estudos para combater na 
Resistência à ocupação alemã em 1942.No fim dos anos 1950, colaborou com a célebre revista 
"Arguments", criada em 1956 com a participação de figuras como Edgar Morin, Roland Barthes, Kostas 
Axelos e François Fejtö. Foi militante do Partido Comunista Francês (PCF) até 1956 e, depois de ter apoiado 
o general Charles de Gaulle nas presidenciais de 1965, aderiu à Organização Comunista Internacional (OCI, 
trotskista), com a qual rompeu em 1991. 

O necrológico, dentro da busca pós-moderna pela síntese, está notadamente muito aquém da pessoa. Conhecedor, 
ademais, da obra de Freud, Fougeyrrollas orbitou, como Lacan, a mesma intelligentsia francesa, que se consolidava desde 
a resistência à ocupação alemã. Sua militância distancia, todavia, sua biografia daquela do doutor. E muito. 
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Posto que fora expurgado da oficialidade da IPA, restava a Lacan mais que 

lamber as feridas. Concluir que a originalidade revolucionária do pensamento freudiano 

estava mais consigo do que com a burocrática instituição oficial, funcionava então como as 

95 teses funcionaram para a heresia que Lutero originalmente não pensara fundar. Ao 

apontar que o rei está nu, todas as heresias encarnam uma abstração daquela essência da 

causa em sua origem, em quaisquer instituições. A renovação se autoriza desde a 

permanência. 

O problema recorrente e metafísico que subjaz ao conceito de retorno, Lacan 

não o ignorava. Tampouco os pensadores entre os lacanianos ignoram tal fato. Ao apontar 

pela premência de um “retorno” a Freud, Lacan põe em evidência o desvio da proposta 

questionadora, que a psicanálise encarnara, tomando a direção de um temerário discurso 

adaptativo, cooptado pelo “american way of life”.  

Em 10 de junho de 1967, numa conferência na Faculdade de Medicina de 

Estrasburgo, Lacan revela o que pensava sobre essa questão particular relativa ao 

historicismo da epistemologia, seu avanço – a renovação - e sua herança – a permanência: 

 

Nessa palavra ‘história’, peço-lhes, não ouçam o que lhes 

ensinaram sob o nome de ‘história da filosofia’ ou de qualquer que seja, 

que é uma remodelagem feita para lhes dar a ilusão de que as diversas 

etapas do pensamento engendram-se uma à outra. O menor exame prova 

que não é nada disso, e que tudo procedeu, ao contrário, por fissuras, por 

uma sucessão de tentativas e aberturas, que deram a cada vez a ilusão de 

que se podia começar a discorrer sobre uma totalidade. 

 

(LACAN, J. Meu Ensino. p. 105) 

 

De tempos em tempos, toda estrutura teórica ganha ao passar por algo assim, já 

o asseveramos anteriormente desde A Estrutura das Revoluções Científicas, de Khun. 

O crítico Fougeyrollas, ele próprio, não ignora este problema específico ao 
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destacar que  

 

de fato, após a morte do mestre (Freud), os líderes da 

psicanálise colocam no centro de suas preocupações o tratamento do 

eu[je] que é então nomeado por ego[moi]. Tratava-se, para eles, de 

reforçar este ego contra as pulsões do id[ça] e as pressões do 

superego[surmoi] de tal sorte que ele escape à neurose se adaptando à 

vida social existente 

 (op. cit. p. 97). 

 

 Este autor compreende, ainda, que a necessária oposição a este desvio de 

percurso estrutural implica o resgate do traço originalmente questionador do pensamento 

freudiano. O que, afirma, buscaram fazer Reich e Marcuse. Mas, ato contínuo, 

Fougeyrollas lembra acertadamente que o freudo-marxismo que se desdobrou dai não 

logrou articular a contento psicanálise e materialismo. Com efeito. 

Sabemos que os caminhos teóricos de Reich estão limitados pelas 

circunstâncias de sua própria biografia, particularmente seu fim tão aquém do homem 

impetuoso que fora. Proscrito pelos freudianos e pelo próprio Freud, esquizofrênico e preso 

nos EUA. Ainda que produzindo obras importantes para a compreensão da história social 

daqueles anos, marcados por formas tão particulares do totalitarismo, Reich não explanou 

toda a complexa estrutura do pensamento de Freud. Sua obra mais famosa e bela, A 

Psicologia de Massas do Fascismo (1933) tem – o que se evidencia já à data de conclusão 

- endereço certo tanto quanto uma origem  pontual na sua leitura do texto congênere e 

parônimo de Freud (Psicologia das Massas e Análise do Eu, 1921). 

Tampouco as críticas pragmáticas, feitas por Marcuse ao capital, não foram 

além das expectativas libertárias duma sexualidade que, aprisionada pelos valores 

vitorianos, fornecia libido às máquinas da revolução industrial. A popularidade dessa idéia 

marcuseana subsidiou desde algumas das famosas ‘pichações’ do maio de 1968 até 
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estruturações curriculares em escolas que sonhavam um homem liberto das neuroses da 

civilis. As inspirações marcuseanas podem, todavia, ser referidas em pontos específicos, 

em textos muito particulares, da produção de Freud. Não contemplaram sistematicamente 

toda a obra do mestre vienense. 

Fougeyrollas subsidia sua crítica quando aponta que “o retorno a Freud, em 

Lacan, consiste em pretender que ‘o inconsciente é estruturado como uma linguagem’. 

Verdade fundamental para Lacan que Freud ignorava a seu tempo, pois, faltavam-lhe 

ainda a lingüística estrutural oriunda de Saussure e a antropologia estrutural de Lévi-

Strauss.”(op. cit. p. 98).  

Não está mal, pois para chegar a essa assertiva Lacan percorreu toda a obra de 

Freud. Seu seminário (1951, mas que se tornou público apenas a partir de 1953) conduziu 

exaustivamente um estudo de toda a produção freudiana num tempo em que grande parte 

dos textos não estavam disponíveis. Lacan os traduzia, comparava com outros saberes. Fez 

isso como não fizeram outros que estiveram mais próximos de Freud. Que seu retorno 

implicasse acréscimos teóricos a partir de recursos que não estiveram disponíveis na 

mesma medida a Freud não é uma crítica ao lacanismo como corpo teórico da psicanálise, 

mas como hermenêutica, entendida como interpretação de textos sagrados. O que não é o 

caso. Recuperar o sentido polemista da obra freudiana não deve ser tomado no mesmo 

sentido purista de uma pesquisa em busca, num exemplo extremo, dos originais do 

Pentateuco.   

 

Nosso retorno a Freud a todos choca pelo vazio central do 

campo que instaura, e não menos aos que dele têm a prática. 

Entre estes seria um alivio reduzir a palavra de ordem à 

história do pensamento de Freud, operação clássica na filosofia, ou até a 

seu vocabulário. Faz-se rodar os novos termos com que estruturamos um 

objeto, alimentando tarefas de livreiro. 

Levar cada vez mais longe o primado lógico que está na 
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verdade da experiência é devolver essa rodada à poeira que ele levanta. 

Ou não penso, ou não sou – propor nessa formulação o ergo 

invertido de um novo cogito implica um abracadabra que cabe constatar 

bem-sucedido.73 

(LACAN, J. A Lógica da Fantasia. In: Outros Escritos. p. 

323) 

 

Assim, em que pese notória dificuldade interpretativa imanente ao anterior 

excerto lacaniano, cabe uma inversão da crítica para lembrar ao texto de Fougeyrollas que, 

para vincular-se ao materialismo, a psicanálise não pode ignorar a história e esta colocou 

em cheque o conceito de inconsciente, naqueles termos em que Freud o descrevera. A 

expectativa de Freud sobre uma confirmação – algo cartesiana - desde ‘a ciência’ não 

poderia desconsiderar as mudanças paradigmáticas sobre o conceito mesmo de ciência. Ao 

retornar a Freud, Lacan pôde ir além. O inconsciente – dinâmico – está contingenciado 

pela história. Adapta-se, então. Ao estudar cuidadosamente ‘a permanência’, engendra-se 

algo da ‘renovação’. Reside também aí o ‘abracadabra bem sucedido’ a que se referiu 

anteriormente Lacan. 

Quando, portanto, Fougeyrollas aponta que “seus discípulos pretendem, após 

uns vinte anos, ser os únicos continuadores fiéis da prática e da teoria de Freud”, 

identificamos uma crítica que pode ser dirigida aos sujeitos que se proclamam assim (os 

únicos) em nome do pensamento lacaniano, não uma crítica a esse sistema ele próprio. Que 

o narcisismo dos seguidores eventualmente reduza o pensamento ao nível das torcidas 

organizadas, não seria inédito entre os psicanalistas, como não o é nos meios acadêmicos. 

                                                
73 “Notre retour à Freud heurte chacun du vide central au champ qu’il instaure, et pas moins ceux qui en ont 
la pratique. 
On serait chez eux soulagé d’en réduire le mot d’ordre à l’histoire de la pensée de Freud, opération 
classique en philosophie, voire à son vocabulaire. On tourne les termes nouveaux dont nous structurons un 
objet, à nourrir de tâches de libraire. 
Pousser toujours plus loin le primat logique qui est au vrai de l’expérience, est rendre ce tour à la poussière 
qu’il souléve. 
Ou je ne pense pas ou je ne suis pas, avancer cette formule l’ergo retourné d’un nouveau cogito, impliquait 
un passez-muscade qu’il faut constater réussi." (LACAN, J. La Logique du Fantasme. 1967. In : Autres 
Écrits. p. 323) 
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Em tempo, foi por escapar a essa insistência fundamentalista na permanência (entenda-se: 

burlar as normas da IPA), que Lacan pôde resgatá-la desde a renovação.  

Todavia, é mais fácil defender o gesto de Lutero do que advogar em favor das 

instituições que hoje se declaram ‘luteranas’... 

E, tempo já houve em que lacanianos de escola cometeram, a seu turno e na 

mesma crença de hereditariedade legal, o mesmo erro em relação a integrantes que 

levavam para as escolas regulares ainda outros pensadores, conceitos, problemas, 

polêmicas. Intérpretes de Lacan que se criam mais próximos da ‘permanência‘ do que 

outros que se constituíram à margem das escolas. Assim, novos expurgos, novas escolas. 

São essas as tais ‘fissuras’ a que Lacan se referiu em Estrasburgo. Que alguém brade ter 

sido o Cristo único filho do senhor deus, isso pouco diz dessa potencial figura histórica, 

sua paternidade eventual ou de seu sistema de pensamento; todavia, destaca ao longe o 

desejo de pertencimento e o medo da mortalidade desse sócio a posteriori, o seguidor. 

Acaso não é precisamente esse o tema comum aos textos de Freud e Reich acerca das 

identificações imaginárias das massas? O culto ao líder como via de escape à angústia. 

Ao longo de todo o texto, Fougeyrollas acusa a Lacan e Lévi-Strauss de serem 

neo-berkeleyanos. Consideração compreensível ainda que algo restritiva, inapropriada à 

medida que toma a filosofia atribuída a George Berkeley (1685-1753) apenas pelo conceito 

de imaterialismo absoluto – fato considerado entre os pesquisadores desse filósofo 

britânico-irlandês, uma crítica ingênua. 

Com este propósito crítico, Fougeyrollas retoma o mesmo problema insolúvel 

que anteriormente já seduzira – entre Darwin e Freud – ao admirável Engels, ou seja: o 

papel do trabalho na transformação do macaco em homem. Sua inferência é que, sendo 

‘imaterialista’ Lacan desconsidera completamente a prática produtiva do trabalho social na 

base da formação do humano. Declara objetivamente que: “não, segundo Lacan, é a 
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palavra que é primeira” (op.cit. p.100). 

Até aqui poderíamos concordar com a acusação de Fougeyrollas. Com efeito, 

Lévi-Strauss e Lacan estão na linha de frente dessa defesa da ‘eficácia simbólica’ desde 

uma proto-formação da cultura em distinção à natura. Se bem que conviria destacar que o 

termo apropriado seria, antes de palavra (parole) usado por Fougeyrollas, linguagem 

(langage), usado por Lacan. Mesmo que, em francês o termo parole possa ser 

metaforicamente tomado como referência a um discurso, langage é a referência mesma à 

estrutura no ensino de Lacan. Língua (langue), que em francês possui tanto o significado 

de contingência sócio-histórica (a língua portuguesa, francesa etc.) como também é 

sinônimo de linguagem, é usada por Lacan primeiro apenas como efeito sócio-histórico da 

habilidade da comunicação, para posteriormente em seu ensino comportar um traço 

incomunicável do sujeito do inconsciente. Então, Lacan cunhará o neologismo lalangue 

(alíngua). Ademais, compreendendo que seu uso muito particular das normas da lingüística 

tem o traço fundamental da indissociação entre gramática e erotismo (simbólico e 

imaginário) Lacan, então, cunhará ainda outro substantivo composto para nomear ‘sua’ 

lingüística: linguisteria.  

Sua concepção sobre a linguagem, está evidente, é sim uma sofisticação desse 

campo, mas não uma oposição aos papeis do trabalho na formação humana. Ademais, 

ainda que acrescida de uma terminologia originalmente tão idiossincrática, Lacan não 

ousou com ela encontrar a transição do proto-homem à civilização. Afirmação que, se o 

lemos apropriadamente, se apresenta também na abertura do boletim do Campo Freudiano, 

em janeiro de 1975. Neste texto, que agora pode ser facilmente encontrado na coletânea 

Outros Escritos (2001) sob o título de “Talvez em Vincennes”, Lacan declara: 

O Fato de um Jakobson justificar algumas de minhas 
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posições não me basta como analista. Ainda que a lingüística se dê por 

campo o que denomino de alíngua para sustentar o inconsciente, ela 

procede nisso com um purismo que assume formas variadas, justamente 

por ser formal. Ou seja, por excluir da linguagem não apenas a ‘origem’, 

dizem seus fundadores, mas também o que aqui chamarei de sua 

natureza.  

Está fora de questão que uma psicologia qualquer dê conta 

do recado. Isso está provado.74 

(LACAN, J. Outros Escritos. p. 316) 

Não é inédito que Lacan chegou ao Curso Geral de Lingüística75 por 

influência direta de Roman Jakobson. Destaque-se que a prerrogativa que Saussure atribui 

à língua, Lacan parece dirigir à linguagem. Fará o mesmo tipo de alteração ainda em outros 

pontos da lingüística, particularmente na composição estrutural do signo. Ao final dos anos 

60, uma noção fortemente matematizada de discurso contemplará, no pensamento 

lacaniano, a potencialidade social da linguagem, ou em outros termos, a parte da 

linguagem humana que efetivamente parece dirigida à alteridade; ao ‘pequeno’ outro, o 

semelhante. 

Portanto, ao pensar numa prerrogativa da linguagem na constituição do 

humano, Lacan não parece buscar empobrecer os traços relativos ao trabalho humano, mas 

antes, sofisticar o conceito de linguagem para muito além daqueles restritos à transmissão 

simples de enunciados. 

Fougeyrollas, destaca, em um dos trechos que pensamos mais importantes de 

                                                
74 “Qu’un Jakobson justifie telles de mes positions, ne me suffit pas comme analyste. Que la linguistique se 
donne pour champ ce que je dénomme de la langue pour supporter l’inconscient, elle y procéde d’un purisme 
qui prend des formes variées, justement d’être formel. Soit d’exclure non seulement du langage, l « origine » 
disent ses fondateurs, mais ce que j’appelerai ici sa nature. Il est exclu qu’en vienne à bout une psychologie 
quelconque. C’est demontré." (LACAN, J. Autres Écrits. 1975.  p. 313) 
75 SAUSSURE,F. Curso Geral de Saussure. Trad. Antonio Chelini. 9º ed. São Paulo: Cultrix, s/d 
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seu texto, que  

Lacan isola os fenômenos da linguagem do conjunto das 

práticas humanas produtivas e auto produtivas que não são senão a 

expressão disso que ele coloca em um lugar privilegiado e que ele chama 

o estádio do espelho”, e em seguida, “Que beleza! Os espelhos são 

produtos do trabalho social humano e não da atividade produtiva de 

chimpanzés. De mais, as sociedades humanas não têm produzido desde 

sempre os espelhos. 

 (op. cit. p. 100).  

Se lemos corretamente Fougeyrollas, sua crítica põe em destaque mais do que 

isso que ele calcula ser uma fragilidade do sistema de pensamento lacaniano. Antes, deixa 

transparecer uma fragilidade da transmissão escrita do lacanismo. Problema importante 

sobre o qual convém aos lacanianos de escola ou na universidade refletir cuidadosamente. 

Já destacamos anteriormente que o Estádio do Espelho (desde 1936) compõe 

uma peça essencial para Lacan compreender onde o imaginário e o simbólico da 

linguagem constituem o eu [je] com o qual o sujeito acede ao mundo humano. Tomado 

como metáfora desse processo de apreensão da alteridade desde um Outro, personificado 

originalmente pela mãe. Esta daria, então, o suporte – com o olhar – a esse júbilo de re-

conhecimento pelo qual passam os bebês antes que seus sistemas neurológicos possam 

comportar as habilidades do corpo físico (o chamado ‘sistema piramidal’ da 

neuroanatomia). Estádio do Espelho, não é senão a assertiva de que esta captura imaginária 

precede a constituição neurológica. 

Aparentemente o autor pensou ter lido de Lacan que o espelho – em sua 

materialidade – é a essência dessa ex-periência humana e não o experimento exemplar com 

a qual Lacan pôde subsidiar sua teoria do eu[je]. Posto que os espelhos são mercadoria do 

trabalho humano, logo: o trabalho é anterior à linguagem. Se assim for, cegos de nascença 
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não poderiam – segundo esse Lacan – aceder ao mundo humano. Surpreendente leitura, 

pragmática mesmo, todavia alheia ao propósito do texto lacaniano.  

Fougeyrollas, então, parece desconhecer que Lacan defendeu em inúmeras 

oportunidades que a questão da origem não pode ser pensada em termos lingüísticos76. Este 

desconhecimento faz com que lembremos das circunstâncias que levaram – muitos anos 

antes – Lacan a ser ignorado entre os analistas naquela apresentação do congresso de 1936, 

em Marienbad: o barroquismo exagerado de suas falas inviabilizando estudos mais 

freqüentes desde outros pensadores não lacanianos. Seria preciso primeiro ser ‘fã’ de 

Lacan para só então compreender seu magnífico  texto? Não vale afirmar apenas que 

Fougeyrollas não leu Lacan. Lacan é difícil de ser lido, quiçá mais que o necessário para a 

transmissão escrita de seu pensamento. 

Ademais, comprovando que Lacan sabia da estreita relação entre o trabalho 

social humano e o advento das sociedades, os seminários apontariam, notadamente nos 

anos posteriores ao Maio Francês de 68, para a necessidade de pensar, desde a psicanálise, 

as causas da produção, as origens da mercadoria. O objeto a (causa de desejo, na álgebra 

de Lacan), aparecerá como metáfora em sua lógica para a compreensão da mais-valia, para 

refletir as causas da psicanálise desde o materialismo. Na teoria dos discursos de Lacan, o 

trabalho e a linguagem têm equivalências. Caso em que Fougeyrollas poderia ter 

encontrado no lacanismo seu objeto de unificação plausível do materialismo e da 

psicanálise.  

                                                
76 Na conferência intitulada RSI, 08 de julho de 1953 Lacan afirma: “naturalmente, a questão da origem da 
linguagem é um dos temas que melhor podem se prestar a delírios organizados, coletivos ou individuais. Não 
é o que temos a fazer. A linguagem está aí. É um emergente. Agora que emergiu, jamais saberemos quando 
nem como começou, nem como era antes que fosse” (LACAN, J. Nomes do Pai, p.24).  
No original: “Bien entendu (la question de l’origine du langage, nous sommes pas ici pour faire un délire 
collectif, ni organisé, ni individuel; c’est un des sujets qui peuvent le mieux prêter à ces sortes de délires) sur 
la question de l’origine du langage ; le langage est là ; c’est un émergent. Et maintenant qu’il a émergé, 
nous ne saurons plus jamais quand ni comment il a commencé, ni comment c’était avant qu’il 
soit.” (LACAN, J. 08 juillet 1953)  
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A propriedade de um vínculo materialismo-psicanálise, via lacanismo, poderia 

ser compreendida como mais consistente teoricamente do que aquele construído sob a 

rubrica do freudo-marxismo. Mas, Fougeyrollas, como tantos outros, encontrou mais 

clareza no texto do germano americano Marcuse, também no texto do russo-americano 

Reich, do que no ensino de seu conterrâneo, contemporâneo, igualmente parisiense, Lacan. 

Decididamente estes dois franceses estão separados pela mesma língua. 

Marx inventou o sintoma, defenderá Lacan, buscando permanecer no mesmo 

espírito polemista com o qual Freud apontara à todestrieb. Pulsão que faz fruir, nos 

sistemas produtivos, a mais-valia. A produção da mercadoria, fundamentada na alienação, 

vampiriza o trabalhador. O sintoma se efetiva precisamente como esse caminho para a 

morte sem que o sujeito/trabalhador o compreenda: assertiva que aponta para o 

reconhecimento de Lacan acerca do fundamento do trabalho social na constituição do 

humano. Sua compreensão desse fato desde a linguagem humana, não desmerece o 

trabalho, antes identifica na linguagem a base mesma das relações de poder e dominação; a 

luta de classes. 

Se no materialismo, desde 1848, é já tautológico asseverar que “a história da 

humanidade, desde o princípio dos tempos não é senão a história da luta de classes”, a 

forma lacaniana de corroborar esta evidência é destacar que a luta de classes tem uma 

estruturação de discurso. O discurso com o qual o mestre conserva no escravo o 

desconhecimento de sua própria mortalidade, a fim de que este – alienado do fato de que 

só o seu trabalho engendra riquezas - continue, então, produzindo objetos, mercadorias; ao 

custo da fruição homeopática da própria vida: todestrieb. A exploração não é muda. Então, 

de fato, Lacan pôde assim asseverar que “a palavra é primeira”.  

Mas não poderemos simplificar este desencontro asseverando apenas que o 
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sociólogo militante francês compreendeu muito mal o psicanalista burguês francês. 

Devemos refletir sobre o conteúdo latente dessas críticas, ainda que Fougeyrollas tenha 

exagerado em alguns adjetivos acerca de Lacan e de seu sistema de pensamento: “o éter da 

especulação lacaniana” (op. cit. p. 99); “a obstinação com a qual os lacanianos se 

empenham a diferenciar o desejo da necessidade, a opor um contra o outro, a pretendê-los 

sem medida comum, não é senão expressão de seu anti-materialismo virulento, de seu 

obscurantismo feudal e provavelmente de suas aporias terapêuticas” (op. cit. p.105); ainda 

“a regressão lacaniana no sentido de uma nova idade média especulativa...” (op. cit. 

p.140); e encerra o capítulo profetizando que : 

em Televisão nosso personagem se expõe: ‘-serão 

necessários dez anos para que isso que eu escrevo se torne claro a 

todos’. Em verdade, o problema não é esse. Pois, em dez anos, o 

curso mesmo da história terá feito justiça sobre o lacanismo que não 

interessará mais ninguém. 

 (op. cit. p. 147). 

 

Bem, Fougeyrollas publicou este texto em 1983. Bem mais que dez anos se 

passaram. O lacanismo não sofreu ainda esta justiça histórica, persiste e não desaparece. 

Por outro lado, o citado Televisão (JZE) é a publicação desdobrada de um programa que 

foi ao ar no início de 1974. Os Escritos (JZE) publicados em 1966. Bem mais que dez 

anos se passaram e, reconheçamos, o que Lacan escreveu não se tornou assim tão claro 

para todos. Erraram ao profetizar. Por certo, ambos se saíram melhor em suas 

considerações sobre a história passada do que neste fetiche materialista sobre o futuro. 

Não validaremos o lacanismo desconstruindo as críticas de Fougeyrollas. É 

fato que os pesquisadores mais cuidadosos da metapsicologia saberão facilmente levantar 
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argumentos contrários às assertivas de Fougeyrollas. Lacan talvez nem mesmo chegasse a 

se ofender com uma expressão como ‘o éter da especulação lacaniana’. Não vemos aí 

senão a confirmação do simbólico orientado pelo imaginário versando sobre algum 

inapreensível real. Toda especulação é algo etérea e a etimologia do termo especulação já o 

confirma; speculum, espelho. Ato falho ou não, Fougeyrollas ‘ofende’ Lacan com um 

termo cuja etimologia é o mesmo espelho tão caro a seu pensamento.  

Opor necessidade a desejo não é invenção de Lacan, o problema é referido na 

filosofia que se lê em nomes como Spinoza e Hegel. Lacan acrescentou um ordenamento 

cuja sofisticação triádica contempla necessidade – demanda – desejo. Num exemplo 

pontual, conquanto a necessidade se refira à manutenção do organismo (água), a demanda 

vem da habilidade – outorgada pelo Outro da linguagem - de nomear; dirige-se sempre ao 

Outro, de quem busco re-conhecimento, busco amor (a propaganda que ensina que não 

importa se necessito de água, mas demando um refrigerante); o desejo é a contra-parte da 

angústia. Como em sua origem está a incompletude humana, a supressão da angústia nunca 

ocorre, o desejo sempre se desloca no mundo para outras promessas de completude 

(obj.[pequeno] a, ou a promessa de um natal mais feliz desde que haja coca-cola).  

Mas não é o caso de apresentar pontos sempre polêmicos da metapsicologia a 

quem não a demandou. Antes e mais premente para a validação da metapsicologia 

lacaniana como linha de pesquisa disponível às historiografias, concordemos com algo do 

pensamento de Fougeyrollas. As elocubrações lacanianas restritas às escolas de iniciados, 

contingenciadas pelo vernáculo, alheias ao ambiente universitário (salvo admiráveis 

exceções, em cujo avanço progressivo apostamos)77 não são mais tão poderosamente 

                                                
77 No âmbito das grandes universidades de São Paulo, tome-se, como exemplo, as ações transdiciplinares de 
grupos como o Latesfip (Laboratório de Estudos em Teoria Social, Filosofia e Psicanálise, sob coordenação 
dos professores Christian Ingo Dunker [IP-USP] e Vladmir Safatle [FFLCH-USP]), O CESPuc (Centro de 
Estudos em Psicanálise e Semiótica, sob coordenação dos professores Eduardo Furtado Leite 
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válidas para a causa da psicanálise como foram naqueles anos em que o mestre cativava 

platéias com seu estilo, idéias, personalidade.  

Passados tantos anos desde a crítica institucional conhecida por ‘retorno a 

Freud’, o próprio lacanismo formalizou-se, burocratizou-se e, desde a morte de Lacan, 

ainda há aqueles que peregrinam aos divãs de Paris com a mesma esperança “petite 

bourgoise” com a qual americanos ricos buscavam o divã da Bergasse 19, naquela já 

remota primeira metade do século XX. A esperança de que ao recostar a cabeça num dos 

sudários do velho mundo o inconsciente finalmente se exponha em xenoglosia, que fale 

línguas estrangeiras. O chiste sobre esse particular, tão maldoso quanto ilustrativo e que 

circula entre meios psicanalíticos narra que ‘assim como as crianças fantasiam que os 

bebês vêm com a cegonha, os lacano-americanos fantasiam que analistas vêm de Paris’. 

Alguns grupos ainda se dedicam a cultos personalistas de determinados 

intérpretes privilegiados da genial e (sim, é forçoso reconhecer alguma propriedade ao 

termo adotado por Fougeyrollas) da obscura obra de Lacan. Intérpretes assim favorecidos 

ficam convertidos, nestes grupos freqüentemente distantes da universidade, à condição 

perigosamente próxima de profetas. Neste particular, a crítica de Fougeyrollas não é 

original. Lacan já criticara os freudianos ‘oficiais’ anos antes, tanto quanto criticava com 

freqüência e ironia os ‘seguidores’ ortodoxos de seu próprio ensino. A institucionalização 

rigorosa de qualquer forma de pensamento é sempre problemática. O rigor é, em tempo, a 

própria qualidade da ausência de vida, rigor mortis. Nasce, paradoxalmente, na asserção de 

que o mestre, fundador do saber, não demanda dialética, ou como ironiza Lacan: não diz 

besteiras. Temerosa de fazê-lo, de dizer besteira, a assistência fundamentalista repete 

apenas rigorosamente os saberes princeps.  

 

                                                
[COGEAE/PUC-SP] e Oscar A. Cesarotto [Semiótica PUC-SP]) e o LEI (Laboratório de Estudos sobre a 
Intolerância, professora Zilda Márcia G. Iokoi, [FFLCH-USP]). 
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O que se impôs é que Freud não diz besteira. 

Foi isto que impôs essa espécie de precedência que ele tem em 

nossa época. Provavelmente é isto também que faz com que haja um outro 

de quem se sabe que apesar de tudo, sobrevive bastante bem. Tanto um 

como o outro, Freud e Marx, o que os caracteriza é que não dizem besteira. 

Isto se nota no seguinte – ao contradizê-los, corre-se sempre o 

risco de escorregar – e se escorrega com facilidade – na besteirada. Eles 

desarrumam o discurso dos que querem enfrentá-los. Eles o petrificam com 

freqüência em uma espécie de recusa acadêmica retardatária e conformista, 

irredutivelmente. 

Queiram os céus que tais contraditores, se me atrevo, digam 

besteira. Dariam a Freud seus desdobramentos...78 

 

(LACAN, J. O Seminário XVII: O Avesso da Psicanálise. p. 

67) 

 

Assim como Lacan tirara a psicanálise da IPA, convém atualmente seguir 

desdobrando-a para além das escolas lacanianas, estendê-la ainda mais para a universidade 

(com prerrogativa hobessiana à pública) que, desde 1968, claramente não encarna mais a 

autoridade a ser destruída, mas o espaço dinâmico – ainda que hodiernamente algo 

letárgico, burocrático e afastado das polêmicas históricas - onde quem sabe os lacanianos 

poderiam vivenciar o aparentemente necessário ‘retorno a Lacan’.  

Retorno este entendido, claro está, não como o culto hermenêutico de uma 

porção de conceitos colhidos por poucos profetas autoproclamados, mas o debate 

sistemático, o estudo e a interpretação insistentes, a pesquisa, enfim, no melhor do espírito 

definido pela etimologia do termo ‘universitário’. Posto que assumimos que ‘no universo 

                                                
78 “Ce qui s’est imposé, c’est que — Freud ne déconne pas. C’est ce qui a imposé cette sorte de préséance 
qu’il a à notre époque. C’est probablement ça aussi qui fait qu’il y en a un autre dont on sait que, malgré 
tout, il survit assez bien. L’un et l’autre, Freud et Marx, ce qui les caractérise, c’est qu’ils ne déconnent pas. 
Cela se remarque à ceci — à les contredire, on risque toujours de glisser, on glisse assez bien, dans le 
déconner. Ils désordonnent le discours de ceux qui veulent les accrocher. Ils le figent très fréquemment en 
une sorte de récursion académique conformiste, retardataire, irréductiblement. 
Plût au Ciel que ces contradicteurs, si j’ose dire, déconnassent. Ils donneraient ses suites à Freud...” 
(LACAN, J. Le Seminaire XVII: L’envers de la Psychanalyse. Fevriér 1970) 
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do conhecimento, o centro está em todas as partes’.79 

Sua escola, ele próprio a dissolveu no ano anterior a sua morte. Ainda que a 

autoria da carta de dissolução seja questionada por Roudinesco80, que aventa a escritura 

por Jacques-Alain Miller conquanto Lacan tivesse apenas corrigido e assinado. Em tempo, 

o conteúdo é coerente com a história de seu pensamento e, antes e mais, coerente com o 

receio de sacralização de seu ensino. “Há um problema da Escola. Não é um enigma. Eu 

me oriento para isso, e já não é sem tempo”(LACAN, J. Outros Escritos. p. 319). 

Corroborando que a psicanálise deve ir ao mundo, para além das escolas, declara ainda que 

“não necessito de um mundo de gente. E há um mundo de gente do qual não necessito. Eu 

os abandono a fim de que eles me mostrem o que sabem fazer, afora me estorvarem e 

fazerem desandar um ensino em que tudo é sopesado” (op. cit. p. 320).  

Em inesperado, todavia compreensível, acordo às aposições de Fougeyrollas, 

também Lacan teceu críticas aos lacanianos.  

 

                                                
79 Frase constante no piso da praça Torre da Universidade de São Paulo, construída em 1971, cujo topônimo 
mais conhecido é ‘praça do relógio’. Cf. BARROS, L. A Toponímia Oficial e Espontânea da Cidade 
Universitária: Campus Butantã da USP. In: REVISTA USP, São Paulo, n.56, p. 164-171, 
dezembro/fevereiro 2002-2003  
  
80 ROUDINESCO, E. Jacques Lacan: Esboço de uma Vida, História de um Sistema de Pensamento. 

Trad. Paulo Neves. 1ª edição. São Paulo: Companhia das Letras, 1994. p. 400 
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CAPÍTULO 5 

 

% MULHER DE LACAN, OU O FETICHISMO DA MULHERCADORIA: 

UMA LEITURA DO CAPITALISMO COMO PERVERSÃO 

 

O Feitiço na Linguagem 

 

Ainda que não seja nunca satisfatoriamente precisa, a etimologia oferece 

possibilidades de compreensão dos signos lingüísticos em função duma expectativa de que 

a proximidade com a origem histórica guarde equivalência com a proximidade com ‘uma’ 

verdade.  

Em tempo, é essa – segundo várias assertivas ao longo do ensino de Lacan – 

uma das prerrogativas do discurso científico: falar em nome da verdade fundamentando-se 

antes pela lógica que é inerente ao jargão das ciências. Por isso, Lacan sempre limita o uso 

desse termo relativamente às áreas ditas humanas. 

Não há ciência do homem, o que nos convém entender no 

mesmo tom do ‘não existem pequenas economias’. Não há ciência do homem 

porque o homem da ciência não existe, mas apenas seu sujeito. 

É conhecida a minha repugnância de sempre pela denominação 

‘ciências humanas’, que me parece ser a própria voz da servidão.81 

 

 (LACAN, A Ciência e a Verdade, in: Escritos. P. 873) 

 

Assim, se na lingüística a cadeia significante pode ser pensada como aquilo 

que parte desde a órbita da coisa re-presentada, o S1 em torno de das Ding, uma analogia 

diacrônica faz crer que ao retroagirmos pela história do signo, apareça sua pretensa 
                                                
81 “Il n’y a pas de science de l’homme, ce qu’il nous faut entendre au même ton qu’il n’y a pas de petites 
économie. Il n’y a pas de science de l’homme, parce que l’homme de la science n’existe pas, mais seulement 
son sujet. On  sait ma répugnance de toujours pour l’appelation de sciences humaines, qui me semble être 
l’appel même de la servitude” (LACAN,J. Écrits. 1965. p. 859)  
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verdade. Não é um método inapropriado ao estudo do inconsciente, cuja plasticidade é 

equivalente a esta das línguas; como não o é para o métier do historiador, cujo complexo 

objeto (a história, ela própria) também possui por continente a noção de diacronia. Pode-se 

até mesmo re-conhecer aqui algo daquilo que Carlo Ginzburg consagrou à historiografia da 

cultura sob o título de ‘paradigma indiciário’82. Linguagem e historiografia não são, nesta 

lógica, senão pistas do objeto, da história.  

Mudam, na temporalidade, as verdades das línguas pelo acréscimo de signos na 

cadeia significante, tanto quanto se adaptam os estilos de recalque para cada cultura. Clio 

em seus múltiplos temas de interesse é, assim – para usar um termo freqüente aos textos 

historiográficos dos anos noventa - sempre revisitada.  

Por isso, também, na história da clínica psicanalítica, os sintomas possuem 

patoplastia: o que marcava no corpo a histérica charcotiana do século XIX em pouco ou 

em nada lembra a anoréxica dada ao olhar do Outro na Fashion Week do século XXI. Em 

comum… ambas se deixam fotografar; dominam o olhar do Outro desde uma sujeição 

imaginária.  

O fetichismo é, dentro dessa lógica histórica do sintoma (a patoplastia na 

história da medicina, etimologia, na linguagem) um exemplo. Sua origem pode ser 

apontada no latim, facticius – artificial, fictício. Todavia, durante as Grandes Navegações 

portuguesas, no contexto do encontro com a alteridade irrestrita dos povos pagãos, os 

falantes da língua de Camões (e não os franceses) teriam lançado mão do termo feitiço 

(fetisso), para dar suporte simbólico a algo destes novos mundos que viam, sem no entanto 

compreender. Uma vez na Europa da contra-reforma, o “feitiço” não demoraria a ancorar 

                                                
GINZBURG, C. Mitos, Emblemas e Sinais: Morfologia e História. Trad. Frederico Carotti. 1ª edição.          

São Paulo: Companhia das Letras, 1989. 
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na mesma cadeia significante da “bruxa”, termo este considerado pelo estudioso Antônio 

Geraldo da Cunha como “de origem desconhecida, mas seguramente pré romana”83.  

O estranhamento causado aos homens europeus quando do encontro com as 

culturas pré-colombianas e africanas pareceu-lhes, então, análogo ao estranhamento 

causado por certas práticas ligadas ao feminino no discurso cristão. Feitiçaria e bruxaria 

encontram-se na linguagem graças a um mesmo padrão de recalque do discurso cristão 

ocidental. Havia algo de misterioso nos nativos africanos e americanos, como o há na 

mulher. O termo migrou de objetos e continentes, conservando na gramática do recalque o 

mesmo sujeito simples, o discurso masculino cristão. Desde Adão, parece necessidade 

masculina o dar nomes aos objetos da natureza; esta marcadamente feminina. Apreender 

algo do mundo, assim. Quiçá algo de um fantasma masculino acerca do mundo, o útero 

(hystera),  

Este caso histórico/etimológico – o da histeria – é um dos mais didáticos 

exemplos; já largamente conhecido. Segundo o psicanalista Philippe Julien (que foi 

membro da École Freudienne de Paris e atualmente, é membro da Lettre Lacanienne e do 

Centre de Recherche en Psychanalyse et Écritures):  

o que se chamava histeria não é mais uma doença, mas um 

enfeitiçamento que pede uma interpretação científica. Assim toma lugar a 

ciência teológica que, seguindo critérios cada vez mais precisos, permite 

decidir: causa divina ou demoníaca. O melhor exemplo disso é o manual 

Malleus Maleficarum. 

(JULIEN, P. Psicose, perversão, neurose: a leitura de Jacques 

Lacan. p.167) 

 

Publicado em 1487, o Malleus Maleficarum – O Martelo das Feiticeiras – 

consagrou-se como manual prático de identificação e combate à bruxaria. Na segunda, de 

três partes, o livro expõe todas as habilidades técnicas da feitiçaria; habilidades 
                                                
83 CUNHA, A. Dicionário Etimológico Nova Fronteira da Língua Portuguesa. RJ. Nova Fronteira 
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sinteticamente resumidas em “atribuir poderes abstratos a 

objetos ou seres que não os têm apriori”. Enfeitiçar. 

Que bem fale do feminino naquilo que tem de 

estruturante da histeria, incompreensível então aos homens do 

Santo Ofício, o Martelo das Feiticeiras é já um sintoma, um 

produto, um efeito simbólico, que marca na cultura esse termo, o 

feitiço. Em tempo, tomamos aqui o termo cultura como ele é 

pensado desde a semiótica psicanalítica, ou seja: cultura é o estilo particular do recalque 

para cada sociedade. Conceito que é facilmente deduzível no Freud de Totem e Tabu 

(1911-13) tanto quanto n’O Malestar na Cultura (1929[30]). 

A noção e o termo feitiço, por essas mesmas circunstâncias históricas que 

caracterizam o recalque, demorariam a tornar-se o fetichismo, como o re-conhecemos hoje. 

A propósito disso, encontramos com o antropólogo e psicanalista francês Paul-

Laurent Assoun que: 

 

 se o termo feitiço é português e data do século XVI, o termo 

fetichismo aparece na língua francesa no século XVII. Notemos a ausência 

do artigo ‘fetichismo’ na enciclopédia de Diderot e D’Alembert (por ser o 

termo demasiado recente), ainda que nela figure um artigo ‘Fetiche’ 

(curiosamente catalogado como substantivo feminino). Vale a pena assinalar 

a etimologia atribuída por Charles De Brosses (História das Navegações às 

Terras Austrais, 1756) – criador do termo fetichismo- ao termo fetiche: ‘os 

negros da costa ocidental da África têm por objeto de adoração algumas 

divindades que os europeus chamam Fetiches, termo forjado por nossos 

comerciantes do Senegal sobre a palavra portuguesa Fetisso, vale dizer, 

coisa enfeitiçada, encantada, divina ou que transmite oráculos, de raiz 

Latina Fatum, Fanum Fari’. 

Se em De Brosses se trata de ‘povos fetichistas’ haverá que 

esperar o século XIX para ver como se impõe o termo ‘fetichista’ como 
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substantivo (é atestado em 1842 no Dictinonnaire de L’Academie 

Française, terceiro complemento à sexta edição de 1835). 

 

 (ASSOUN, P. El Fetichismo, p. 18) 

 

Restrito, originalmente, a esta evidência de estranhamento acerca do outro, a 

terminologia do feitiço/fetiche aguardaria alguns anos mais até alçar outros campos do 

saber – economia e medicina – conservando, todavia, a valoração do trabalhado, do objeto, 

sobre o trabalhador. Valoração da feitiçaria, objetalizada, sobre a feiticeira, mulher; num 

caso que poderíamos chistosamente chamar de proto-reificação. Proto, posto que ainda 

está no campo da linguagem, distante do pensamento materialista; reificação pois já põe 

em evidência o mecanismo que aliena, mistifica, as relações que são humanas em seus 

produtos. ‘Mundo encantado e perverso, às avessas’ como escreverá Marx (O Capital, III 

Cap. XLVIII), em uma das muitas passagens tão freqüentemente lembradas por todos 

comentadores de seu texto. 
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O Feitiço na Economia Material 

 

Publicados em 1776, os cinco volumes de Uma 

investigação sobre a natureza e as causas da riqueza das 

nações inauguraram [como é hábito afirmar nos manuais 

escolares de história] o pensamento econômico contemporâneo. 

Pode-se asseverar que não seja absolutamente inaugural, 

reconhecendo-se, todavia, que é – em função da data, conteúdo e 

contexto - a obra mais re-presentativa para o pensamento 

político-econômico que então se afirmava. Ali, Adam Smith superaria a fisiocracia (linha 

de pensamento que atribui à natureza a origem da riqueza) propondo que o trabalho, 

apenas o trabalho, engendra riqueza nas matérias primas; diferenciando o valor do preço. 

Ei-lo, o trabalho como determinante para o valor de uso.  

Marx, no século subseqüente, acrescentou ao raciocínio acerca do uso, a troca: 

‘forma de aparência’ assumida pelo trabalho abstrato que caracterizaria toda a forma-

mercadoria nas relações humanas. O valor de troca das mercadorias, contingenciado por 

circunstâncias de tempo e lugar, aspecto tão rico quanto polêmico do pensamento político-

econômico clássico que rende, desde então, infinitos debates entre aqueles que se 

debruçam sobre a obra marxiana.  

Acerca disso que nestas obras da (crítica da) economia política se evidencia, a 

saber, a relação direta entre trabalho e valor, sinteticamente o historiador Osvaldo Coggiola 

define que:  

 o fator comum que permite confrontar e medir o valor das 

mercadorias entre si é a quantidade de trabalho socialmente necessário para 

produzi-las, que estabelece a relação em sua troca com outras mercadorias. O 
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próprio trabalho humano reveste, então, a contradição encontrada na 

mercadoria: ele é, por um lado, trabalho específico, gerador de um produto útil, 

trabalho que tem de ser realizado de determinada forma para alcançar o seu 

objetivo final. Por outro lado, ele é trabalho social, trabalho humano genérico, 

que tem como resultado a incorporação de valor à mercadoria: nesse sentido ele 

é trabalho abstrato, não importando sua forma específica. O trabalho abstrato 

incorpora à mercadoria o mesmo valor, no mesmo tempo, independentemente 

de sua especificidade. 

(COGGIOLA, O. O Capital contra a História, p. 177) 

 

Esta densa teoria do valor em Marx declara, como é fácil depreender desde o 

parágrafo anterior, que não apenas o trabalho é a única fonte de riqueza, mas também é a 

essência do valor incorporado pelas mercadorias; base, portanto, de todas as trocas. 

Trocam-se quantidades “abstratas” de trabalho, das quais as mercadorias são efeito. 

Conquanto o valor de uso de uma mercadoria seja determinado pelo trabalho 

social nela contido, o valor de troca o é em comparação às demais mercadorias (por 

exemplo, quatro cadeiras podem valer uma mesa, posto que o mesmo volume de trabalho 

social pode estar ali materializado). Para não carregarmos cadeiras ao mercado a fim de 

cambiá-las por, num caso, garrafas de vinho, o dinheiro aparece como mercadoria com 

pleno valor de troca e nulo valor de uso. Não há uso para o papel moeda que não sua 

‘cambiabilidade’ por mercadorias com utilidade efetiva. Salvo a ostentação de ascender 

charutos em notas de cem dólares ou aspirar cocaína em canudos também monetários: 

quando então sobrevêm esta forma particular da compreensão acerca do valor, o de fetiche. 

Em tempo, havíamos reconhecido - desde a etimologia - o feitiço como ‘a 

atribuição de poderes abstratos a objetos ou seres que não os têm apriori.’ Parte também 

desse ponto a compreensão materialista do fetiche da mercadoria. 

Não há razão apriorística para o uso da mercadoria-dinheiro como acendedor 

(de charutos) ou canudo (para uso de cocaína). Seja tomando-se os charutos e a cocaína 
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como mercadorias com valores (relativos à troca) bem definidos; seja pela leitura 

neurológica que identifica a gratificação química causada pelos alcalóides (cocaína e 

nicotina) no SNC (sistema nervoso central) e que definiria tanto os charutos quanto a coca 

pelo seu uso, seu efeito. Ainda que entendidos moralmente em proporção inversa àquela 

financeira: tabaco e coca parecem tão ruins para a saúde do sujeito-consumidor quanto são 

preciosos para ‘a saúde’ da economia. Não há razão que justifique per se esses usos 

esteticamente ostentatórios. 

A forma de equivalente geral da mercadoria-dinheiro não contempla de saída 

estes usos. O que começa a se evidenciar aqui é um gozo (jouissance) para além do valor 

originalmente definido pelo trabalho social re-presentado pela mercadoria. Como se a 

mercadoria estivesse ela própria ‘enfeitiçada’: Fetiche. 

O primeiro livro de O Capital (cap. I, 4) 

discorre sobre este aspecto inusitado do capital, qual seja: 

servir de fonte de lucro independentemente da mais-

valia. O fetichismo deslocaria, segundo Marx, as relações 

entre produtores para uma outra relação entre os 

produtos. O conceito é, em sua definição objetiva, 

relativamente simples e, até onde o sabemos, não foi 

retomado explicitamente ao longo dos capítulos 

subseqüentes do primeiro volume d´O Capital e, 

tampouco, dos demais volumes cuja edição Marx não 

presenciou. 

O fetichismo atribui valor inerente à mercadoria, quando se sabe, pelo menos 

desde Adam Smith, que o valor é do trabalho social ele mesmo. Neste caso, o fetichismo é 
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uma evidência de uma forma da alienação engendrada pela lógica da produção que oculta o 

trabalhador no trabalhado.  

Na seqüência do parágrafo anteriormente considerado de O Capital contra a 

História, Coggiola sintetiza que  

estas relações contraditórias expressam-se no modo de 

produção capitalista pelo fetichismo da mercadoria: os produtores têm a 

ilusão de que as relações de troca entre as mercadorias se realizam por 

características intrínsecas às próprias mercadorias; de que o que é uma 

relação social entre homens proprietários de mercadorias é uma relação 

entre as próprias mercadorias, independe da ação e vontade humanas. 

 

(COGGIOLA, O. O Capital contra a História, p. 177) 

 

Em tempo, subsiste nesta leitura materialista algo do conceito cristão de feitiço, 

posto que, ainda outra vez, temos um poder (ou valor) para além daqueles socialmente 

regulados. Ora, por isso mesmo o termo foi adotado por Marx, diferenciados em sua obra 

os distintos usos; no pensamento religioso o fetichismo é sustentado pela ilusão, conquanto 

na economia, a mercadoria realmente faz circular a riqueza, o trabalho.   

No fetichismo da mercadoria, cremos trocar o dinheiro (mercadoria sem valor 

de uso mas dotada da prerrogativa da equivalência) por mercadorias outras, quando o que 

se dá é a troca de trabalho social por outros volumes de trabalho. No cotidiano, isto nós 

não logramos reconhecer;  ficando – então – o fetiche de que o valor está na mercadoria ela 

mesma. Conserve-se daqui (para bem da leitura psicanalítica que virá) que, já neste caso, o 

fetiche se presta a tornar suportável uma estrutura que o sujeito não apreende na 

complexidade da produção. Não faltará quem, no futuro, compreenderá neste mecanismo 

exposto por Marx a mesma constituição dinâmica da libido no ser falante; dito de outro 

forma: Lacan afirmará que foi sim Marx quem inventou o sintoma. Asserção sintética, 
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polêmica e chistosa que encontra algumas análises entre lacanianos vindos da filosofia, 

ŽiŽek: 

Se Marx realmente articulou a noção de sintoma, tal como 

também a vemos operar no campo freudiano, devemos formular-nos a 

pergunta kantiana concernente às ‘condições (epistemológicas) de 

possibilidade’ desse encontro: como foi possível que Marx, em sua análise 

do mundo das mercadorias, produzisse uma noção que também se aplica à 

análise dos sonhos, dos fenômenos histéricos e assim por diante? 

 

(ŽIŽEK, S. Um Mapa da Ideologia, p. 297) 

 

As tais ‘condições epistemológicas’ que permitiriam essa ligação pontifícia 

(pontifícia, segundo uma possível etimologia pré-cristã do termo, relativa à união de 

distintos topos por pontes) entre o conceito adotado por Marx e seu congênere freudiano, 

bem podem ser pensadas à luz de uma  articulação estrutural que considerasse os efeitos do 

trabalho (para Marx e Engels) em alguma equivalência às manifestações da libido (para 

Freud e Lacan).  

Claro está, o papel do trabalho na transformação do macaco em homem guarda 

muita proximidade com o recalque imposto à libido na produção primeira desse mal-estar 

inerente à cultura. Mas, quão próximos estão estes conceitos?  

 

A resposta é que há uma homologia fundamental entre os 

métodos interpretativos de Marx e Freud – mais precisamente, entre suas 

respectivas análises da mercadoria e do sonho. Em ambos os casos, a 

questão é evitar o fascínio propriamente fetichista do ‘conteúdo’ 

supostamente oculto por trás da forma.  

 

(ŽIŽEK, S. Um Mapa da Ideologia, p. 297) 

 

Não se trata, então, de forçar o conceito ao ponto de concluir, 

precipitadamente, que Marx e Freud falavam precisamente a mesma coisa ao falar em 
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fetichismo. Bem o sabemos desde a lingüística que, com efeito, bem pouco do real pode vir 

a ser contingenciado pelo signo. E seu uso tem, assim, equivalências nos diversos campos 

do saber. Equivalência, não mais.  

Estas equivalências bem podem ser confirmadas em outro trecho do texto 

lacaniano, n’O Seminário de 1971, De Um Discurso que não fosse Semblante onde se 

lê: 

...se houve um momento em que Freud foi revolucionário, foi 

na medida em que ele pôs em primeiro plano uma função que é também 

sugerida por Marx – aliás esse é o único elemento que eles têm em comum –

, ou seja, considerar um certo número de fatos como sintomas. 

 

(LACAN, J. Seminário XVIII. p. 23)  

 

Tanto para Marx quanto para Freud, o fetichismo é sim um sintoma, uma 

marca de outra cena. Deslocamento ora da relação entre trabalhos para a relação entre 

objetos/mercadorias, ora deslocamento do trabalho, da libido, para objetos.  

A ‘homologia fundamental entre os métodos interpretativos de Marx e Freud’ 

defendida por ŽiŽek pode, assim, ser pensada à luz do paradigma indiciário proposto por 

Ginzburg, posto que sintomas não são senão pistas. 

ŽiŽek facilita esse raciocínio - sem extrapolar que Marx fosse já freudiano - ao 

limitar a semelhança à estrutura, à metodologia de suas análises. Mais do que isso não será 

plausível, quando se sabe há muito que Marx não deveria, absolutamente, ser ele próprio 

freudiano, pois já se confirmou desde os infindáveis debates político-acadêmicos sobre a 

herança revolucionária que, sob o ponto de vista de algumas correntes do materialismo, 

não seria ele Marx sequer suficientemente marxista.  

Como depreende-se de algumas assertivas lingüísticas e psicanalíticas, em 

grande medida o falante fala mais de si quando passionaliza o objeto de sua fala.  
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Sem que escapemos ao foco temático deste texto, lembremo-nos que em suas 

aulas durante os dias polêmicos desdobrados do Maio Francês de 68, Jacques Lacan já 

alertava para o fato de que este apego passional à ‘legitimidade’ encerrada no signo 

lingüístico põe em evidência a neurose no que ela tem de obsessiva. Ao debater quem é 

mais marxista, freudiano, perde-se a busca pelo pensamento de Freud ou Marx em defesa 

de uma imagem projetada de si. 

Marx e Freud, quando muito, podem ser entendidos analogamente como 

revolucionários à medida que seguiram pistas, índices, sem temer as conclusões polêmicas 

a que chegariam. Com o estudo do fetichismo, claro, chegaram. 

Revolucionários em seus métodos interpretativos, está dito. 
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O Feitiço na Psicanálise 

 

Mas, foi o barão psiquiatra Richard Freiherr von Krafft-Ebing, em sua 

Psychopathia Sexualis (1886) que primeiro consagrou o fetichismo à compreensão da 

sexualidade desde a clínica psiquiátrica. Sua obra nosográfica84 categoriza a sexualidade 

humana (naquilo que então ela era pensada como) patológica  em 4 termos essenciais:  

 paradoxia: Desejo sexual em épocas inapropriadas da vida. 

 anesthesia: Desejo sexual insuficiente. 

 hyperesthesia: Desejo sexual excessivo. 

 paraesthesia: Desejo sexual com objetivos ou por objetos errados 

(homossexualidade, sadismo, masoquismo, pedofilia e fetichismo).  

 A definição de Krafft-Ebing acerca do fetichismo reside em que este 

necessite de um objeto (o fetiche) para acontecer e que seja uma anormalidade, um desvio 

na sexualidade que, anteriormente, seria ‘saudável’. 

 Deste ponto, partirá Freud, que, convém destacar, subverterá esta assertiva 

patológica adotada pela psiquiatria do século XIX em favor duma compreensão que parece 

ser antes estrutural. O fetichismo não será pensado desde a noção de doença, mas a partir 

de um encaminhamento subjetivo na estrutura do desenvolvimento da sexualidade, 

originalmente polimorfa.  

 Dizê-la ‘polimorfa’, como o fez Freud ao apontar no infans esta constituição 

densamente sexualizada, evidencia já um outro fundamento do pensamento psicanalítico: 

aquele que separa a anatomia genital (orgânica) da identificação sexual (imaginária). Que o 

obstetra declare ter nascido um menino ou menina em nada garante que dali surgirá um 

                                                
84 conquanto a nosologia se ocupe do estudo geral das moléstias, a nosografia é a construção estritamente 
descritiva e  categorizadora das doenças. 
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homem ou uma mulher. A sexualidade do infans é polimorfa.  

 Freud, todavia, foi mais além da polêmica desse primeiro termo, 

asseverando que é mesmo polimorfa e perversa. Que sejam também e simultaneamente 

lindinhos e fofinhos os bebês, eis a natureza confirmando o conceito – conhecido pela 

psicanálise desde os estudos das línguas – de ambivalência. “Bonito ou feio, meu senhor, 

são meras expressões relativas, para a coruja até os seus corujinhos são bonitos”85. 

  O que veria a coruja se, para além dos ‘corujinhos’ identificasse a 

ambivalência original de toda a cria? O amor para com os filhos pode não ser 

completamente cego, mas para sobreviverem aos pais, deve ao menos ser caolho.  

 Abre-se aqui, sem que desejemos trilhá-lo por hora, um caminho para 

pensar – desde a psicanálise – os tão freqüentes casos de infanticídio em que jovens mães 

encarregam-se de se livrar dos corpos natimortos em locais onde sabidamente alguém os 

poderá encontrar. Lixeiras, praças, represas, pontos de ônibus, suplementos hodiernos da 

roda dos expostos, dos enjeitados.  

 Recaem todos os olhos da moral, conduzidos pela imparcialidade 

interessada do jornalismo, sobre a pós-parturiente que, então, encontrará proteção apenas 

na nuviosa terminologia da depressão pós-parto. 

 Ambivalência do afeto é isto, reduzir o primeiro cueiro já a uma derradeira 

mortalha. Ambivalência ou paralaxe, constituem de Freud à ŽiŽek fons et origo da re-

volução psicanalítica tanto quanto o demônio excluído da ciência positiva desde Cartesius. 

 É preciso sim que a civilização ignore/recalque a ambivalência dos afetos 

em favor da beleza dos ‘corujinhos’. Quando não procedemos assim, encontramos já neste 

infans a razão psíquica para o fetichismo.  

 Para a compreensão do fetichismo desde o infans, surge em Freud, 1905, 

                                                
85 SARAMAGO, J. A Viagem do Elefante. São Paulo: Companhia das Letras, 2008. p. 22 
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n’Os Três Ensaios sobre a Teoria da Sexualidade, o Ersatz (substituto), uma parte do 

corpo que mantém uma relação – de ordem sexual – com a pessoa. Não será inapropriado 

derivar desde esta primeira leitura freudiana do fetichismo alguns conceitos caros às linhas 

psicanalíticas vindouras: o objeto transacional winnicottiano, os objetos bons e maus 

kleinianos e já algo do objeto causa do desejo, o [pequeno] a formalizado por Lacan. 

 Em dois trabalhos seguintes (Uma Lembrança Infantil de Leonardo da 

Vinci, de 1910 e Sobre o Narcisismo, uma Introdução, 1914) Freud dará consistência ao 

seu conceito acerca do fetichismo como substituto do phallus que falta à mulher.  

 Em tempo, deve-se destacar que pensar o fetichismo como substituto do 

phallus demanda antes e fundamentalmente que se diferencie o phallus do órgão sexual 

masculino, o pênis. Ausente esta distinção, repetiremos o reducionismo paranóico que vê a 

psicanálise como um delírio pornográfico judeu. Falocêntrica, como acusou então o pensar 

vitoriano e como ainda o repete parte da indústria cultural. 

 Coloca-se aqui a questão sobre o que se inscreve, assim, internamente à essa 

totalidade fechada: o conceito do phallus?  

 É um fundamento da metapsicologia que a sexualidade humana seja pensada 

como ativamente masculina. A feminilidade, então, se constitui como continente para este 

conteúdo. Por isso, ao longo de sua progressiva apreensão imaginária acerca do mundo, o 

bebê alucina a mãe como ‘toda’, não faltante, num termo consagrado por Lacan: phállica. 

 Compreender isso não é tão difícil ou mesmo implausível como fazem 

parecer alguns comentadores mais severos da psicanálise; basta lembrar que – desde o 

impreciso ponto de vista infantil – a mãe surge como provedora absoluta e é anterior a 

qualquer aprendizado sobre as diferenças de gênero. É toda, portanto. 

 Tomando-se a filogênese dos povos em analogia à ontogênese do sujeito 

(como com freqüência – e não sem polêmica - o fazia Freud) compreendemos os cultos 
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itifálicos e as possíveis características matriarcais dos povos primevos na mesma 

proporção em que o bebê, também ele, desconhece a diferença sexual, ‘diviniza’ a mãe. 

Mas, tanto aqueles povos primevos, quanto este bebê devem transcender sua condição e – 

para bem e para mal – devem crescer: escapar à crença acerca da completude matriarcal. 

Fugindo assim, no primeiro e filogenético caso, das concepções holísticas, cosmológicas 

acerca do mundo, como ensinam os historiadores das antiguidades; e no outro e 

ontogenético caso, escapando à psicotização infantil; como re-conhecida desde a prática 

clínica. 

 Não há, pensada pela psicanálise, outra pedagogia que não aquela do 

trauma. Não um trauma específico, mas a própria experiência traumática desdobrada dessa 

circunstância em que transitamos do útero ao mundo. A simbolização do trauma, não sua 

incorporação, incorporare “por no corpo”, que é antes a marca do sintoma. Na passagem 

do ‘princípio do prazer’ que regula todo o universo do infans para este da vida adulta, a 

que Freud nomeou ‘princípio da realidade’, deve-se suportar que a mãe é faltante: não tem 

o phallus. 

 Se por um lado, este aprendizado sobre a angústia parece o que há de 

original na perda da onipotência e segurança irreais que regem a infância, por outro lado, 

põe em evidência a incompletude inerente ao sujeito humano. É este o aprendizado que o 

levará – idealmente – à busca de laços sociais no mundo. Transitar satisfatoriamente por 

esse processo (o complexo de Édipo, como habituamo-nos a chamar desde Freud) 

engendraria um ideal de eu socialmente valorizado, regrado pela busca de abstrações como 

a felicidade, os amores, as artes, a política, a caridade etc. Intervêm neste processo, com 

singular importância, a figura paterna. Não apenas a figura imaginária que “priva o sujeito 

do acesso” à mãe, mas também a figura simbólica que “instrumentaliza o sujeito para ir ao 

mundo”. 
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 O fetichismo surgiria aí como um efeito particular duma clivagem 

permanente do eu (ichspaltung) neste instante mesmo em que advém o confronto com a 

incompletude materna, posto que ao re-conhecer a falta do phallus na mãe este sujeito 

também a renega (verleugnung)86 como causa da diferença sexual, alternando o signo 

faltante por outro que se presentifique: o objeto do fetiche.  

 Não é o mecanismo do recalque (verdrängung) com o qual o neurótico – 

termo polêmico fora da psicanálise, mas que em Freud aponta ao homem comum, supondo 

que tal sujeito exista - desloca a causa da angústia criando alguns dos seus inúmeros 

possíveis (e culturalmente condicionados) sintomas. Nem é o mecanismo propriamente 

psicótico da foraclusão (verwerfung), um repúdio, segundo o qual o universo inteiro pode 

ser articulado em usos muito particulares da linguagem: o inconsciente a céu aberto como 

definido metaforicamente por Lacan.  

 Na adoção do fetiche evidencia-se um uso estruturalmente distinto da 

negação subjetiva sobre a angústia. A re-negação. Um uso em que para escapar ao 

aprendizado da mulher como incompleta (inapreensível, portanto) adota-se tenazmente um 

signo manipulável ao qual Ela possa ser inscrita. Para não se confrontar com a ausência do 

phallus, e sua conseqüente angústia, o sujeito envergonhado deposita os olhos naquilo que, 

desde aí, sintetizará seu meio de gozo. Foi-se já há muito, o tempo anterior aos gadgets do 

consumo de luxo em que os pesinhos femininos, ou mesmo uma lingerie bastavam à essa 

ancoragem quase completa da formação edípica.  

 Em 1927, Freud apresenta, a guisa de exemplo, um paciente cujo fetiche 

consistia em utilizar uma sunga que encobrisse o pênis criando a imago que poderia ser 

                                                
86 Em alguns segmentos da psicanálise no Brasil, há quem traduza o termo verleugnung por denegação. 
Discordamos abertamente desse uso, crendo mesmo que seja um erro de interpretação, pois denegar parece-
nos antes a expressão negativa de um desejo recalcado. Ora, isso coloca então a denegação como tradução 
apropriada de verneinung. Diferente, portanto da estrutura perversa para a qual reservamos o termo Re-
negação. Há literatura que subsidie os dois usos, todavia os principais dicionaristas da psicanálise (Dylan 
Evans, Roudinesco, Pierre Kaufmann) corroboram nossa adoção do termo renegar para verleugnung. 
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lida como um homem castrado e, simultaneamente, uma mulher não castrada. Assevera 

que “naturalmente, um fetiche como este, duplamente sustentado por correntes opostas, 

possui particular tenacidade” (FREUD, S. O Fetichismo in: Obras Completas p. 2996).  

 Posteriormente em seu ensino, Lacan desdobrará este mecanismo da 

renegação (verleugnung)87 para definir em termos estruturais a perversão em geral, não 

somente o fetichismo, mas não sem antes consolidar o que em Freud se anunciara, a saber, 

que não há identidade unívoca entre pênis e phallus. Este último é, nos termos lingüísticos 

de Lacan, antes um significante mestre (um significante sob o qual deslizam os 

significados sem haver um que baste), enquanto aquele primeiro é o órgão que pode ou não 

encarnar a função fálica.  

  Assim fazendo, Lacan confere status pré-cristão à metapsicologia, pois 

subverte a moral cristã (naquilo que ela tem de limitante da sexualidade) em favor do 

resgate de signos e cultos pagãos. E confirma a assertiva [anteriormente freudiana] do 

imaginário das primeiras sociedades em alguma equivalência àquele do infans: itifálicos, 

ambos.  

 O bebê o evidência ao mamar mais do que lhe permite o apetite, destacando 

que ali se presentifica algo além da alimentação, estritamente falando: um gozo 

[jouissance] que o coloca na posição de ser ele mesmo o phallus da mãe. Ou ao cruzar os 

olhos naqueles que são os dela, evidenciando os sorrisos da pretensa completude, alheia ao 

tempo que os vai separar; a bem do crescimento dele e para a angústia de algumas entre 

elas.  

 Nesta cena, a mãe levanta o bebê, que responde pondo rígido o corpinho, 

metáfora para uma das assertivas essenciais do lacanismo: aquela que afirma serem 

triádicas as relações entre mãe e filho. Platonicamente justificada, essa metáfora da relação 

                                                
87 “Freud, quando seguimos seu texto, fala em Verleugnung a propósito da posição fundamental de negação 
na relação com o fetiche” (LACAN, J. O Seminário IV. p. 159) 
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humana como a topologia de um triângulo sustenta-se por pressupor que o encontro entre 

mãe e bebê se faz graças ao phallus. No Édipo dito ‘completo’ um significante paterno se 

imporá nesta posição, engendrando o processo metafórico com o qual acedemos ao 

contrato social.    

 

 

Também as antigas sociedades puseram em evidência a função phállica, pois 

re-presentavam o phallus em seus cultos à vida, à fertilidade, em seus incontáveis 

monumentos megalíticos – o menir dos bretões – nas imagos da mater primeva, as proto-

vênus totalmente avessas que eram – como ensina a história da arte - à anorexia. 

Willendorfas. 

Lacan afirma, no parágrafo final d’A significação do phallus que: 

a função do significante fálico desemboca, aqui, em sua relação 

mais profunda: aquela pela qual os antigos nele encarnavam o NOUS e o 

LOGOS.  

 (LACAN, J. Escritos, p. 703)88 

  

É esta concepção, algo metafísica sobre o phallus, que garantirá a acolhida 

intensa do lacanismo no seio do movimento feminista norte-americano. Ao constituir a 

síntese da sexualidade masculina como marcada pelo ter o phallus, Lacan confere à mulher 

a prerrogativa de buscar ser o phallus. O feminismo norte-americano pôde então 

compreender a psicanálise para além do pênis. Ou antes, deveríamos dizer para aquém do 
                                                
88 “La fonction du signifiant phallique débouche ici sur sa relation La plus profonde: celle par oú les 
Anciens y incarnaient le Νουζ  et le Λογοζ.”(LACAN, J. Écrits. p. 695) 
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pênis, posto que este não é senão um primeiro e orgânico lugar para a eventual 

manifestação phállica, viril. 

 O desdobramento desse raciocínio permitiu a Lacan, dois anos depois de A 

Significação do Phallus, em Para um Congresso sobre a Sexualidade Feminina (1960), 

dar consistência às fórmulas ‘sexuadas’ do amor, segundo sua compreensão lógica 

transcendente da lingüística às matemáticas. Trata-se de um conjunto de quatro 

proposições lógicas para definir a diferença sexual desde a função phállica.  

 Isso, pois a concepção phállica acerca da sexualidade não define apriori a 

constituição social de homens ou mulheres. O que acontece em função da forma particular 

com a qual o sujeito se identifica ao significante phállico. Se o pensamos ter: identificação 

predominantemente masculina e disposição à fetichizar o acesso à mulher. Se não o temos, 

podemos evocá-lo no corpo do outro, vestindo-se dele: posição predominantemente 

feminina, cuja demanda é então a busca pelo amor de um parceiro: erotomania. Assevera 

Lacan que:  

se a posição do sexo difere quanto ao objeto, é por toda a 

distância que separa a forma fetichista da forma erotomaníaca do amor. 

Devemos encontrar seus destaques na mais comum das vivências  

  

(LACAN, J. A significação do Phallus in: Escritos, p.742).89 

 

  

 Ainda, Lacan não deixaria assim tão às claras o fetichismo – masculino – 

em relação à erotomania – feminina. Pelo fato básico de que as diferenças são efeitos 

dessas posições pontuais tiradas em relação ao phallus (sexuação). Em uma assertiva de 

1958, deixa em aberto o precedente de tomar-se também a mulher heterossexual como 

                                                
89 “Si la position du sexe différé quant à l’objet, c’est de tout la distance qui sépare la forme fétichiste de La 
forme érotomaniaque de l’amour. Nous devons en retrouver les saillants dans le vécu Le plus commun.” 
(LACAN, J. Écrits. p. 733) 
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fetichista, pois: 

  

…ela encontra o significante de seu próprio desejo no corpo daquele a quem 

sua demanda de amor é endereçada. Não convém esquecer que sem dúvida, 

o órgão que se reveste dessa função significante adquire um valor de 

fetiche.90 

  

(LACAN, J. A significação do Phallus in: Escritos.  p.701) 

  

 Longe de contradizer as assertivas precedentes, esta parece subverter o 

conceito do fetichismo como exclusividade masculina (como é freqüentemente pensado na 

prática clínica) colocando-o em outros padrões junto, também, ao feminino. Retorna, ainda 

uma vez mais, a afirmação originalmente lingüística do feitiço como valor para além do 

objeto/órgão/mercadoria que, todavia, é pensado como prerrogativa dele. A parte tomada 

como todo pela incompreensão acerca das relações humanas, pautadas que são pela libido, 

pelo trabalho. Mistificação da forma. 

                                                
90 “Mais son désir à elle, elle en trouve le signifiant dans le corps de celui à qui s’adresse sa demande 
d’amour. Sans doute ne faut-il pas oublier que cette fonction signifiante, l’organe qui en est revêtu, prend 
valeur de fétiche.” (LACAN,J. Écrits. p. 694) 



 176 

 

Os Usos do Fetichismo pelo Discurso do Capitalista 

 

 Para não extrapolar a relação conceitual entre o fetiche, pensado desde a 

clínica psicanalítica e como ele é pensado também desde a lógica do mercado - na 

economia libidinal e na economia material - convém reafirmar a assertiva do filósofo 

esloveno, ŽiŽek, segundo a qual a homologia é metodológica, não mais. 

 Pensada, portanto desde a escrita de Freud e Marx, esta homologia 

metodológica na melhor das hipóteses suscitaria a simpatia de leitores que reconhecem nas 

obras desses dois pensadores a herança e mesmo a superação lógica do pensar positivista, 

antes dele, do cartesianismo iluminista. Lógico reconhecer também aí algo da mesma 

disposição anti clerical notória desde a prática científica embutida no pensamento 

darwinista. Não é novidade alguma apontar a tríade Darwin, Marx, Freud para personificar 

o ápice da crítica ao ancien régime. O que parece ainda pouco explorado é a aplicação 

dessa homologia metodológica para a crítica ao capital, ou – como Lacan chegou a nomear 

– a crítica ao Discurso do Capitalista.  

 Não se trata, então de argumentar que o fetichismo definido por Marx é 

superior ao uso que dele fizeram Freud e Lacan. Ou vice-versa. Mas, antes, reconhecer que 

em ambos os usos subjaz uma crítica consistente à ilusão que permite manobras na 

economia, na sociedade, em favor do discurso do capitalista.  

 Lacan, ao abrir o precedente para um discurso do capitalista como centrado 

no oferecimento de objetos que neguem a castração, abriu também a questão de ser ou não 

o capitalismo um sistema exclusivamente valorativo do fetichismo, posto que os sujeitos 

ficam reduzidos aos objetos que têm ou que podem ser (considerando que na lógica 

industrial da moda, na pós-modernidade, as pessoas ficam, elas mesmas, reduzidas à 
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condição de objeto). Circunstância em que cremos encontrar a particularidade de um 

fetichismo da mulhercadoria.  

 Isto pois – como sabemos desde a assertiva psicanalítica – é a mulher como 

incompleta que o fetiche busca renegar (verleugnung). Ao capitalista assiste a habilidade 

publicitária de ofertar mercadorias como substitutos para a angústia que aí se presentifica. 

Que as mercadorias tenham seu preço determinado pelo trabalho abstrato que as valora, 

nada tem de relativo à sua apresentação publicitária como supressão da angústia.  

 É esse o vínculo estreito que permitiu a Lacan apresentar o fetichismo como 

prática modelar da perversão e que permite, portanto, logicamente derivar o capitalismo 

como clinicamente perverso. 

 A questão que pode ser melhor compreendida em Engels, do que em Marx, 

assim como mais em Lacan, do que em Freud. 

 Isto pois, como já é re-conhecido, o trabalho de Marx assentou o conceito 

em termos relativamente objetivos sem ponderar muito sistematicamente acerca de suas 

implicações em outras, ainda algo inéditas, disciplinas. Ao refletir, por exemplo, sobre a 

Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado, Engels notavelmente percebe 

o valor – incompreendido pela ordem masculina da sociedade – acerca da sexualidade 

feminina. Limitada, então, à condição de mercadoria, a mulher ficaria fetichizável. 

Buscando subsídio para seu argumento também na etimologia, Engels destaca o 

significado original de família, de famulus: escravo doméstico. Mercadoria. 

 Ora, já sabemos que é essa a redução da alteridade à objetalização o que há 

de essencial no fetichismo tomado desde a psicanálise. Que sua origem seja uma limitação 

acerca do entendimento do feminino; que sua evidência seja o deslocamento da relação 

entre pessoas para aquela entre partes, objetos: Lacan aponta aí uma ação oportunista do 

discurso do capitalista.  
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 As mercadorias possuem valor de uso, não o nega. Sua crítica vai apontar 

para a utilização – notadamente publicitária – de valores que a mercadoria não tem. 

Valores phállicos, promessas de completude. 

 Como a maturidade é – já está dito desde os fundamentos da teoria 

psicanalítica – a adaptação, o aprendizado sobre a incompletude, sobre a castração, sobre a 

dor de existir, então a adoção de objetos com o propósito de suprimir esta falta (que está na 

base sempre ambivalente do laço social) é da mesma ordem que a adoção do fetiche como 

ponto de ancoragem do desenvolvimento psíquico para negar a falta na mulher. É, então, 

perversão.  

 Não se trata da defesa escatológica de uma sociedade sem objetos, mas da 

crítica à ilusão de que o valor não está nas relações humanas, no trabalho. Não se nega o 

valor da mercadoria, mas a exaltação do fetiche para suturar o real. Assim como não se 

pode impedir que o caminho do gozo encontre, no corpo do outro, este ou aquele ponto 

particular de ancoragem.  

 Pode-se, sim, negar o valor de fetiche em, por exemplo, um automóvel sem 

negar o fato de que, sim, ele funciona, transporta, tem valor de uso. Uma coisa é notar que, 

noutro exemplo, entre os americanos do norte os seios duma mulher são particularmente 

valorizados, outra coisa é pensá-la – a ela mulher – como adendo ao par de seios.  

 ŽiŽek afirma que: 

 O sentido da análise de Marx é que as próprias coisas 

(mercadorias) acreditam em lugar do sujeitos: é como se todas as suas 

crenças, superstições e mistificações metafísicas, supostamente superadas 

pela personalidade racional e utilitarista, se encarnassem nas ‘relações 

sociais entre as coisas’. Os sujeitos já não acreditam, mas as coisas 

acreditam por eles.  

  

 (ŽIŽEK, S. Um Mapa da Ideologia. p. 317) 
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 Assim, a crítica à perversão está na impossibilidade de aceitar o outro (a 

alteridade) para além dessa condição objetal imposta pelo fetiche. Um ipod pode sim tocar 

mais e melhores recursos midiáticos, um automóvel pode ser mais econômico e 

confortável, tanto quanto uma mulher pode exaltar em seu corpo os atributos que acredita 

capazes de atrair o desejo do Outro. Em nenhum desses casos, todavia, deve-se perder a 

consciência da finitude, da solidão que permite o laço social. De que a parte não é o todo. 

 Quando o discurso do capitalista se opõe à essa realidade: estruturalmente 

temos o que, desde a clínica psicanalítica, definiu-se como perversão. 
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 CAPÍTULO 6 

OS CONTRATOS SOCIAIS EM LACAN 

 

%Ninfa da Alteridade 

 

Na mais freqüente das versões, Eco (gr. Ekhó) é o objeto do amor de Pan. 

Ela, no entanto, ama Narciso. A indiferença do rapaz conduz gradualmente a jovem a 

definhar. Tanto até que dela não reste senão um som tênue, um gemido. Uma fala que não 

é mais dela mesma, mas a última palavra de seu próprio interlocutor. Um eco, não mais. 

Nêmesis Adrásteia, a personificação da justiça divina e inevitável 

(adrásteia), filha de Nix, a noite trevosa, engendra a conhecida punição para a qual 

Narciso está prometido desde o nascimento. Capturado pela imago de si, não tinha olhos 

para outrem, morre. No Hades, pela eternidade, Narciso conserva esta alienação amorosa 

insistindo em buscar a imagem, pela qual se enamorara, nas águas do Estige (gr. Stix), o 

rio feminino do inferno. 

Alegoria do desencontro ao qual parecem fadadas as relações humanas, este 

mito tem, ainda, a presença do mais sábio dos mortais, o único homem que habitara a alma 

feminina e portanto aquele que mais podia ver, o cego Tirésias. Ao nascimento de Narciso, 

Tirésias profetizara uma vida longa, salvo o rapaz olhar-se no espelho. Não deu outra. 

O acesso ao outro, o semelhante, está condicionado pela imagem de si. É, 

portanto, imaginário. Impossível de se efetivar. 

Neste corte específico do mito re-conhecemos o mesmo conteúdo que Lacan 

expressa em seu ensino desde O Estádio do Espelho (1949[36]). Todavia, apenas nos 

anos 50, no círculo de estudos relativos ao Estruturalismo ele define mais 

sistematicamente sua distinção entre o outro, outrem, o semelhante – cujo acesso é 
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especular, imaginário – e o Outro [%utre], o tesouro dos significantes. Como ecos, nossas 

mensagens retornam a nós, desde que tenhamos acesso aos signos que compõem cada 

língua, em sua contingência sócio-histórica.  

Caso ficasse neste ponto de seu ensino, Lacan efetivamente daria subsídio 

aos críticos do Estruturalismo quando vêem em seu sistema de pensamento apenas uma re-

edição de um imaterialismo absoluto, grosseiramente atribuído a Berkley. Se não é certo 

um eu na alteridade do semelhante, também não o é em nós mesmos e, então, Lacan 

apenas engrossaria as fileiras daquele pensamento que, por todo o século XX, declarou 

morto o sujeito.  

Inscrito assim ao relativismo pleno, Lacan nada poderia oferecer à qualquer 

expectativa histórica de mudança social. O sujeito está morto, as relações sociais são assim 

mesmo, a luta de classes é apenas uma leitura localizada na história, a estrutura não faz 

concessões. Antes e no sentido extremo oposto, ao afirmar freqüentemente que a 

psicanálise deve levar às últimas conseqüências que ‘por nossa condição de sujeitos 

somos sempre responsáveis’, o ensino de Lacan abre possibilidades de localizar o sujeito e 

implicá-lo, ao preço mesmo de sua vida, na história.  

É assim que compreendemos não somente a apropriação que Lacan faz do 

ser-para-morte de Martin Heidegger, por quem nutria intensa admiração à revelia das 

polêmicas do pós guerra - buscando inclusive aproximar-se pessoalmente do filósofo – 

mas também uma ética em psicanálise, tomada em referência ao gesto derradeiro e 

transgressor de Antígona. Tema ao qual Lacan dedicou todo um período de seu Seminário 

(Livro VII, 1959-60). Fato relevante que, também, aponta para seu entendimento acerca 

do poder do mito, de sua ‘eficácia simbólica’. 

Longe de uma leitura imaterialista, ao compreender e explorar as 

equivalências entre o trabalho e a linguagem, Lacan nem remotamente reduz a importância 
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de Marx para a compreensão das relações de poder e dominação nas sociedades. Antes, 

eleva os estudos das lingüísticas aos patamares da história. Põe em evidência o simbólico 

sem perder sua articulação com o imaginário, ideológico, ou suas sobre-determinações 

desde o real. A linguagem não pode ser pensada como ‘apenas’ uma higiênica gramática, 

mas antes e mais como instrumento de poder e erotismo, como meio de gozo (jouissance). 

É esse acréscimo ao campo da linguagem formal que está na base do seu neologismo 

Lingüisteria; visto que contempla a diferença de gênero, a alteridade mesma, a 

sexualidade dinâmica e conflituosa que transcende os manuais de gramática... 

Lacan faria o mesmo com seu conceito de subjetividade. Ao descrever o 

sujeito como efeito do imaginário, Lacan não “mata o sujeito”, mas o ‘descentraliza’, 

reforça sua constituição imaginária/narcísica. Não um sujeito apriorístico, vale dizer, 

centrado e cartesiano, ao qual estamos destinados, mas uma subjetividade imaginariamente 

constituída pela articulação dialética com o mundo, com nossas histórias. Por essa posição, 

somos sempre responsáveis.  

Ocorre que, ao dizê-la imaginária, desde o pensamento lacaniano não é 

pouca coisa. Nada tem de relativo ao uso do termo como lendário, de mentirinha. Antes, 

relaciona a subjetividade ao tecido ideológico em que se constitui o sujeito, sua história.  

Tomemos um exemplo, o caso contemporâneo, rico em implicações políticas, 

comentado por Slavoj ŽiŽek em La Revolución Blanda91, a figura do subcomandante 

Marcos. Este, numa prova de reconhecimento da eficácia simbólica que permeia a causa 

d’A revolução, também é re-conhecido pelo poderoso significante Delegado Zero. Título 

auto atribuído em janeiro de 2006. Carismático, inteligente, poético, líder do complexo 

movimento indígena revolucionário de Chiapas. Dele, sabe-se que justifica sua ‘máscara’ 

lembrando que seu rosto só pode ser o rosto dos indígenas, dos explorados, dos excluídos 

                                                
91ŽIŽEK, S. La Revolución Blanda. Trad. Sebastian Waingarten. Buenos Aires: Parúsia, 2004 
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da lógica do capital contemporâneo: ‘o universal concreto de nossa época histórica. Isto 

significa dizer que, ainda que trate de uma formação particular, sobre-determina todas as 

formações alternativas, assim como todos os estratos econômicos da vida social” 

(ŽIŽEK, op. cit. p. 15). 

São ambivalentes e poderosas as assertivas que se podem desdobrar desse 

espelhamento do líder à causa e, ato contínuo, da massa – desde então identificada pelo 

mesmo gorro modelo pasamontañas – ao líder. 

 

Não surpreende que Marcos 

não possa mostrar sua cara, não surpreende que 

sua idéia maior seja jogar sua a vestimenta e 

desaparecer no anonimato uma vez que o 

movimento alcance suas metas. Se os zapatistas 

chegarem a tomar o poder efetivamente, 

declarações do tipo ‘através de mim fala a 

vontade de...’ adquiririam imediatamente uma 

dimensão muito mais nefasta: sua clara modéstia 

revelaria ser no fundo extrema arrogância, a presunção de um indivíduo 

particular de que sua subjetividade serve de meio direto para a expressão da 

vontade universal. Todavia, recordemos como frases do tipo: ‘não sou nada 

em mim mesmo, toda minha força é de vocês, sou simplesmente uma 

expressão de sua vontade...’ foram o clichê de lideres ‘totalitários’ que 

sabiam muito bem como manipular sua implicação obscura, ‘de modo que 

qualquer um que me ataca pessoalmente está atacando a todos, ao povo 

inteiro, seu amor à liberdade e à justiça. Quanto maior é o potencial poético 

de Marcos, em contrapartida, como voz crítica do protesto virtual, maior 

seria o terror de Marcos como líder real. 

(op. cit. p. 46-7)  

A questão é, não obstante a sedução e complexidade desse exemplo, pensar 

somente um aspecto da constituição do sujeito. Sabê-lo capaz ou não de suportar o peso 

revolucionário, ético e prometido à morte dessa persona encampada pelo ser desde uma 

Subcomandante Marcos/Delegado Zero, imagem : 
http://kassandraproject.wordpress.com/2008/05/14/
el-subcomandante-marcos/ 
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circunstância sócio-histórica. Não se trata de se Marcos vai ou não morrer; mas de quando 

será. Se diluído na história exitosa do movimento, o que pode acontecer ao ser morto em 

enfrentamentos militares contra o exército regular, tanto quanto esquecido na multidão, o 

que estaria em acordo com o próprio discurso. Ou se, rejeitando a mortalidade do herói, 

seguiria buscando perpetuar-se nessa imagem criada desde as projeções imaginárias da 

plebe.  

Se não souber como fazê-lo, esvanecer-se eticamente, incorrerá no risco da 

stalinizaçao da causa. É, também este personagem, uma criação do imaginário, claro está. 

E isto não é pouca coisa, pois por essa posição de sujeito, ele é responsável até as últimas 

conseqüências. 

Neste particular, a definição de revolução blanda proposta por ŽiŽek parece 

apontar para algo além da revolução social, antes, a implicação subjetiva. Há a revolução 

de Polinices e Etócles, a das causas sociais, das guerras declaradas e tomadas por justas ou 

terroristas segundo a pontualidade sócio-histórica de alguma visão em paralaxe92. Mas há 

outra, também levada até as últimas conseqüências, de Antígona. 

Ainda que corajosa, a disposição ao enfrentamento, à revolução, incorre 

neste sempre presente risco imaginário, de projeção do umwelt (como preconizado pelo 

biólogo e filósofo Jacob J. von Uexküll) de um sujeito ao todo da sociedade. Não é dessa 

ordem, imaginária, a diferença inicial entre os porquinhos Napoleão e Bola de Neve, na 

fábula alegórica de Orwell acerca d’A Revolução dos Bichos, cujo umwelt ia além da 

Rússia czarista? 

Negar a dialética que põe em evidência as relações de poder e dominação nas 

sociedades, não é absolutamente dessa ordem o ensino de Lacan. A questão que segue 

polêmica, passível mesmo de críticas, em suas alegorias não é aquela ética ou histórica, 

                                                
92 ŽIŽEK, S. A Visão em Paralaxe. Trad. Maria Beatriz de Medina. 1ª Edição. São Paulo: Boitempo, 2008.  
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mas a estilística. Aspecto em que não é difícil re-conhecer vantagem didática aos gregos e 

sua mitologia. Neles identificamos rapidamente a disposição a desvelar alguma verdade 

sob o véu das narrativas míticas; em Lacan as mesmas narrativas não cessam de não dizer 

a verdade. Se a dissessem, haveria metalinguagem. Mas a assertiva recorrente e algo 

polêmica em Lacan é de que ‘não há metalinguagem’.  

Ao sustentar que a aquisição da palavra venha de uma estrutura pré-existente 

ao sujeito, Lacan não descarta que a assunção a uma subjetividade incorre na dinâmica da 

história do sujeito em articulação àquela da sociedade.  

Esta natureza transindividual da linguagem, sua função dinâmica de acesso 

ao outro, semelhante, é evidenciada pela forma muito particular como Lacan foi além da 

expectativa duma concepção estruturalista que aliena, desresponsabiliza o sujeito.  

Mais objetivamente: a lingüística de Lacan não fica restrita ao sujeito em 

relação à linguagem, ao Outro; Lacan contempla o percurso que vai De um Outro ao 

outro (O Seminário XVI, 1968-69) por meio de um sistema polidiscursivo, que ele às 

vezes chamava ‘meus quadrípodes’. Na seqüência daquele ano do Maio Francês, dá 

consistência aos quatro discursos matematizáveis de seu ensino. É este o curso que está 

imediatamente posposto aos ventos da revolução, colhia ainda as conseqüências daquelas 

polêmicas, o Seminário XVII: O Avesso da Psicanálise. 

Não lhe bastava apenas metaforizar a alethéia em alegorias lingüísticas, cujo 

modelo fundamental consagrado desde os antigos fora o mito: essa forma de dar respostas 

às perguntas ainda não completamente formuladas pelas sociedades, como aprendemos em 

pensadores desde Lévi-Straus até Jean-Pierre Vernant, passando pelos dicionaristas do 

mito, Pierre Grimal e Mário da Gama Kury etc. Em todos, o mito funciona como metáfora 

‘d’A verdade’; aporias, alegorias, sofismas, silogismos estão sempre contidos pelo social, 

pelo histórico, pela transferência suscitada na assistência pelo orador. O polêmico Lacan, a 
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seu turno, seguia alheio à críticas daqueles que consideravam muito idiossincrática sua 

interpretação da lingüística e partia para um uso ainda mais idiossincrático da lógica. 

Descobrindo, pesquisando um mais além em direção à ‘verdade’, Lacan foi à matemática. 

 

...um matemático com quem falei me disse, recentemente, que 

o que caracteriza um enunciado matemático é sua liberdade em relação ao 

contexto. Um teorema pode ser enunciado e defendido por si só, porque traz 

em si uma dose suficiente de redescobrimento de si mesmo, que o torna 

livre do discurso que o introduz, diversamente dos outros discursos, nos 

quais qualquer citação sempre corre o risco de ser abusiva em relação àquilo 

que encerra, e que é chamado de contexto.93 

(LACAN, J. O Seminário XVI: De um Outro ao outro. p. 

319) 

 

Sua concepção do encontro entre alteridades, a dimensão social da linguagem 

nos discursos, está assim contida por sua álgebra. Nesta forma de inscrição, Lacan buscou 

pôr em evidência de maneira minimalista as tensões que perpassam toda relação humana, 

naquilo que têm de a-histórica, de classista, de linguageira.  

Talvez não estivesse enganado, pois ao discorrer acerca dos conflitos sociais 

que perpassam a história das sociedades, historiadores tradicionalmente retornam a uma 

mesma dicotomia conflituosa. Disputa que pode ser referida pela oposição circunstancial 

de eupátridas/escravos; espartíatas/hilotas; patrícios/plebeus; belatores/laboratores; 

proprietários dos meios de produção/vendedores da mão-de-obra. Estruturalmente, 

burgueses e proletários de todos os países são sempre mestres e escravos, segundo a mais 

comum das apreensões do termo dialética desde Hegel.  

                                                
93 “Comme me le disait tout récemment quelqu'un, mathématicien, avec qui j'en parlais, ce qui 
caractérise un énoncé mathématique, c'est sa liberté du contexte. Un théorème peut s'énoncer tout seul 
et se défendre. Il porte en lui cette dose suffisante de recouverture à soi-même qui le rend libre du 
discours qui l'introduit. La chose est à revoir de près. Ce côté de différence avec les autres discours où 
toute citation risque d'être abusive au regard de ce qui l'enserre et qu'on appelle contexte est important 
à marquer.”  (LACAN, J. Seminaire XVI. mai, 1969) 
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Se a história da humanidade desde o princípio dos tempos foi sempre a 

mesma ‘coisa’, esta ‘coisa em si’ pode ser pensada como um númeno kantiano: objeto 

inteligível no mais além dos sentidos. Angústia para um materialismo mais stricto, raso 

mesmo, cuja compreensão da história tivesse por teleologia a exclusão de qualquer objeto 

que não se inscrevesse ao sensível, que não fosse fenômeno94. A matemática poderia, 

almeja Lacan, definir esta ‘coisa’ sem a ambivalência dos contextos da fala. Sem esbarrar 

nos problemas a que está exposto o objeto em seu aspecto imediato e sociológico. Sabia, 

todavia, dos riscos envolvidos em tal projeto, posto que ocupasse uma posição de mestre 

frente a grupos que, via de regra, não iam além da condição cordeira de seguidores. 

 

A despeito de mim mesmo, talvez haja um dia na matemática 

uma coisa que será chamada de teorema de Lacan. Alguém à minha volta 

sugeriu isso, dias atrás. Certamente não é o que eu procuraria, porque tenho 

mais o que fazer, porém é justamente assim que as coisas acontecem. De 

tanto querer considerar fechado um discurso inacabado – e essa é 

efetivamente uma característica de algo que normalmente deve desembocar 

em outros lugares – produzem-se efeitos de resto.95 

 

(LACAN, J. Seminário XVI: De um Outro ao outro. p. 

205) 

                                                
94 númeno (νοουµενον, in. Noumenon, fr. Nouméne). Este termo foi introduzido por Kant para indicar o 
objeto do conhecimento intelectual puro, que é a coisa em si. Na dissertação de 1770, Kant diz: ‘O objeto da 
sensibilidade é o sensível; o que nada contém que não possa ser conhecido pela inteligência é o inteligível. O 
primeiro era chamado de fenômeno pelos antigos; o segundo, de Númeno. (ABBAGNANO, N. Dicionário de 
Filosofia. Trad. Coord. Alfredo Bosi. 4 ed. São Paulo: Martins, 2000. p. 718) 
95 “...quelqu'un autour de moi l'a suggéré il y a quelques jours, il y aura peut-être malgré moi un jour en 
mathématiques quelque chose qui s'appellera le théorème de Lacan ! Ce n'est certainement pas que je l'aurai 
cherché, car j'ai d'autres chats à fouetter, mais c'est justement comme ça que les choses arrivent. A force de 
vouloir considérer comme clos - et c'est bien là une caractéristique de quelque chose qui normalement doit 
déboucher ailleurs - un discours non achevé, on produit des effets de déchet, comme cela.” (LACAN, J. Le 
Seminaire XVI, leçon 5 mars 1969) 
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Um Espelho, Quatro Discursos 

 

Desde as mais comuns leituras em história da arte, escritos de etnólogos e até 

em textos de etologistas aprendemos a pensar as implicações daquela cena em que o infans 

dos mamíferos ditos superiores contempla sua imago neste aparelho inerente às culturas, o 

espelho. Estranhamento, agressividade e júbilo constituem grosseiramente os três 

momentos pelos quais passam aqueles que o encontram. Que encontram a si mesmos nele. 

Que, então, não podem encontrar o semelhante senão por especulação desde ele, 

especulum, espelho.  

Ao constatar que a mãe é quem primeiro nomeia aquele cuja imago o bebê 

contempla, Lacan apostou nessa assertiva que vê no Outro o acesso do bebê à linguagem. 

O bebê olha algo inefável no espelho, diz -Bah? A Mãe emenda, - é isso mesmo é o bebê 

da mamãe. Ele responde, babando, -Bah! Ela, então, desbarbariza o ‘Bah’ do bebê 

atestando que aquilo tem um nome e é esse que Ela outorga. Quando, então, ele puder 

incorporar a fala dela, será um civilizado bebê, não será mais esse estrangeiro que só faz 

dizer Bah! Bah!.  

O mais comum dos estudos etimológicos há de confirmar como o termo 

bárbaro definia, entre os antigos greco-romanos, o estrangeiro que desconhecida a língua 

culta. Bebês, à sua época, os bárbaros. Barbarizados pela exclusão desse Outro da 

linguagem que instrumentalizava o império antigo, tanto quanto o inglês influente 

barbariza e exclui o latino na lógica calvinista e WASP96 do império contemporâneo. 

Hollywood estende, assim, à metáfora duma virose, sua influenza cultural sobre mundo.  

                                                
96 abreviação freqüente, no inglês, para protestante, anglo-saxã e branca. 
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Quiçá a história siga seu curso e novamente uma crise na superestrutura que 

explora o trabalho engendre a inflação interna que porá termo à indústria bélica, que 

protege o imperium das invasões bárbaras, que aguardam ao sul do rio Grande, que faz 

papel de Rubição da pós-modernidade. Ostrogodos e mexicas, souberam, cada qual à sua 

época, que todos os caminhos levam à Roma, ou Nova Iorque, tanto faz. Mas não 

antecipemos possíveis implicações políticas pretensiosas da concepção lacaniana do 

discurso. 

Será assim, conservando aquele polêmico raciocínio – caro a Freud, desde 

Totem e Tabu (1911[13]), e que vai da ontogênese à filogênese - que Lacan atestará ser a 

mãe o primeiro Outro, então chamado de A (Autre). Como esse Outro re-presenta a 

alteridade no que tem de mais radical é, por isso, anterior ao outro semelhante, outrem 

(autre), cujo acesso segue duvidoso e sempre intermediado pela linguagem: um ‘baú’ onde 

estão todos os signos do discurso do Outro. Ausente o contrato social articulado pelo 

discurso do [grande] Outro, a existência mesma daquele [pequeno] outro, do semelhante, 

permaneceria incerta. Qualquer mãe o sabe, posto que não abandona jamais um bebê com 

outra criança, pouco maior, que ainda não tenha transitado, via linguagem, da condição de 

perverso – quanto o menor é apenas objeto/abjeto – para aquela condição de ‘normalidade’ 

do neurótico, quando então, vira o ‘irmãozinho’, o ‘amiguinho’, o semelhante. Só então, 

intermediada a relação pelo Outro, a criança incorpora para bem (social) e para mal (da 

pulsão) o imperativo categórico kantiano.  

A mãe personifica esse Outro primeiramente, está dito. E eventualmente a 

criança compreenderá que Ela é incompleta, posto que dirige seu afeto também a uma 

alteridade que, então, metaforiza a função paterna. Outro incompleto, posto que deseja 

algo de alguém, à mãe como ao tesouro dos significantes, sempre falta algo. Lacan 

progride em sua simbolização e re-presentará, a partir disso, o Outro com uma barra, 
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evidência semiótica da incompletude. Será, assim, o %, em muitos casos usa-se a notação 

S(%), freqüentemente lido como ‘o significante da falta no Outro’. 

Mas, Eco, a ninfa das fontes e dos bosques, morreu reduzida aos significantes 

repetidos desde o lugar do Outro (%), pois desejou chegar a um outro. Para azar dela, esse 

outro era o indiferente Narciso, que em muito assemelha-se ao bebê, em júbilo com a 

imagem de si. Imagem recém totalizada desde o olhar da mãe, sem todavia, uma metáfora 

paterna que implique o encontro com o terceiro, o semelhante. Seria preciso que Narciso 

pudesse ‘se responsabilizar pela própria posição de sujeito’; vale dizer, suportar a 

castração-incompletude do Outro, beber do imperativo categórico, para então poder amar 

uma mulher. Ao ficar prezo na imagem de si, Narciso está condenado a amar A mulher, 

ilusão de totalidade permitida apenas ao bebê em sua sublime estupidez.  

Vale lembrar aos mais afeitos à alegoria como metáfora da verdade, os que 

não querem ser suportes da matemática lacaniana, que mito e matemática são também 

essencialmente linguagens e encontramos, numa das versões para o mito de Narciso, que 

ele tem uma irmã gêmea, por quem é apaixonado. Fábula para um espelho no outro. 

Igualmente linda, quando morta, deixa o irmão inconsolável. Apenas o reflexo próprio e o 

subseqüente suicídio – por afogamento - aplacam a angústia de incompletude do jovem, 

também ele filho de uma ninfa e de um deus-rio: Liríope e Céfiso. Como pensado desde o 

conceito mais comum de narcisismo, o suicido não é, senão, re-encontro do objeto 

perdido. Sol negro, em cujo entorno gravita perigosamente o ego.97 

De Narciso, Lacan apreende o acesso ao mundo via Outro (%), mas 

identificamos em analogia ao gesto de Eco, que morre dirigindo seus significantes ao 

semelhante, a busca lacaniana pela compreensão acerca da alteridade, pelo laço social, 

pelos discursos enfim. 

                                                
97 o termo, já clássico, é referido à obra de KRISTEVA, J. Sol Negro: Depressão e Melancolia. Trad. 

Carlota Gomes. Rio de Janeiro: Rocco, 1989 
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Sem dúvida há beleza em dizê-lo desde um mito inscrito às contingências 

sócio-históricas. Lacan, todavia, almejou bem dizê-lo em estruturas sintéticas livres dessas 

contingências. Essências matematizadas do mito. 

Como um discurso, pensado como função trans-individual da linguagem, 

como acesso ao outro, implica duas posições básicas, Lacan matematizará estas duas 

posições como uma proporção entre duas razões algébricas. x/a . y/b. Deve-se 

bondosamente, para que a analogia sócio/matemática venha a fazer sentido, pensar cada 

numerador (x e y) como pessoas em um encontro, uma relação social sintética. 

Esta álgebra tem ainda a particularidade de ser desdobrada da relação 

fundamental das sociedades, relação de conflito classista, como aprendemos com Marx à 

abertura d’O Manifesto. Todavia, Lacan, assíduo aos seminários de Alexandre Kojéve ao 

longo dos anos trinta, apreenderá desde aqueles encontros que há uma relação essencial ao 

pensamento de Hegel; antes, ao pensamento do Hegel de Kojéve, a saber: o amo e o 

escravo. 

Para que esta estrutura dialética, desde esse Hegel, sirva como crítica à 

contemporaneidade em sua feição fortemente capitalista, é preciso aceitar uma homologia 

entre o conceito psicanalítico de gozo (jouissance) e o trabalho em seu aspecto abstrato. 

Um caminho para ‘forçar’ essa homologia está na compreensão de que tanto o gozo 

(fruição), quanto o trabalho abstrato (produção) são referidos em relação direta ao tempo, 

ao fruir do tempo e ao ocultamento (ideológico) de seu significado último. 

 

Vivemos numa época em que as relações entre saber e o gozo, 

consideradas na escala da comunidade, não são as mesmas, por exemplo, 

dos tempos antigos. Quem não concebe que não podemos aproximar nossa 

situação da dos epicuristas, ou de uma escola como esta? Para eles era 

possível um certo recuo em relação ao gozo, de uma forma meio inocente, 

ao passo que nós, pela entrada em vigor do que chamamos capitalismo, eis 



 192 

que somos todos incluídos na relação com o gozo, de um modo que se 

caracteriza pela aresta de sua pureza, por assim dizer. 

A chamada exploração do trabalhador consiste, muito 

precisamente, em que o gozo, por ser excluído do trabalho, ao mesmo tempo 

lhe confere (...) todo o seu real...98 

 

(LACAN. J. O Seminário XVI: De um Outro ao Outro. p. 

321-2) 

Estamos certos de que Lacan, ao propor essa lógica do capitalismo articulada 

em função do conceito de gozo, compreendendo aí a exploração do trabalhador, tangencia 

a ‘verdade’ do gozo, a mesma da exploração. Ambos, jouissance e labor, ao fruírem no 

tempo, apontam inexoravelmente para formas – homeopáticas como Lacan parece referir 

ao epicurismo, ou às formas mortalmente catalisadas pelo capitalismo - do significante 

primeiro e último do real, a morte.  

Como compreender, senão pelo viés da morte como o real, a expressão 

anterior de Lacan: ‘A chamada exploração do trabalhador consiste, muito precisamente, 

em que o gozo, por ser excluído do trabalho, ao mesmo tempo lhe confere (...) todo o seu 

real...’? 

Que os epicuristas não a temessem, posto que podiam se fixar mais aos signos 

da vida, ou que o trabalhador contemporâneo fique alienado do conhecimento dela ao 

engendrar sua vida às mercadorias, a diferença é, em termos lacanianos, imaginária; para a 

ortodoxia materialista: questão de ideologia. 

                                                
98 “... nous vivons dans un temps où, à la dimension de la communauté, les rapports du savoir et de la 
jouissance ne sont pas les mêmes qu'ils pouvaient l'être par exemple dans les temps antiques, et 
qu'assurément, nous ne pouvons tenir pour rapprochable notre position de celle par exemple des 
Epicuriens d'une école telle. Il y avait une certaine position de retrait au regard de la jouissance qui 
était possible pour eux, d'une façon en quelque sorte innocente. Dans un temps où, de par la mise en jeu 
de ce que nous appelons le capitalisme, une certaine position nous inclut tous dans la relation à la 
jouissance d'une façon caractéristique, si l'on peut dire, par l'arête de sa pureté, que ce qu'on appelle 
exploitation du travailleur ne consiste très précisément en ceci que la jouissance soit exclue du travail 
et que, du même coup, elle ne lui donne tout son réel” (LACAN, J. Le Seminaire XVI. leçon XXI. 21 
mai 1969) 
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Les petites mortes apontam sempre para o esgotamento do trabalhador, 

quaisquer que sejam os significados de gozo (jouissance) atribuídos à ‘petite morte’ e 

quaisquer quer sejam as figuras sociais desse amante, inicialmente cheio de vida, o 

trabalhador. Desalienação, neste caso e segundo o lacanismo, não é evitá-la – A Morte, 

deusa mulher entre os animistas – mas apenas escolher o percurso. Ser responsável pela 

posição de sujeito... 

Não é raro encontrar um escravo identificado ao signo do capital que, mesmo 

casado com uma mulher, companheira semelhante e mortal, se ufana dos anos que passa a 

fio sem ‘gozar’ as férias. Operário padrão, como já foi laureado pelo amo dos governos 

militares. Esta opção não exclui o que há de mortal no gozo, apenas transfere para A 

indústria, catalisadora imperiosa desse fruir/jouir, o medo da morte, com o qual esquecem 

os obsessivos de viver. Por isso, quando operários: padrão. 

O fantasma obsessivo encontra sua linguagem inconsciente em “- se eu a faço 

gozar, então não morro”, onde o artigo definido singular feminino serve imaginariamente 

tanto para descrever A mulher, quanto A Empresa. A qualquer uma delas, o obsessivo 

dedica infindáveis esforços na certeza de ter encontrado o grande amor. A traição é 

igualmente imperdoável em ambas. Dedica-se até a morte à empresa, tanto quanto morre e 

mata pelA mulher. Basta seguir um hino do poeta Chico Buarque aos obsessivos 

masculinos, subvertendo sua destinatária, da mulher para a empresa... 

tinha cá pra mim, que agora sim eu vivia enfim o grande amor, 

mentira. Me atirei assim, de trampolim, fui até o fim, um amador. Passava o 

verão a água e pão, dava o meu quinhão pro grande amor, Mentira. Eu 

botava a mão no fogo então, com meu coração de fiador99[...] 

 

  É isso que a neurose obsessiva e sua sintomatologia pós-moderna, o toc, 

transtorno obsessivo-compulsivo, têm a oferecer para o ordenamento próprio à produção 
                                                
99 Samba do Grande Amor (1983) in: HOLLANDA, C. Letra e Música. São Paulo: Companhia das Letras, 

1989. p. 212  
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fordista. O relógio de ponto não parece, assim, da pré-escola à indústria, o sintoma 

engendrado de toc pelo universal concreto do capital ao todo da sociedade? Toc, toc.  

Enquanto amo, Henry Ford soube desdobrar suas formas particulares de gozo 

aos escravos, do Alasca à cidadezinha brasileira Fordilândia. Tudo ordenado, limpo, 

produtivo. Menos, claro, em Fordilândia, que nunca foi produtiva; as seringueiras se 

negavam a ser obsessivas. Como sujeito humano, Henry sofreu com os sintomas cuja 

estrutura sempre desconheceu. Obsessivo. Aversão aos germes, à desordem. Como mestre 

capitalista, Ford converteu o sintoma em regra produtiva, fez fortunas. 

Howard Hugues não enriquecia sua indústria bélica em contratos com as 

forças armadas dos EUA na mesma medida em que aumentava ao limite da morte sua 

obsessão higienicista, persecutória e ordenadora? O Capital suga a vida aos homens 

mediante a promessa de poupar-lhes o significado último e i-mundo da morte. Quando 

capitalistas, aprendem a enriquecer com isso; quando operários se ufanam do trabalho bem 

feito. Inexoravelmente, ambos morrem sem que tenham logrado a fuga desse pensamento 

que lhes é – Freud, antes que Lacan, já afirmara – sempre tão penoso. A morte. 

Lacan compreende, todavia, que este recurso da psicanálise ao pensamento 

materialista, pelo viés do gozo, poderia resvalar em um grande erro. Conclui na seqüência 

do trecho anterior d’O Seminário XVI que “é isso que constitui o interesse da 

psicanálise, digo, seu interesse na história. É também nisso que ela pode falhar da 

maneira mais integral possível.”100 (op. cit. p.322) 

Destacada enfaticamente esta ressalva, ela pode falhar da maneira mais 

integral possível, busquemos compreender seus ‘quadrípodes’ para confirmar ou não suas 

validades, ainda que pontuais. 

                                                
100 “... c'est l'intérêt de la psychanalyse, je veux dire son intérêt dans l'histoire ; c'est aussi bien ce à 
quoi elle peut défaillir aussi intégralement qu'il se peut.”(LACAN, J. Le Seminaire XVI. leçon XXI. 21 
mai 1969) 
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Há quatro signos, articulados em quatro posições. Como estes signos aparecem 

distintamente ao longo do ensino de Lacan, não possuem um único e estável significado. 

Antes, parecem condicionados pelos variáveis contextos aos quais Lacan e seu saber 

estiveram submetidos. Outrossim, por serem pensados desde suas funções significantes, 

aos termos de Lacan cabem sempre vários significados. É nisso também que a psicanálise 

‘pode falhar da maneira mais integral possível’. Senão vejamos: 

 

S1 = o significante mestre. Na lingüística lacaniana é esse o significante (imagem acústica) 

que engendra toda a cadeia simbólica, sem todavia ter um significado (conceito) que o 

ancore. Há circunstâncias em que pode ser pensado como o phallus para as religiões 

animistas, como o logos e o nous para os clássicos.  

Ainda, tem equivalentes no ensino de Lacan, com o conceito matemático do maior número 

concebível mas não presentificado, n+1, cuja existência permite o significado de todos os 

números que estão referidos abaixo dele. Você pode imaginar um seu maior número, ao 

qual +1 criará um significante que assim tem atribuído um novo significado, então 

sobrevêm a possibilidade a acrescentar ainda +1. ‘N+1’ é, por isso, plausível e necessário 

de existir sem um conceito estável. Também e por analogia algébrica, o S1 pode ser 

pensado desde o conceito de zero. Eis o subsídio lacaniano ao papel desempenhado pelo 

Subcomandante/Delegado Zero. Pois o zero permite depreender todos os números 

subseqüentes, sem todavia possuir um significado. Ex: uma dúzia de bananas (onde, dúzia 

faz o papel significante para o significado banana), duas bananas, uma banana, zero...sem 

banana. Significante sem significado, mas que engendra todos os demais na cadeia 

simbólica. Para que haja de uma a doze bananas é necessário conceber a possibilidade de 

zero, que não é banana. É antes o dono do bananal, o amo hegeliano. O líder que, para 

lograr êxito a revolução, deve saber quando perder-se na multidão. 
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S2 = o desdobramento da cadeia simbólica, o saber. Savoir-faire. Aqui, na parábola 

bananística, as técnicas de cultivo de bananas, o trabalho. Tanto o peão, produtor 

bananeiro, quanto o agrônomo cientista cujo conhecimento está a serviço ora das muitas 

indústrias ‘Bananas and food Inc.’, ora dos governos daquelas repúblicas que, vistas pela 

luneta mágica (aquela mesma usada tanto na prosa romântica e cruel de Joaquim Manoel 

de Macedo, em 1869, quanto nas análises sociais dos senhores Freud e Marx) são sempre a 

mesma república, república de bananas. 

 

$ = o sujeito barrado, cuja verdade, marca constituinte, não contingente, é a incompletude. 

Como falam os analistas, o sujeito castrado, termo que por ser cotidianamente tomado 

mais em referência às práticas veterinárias de engorda do que a qualquer definição do 

humano soa, por isso, tão estranho à audiência exterior à clínica. O sujeito não-todo. 

Segundo um texto de ŽiŽek, o sujeito, esse judeu circuncidado interiormente (in: A 

Visão em Paralaxe, 2008).  

 

" = o objeto causa de desejo, cuja relação com o conceito de mercadoria o promove, na 

fala de Lacan, a mais-gozar, ou mais-de-gozar (mehrlust). A paronímia com o termo 

materialista (mehwert) se justifica, em Lacan, pela relação de gozo e alienação que 

perpassa tanto a apropriação da mais-valia (mehwert) no capitalismo, quanto a busca pela 

completude no universo psíquico definido pelo conceito de desejo. Em comum nos dois 

casos, o gozo, a fruição (jouissance) orientada para o real. É, na linha do exemplo vegeto-

fabulatório, a banana. Deve também ser entendido, este pequeno a, como mercadoria cujo 

preço é superior ao custo da produção na razão direta da mais-valia.  
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Resguardado que esta existência social da banana só é possível mediante o investimento 

libidinal que, durante a sua produção, deu sentido, constituição e totalidade simbólica ao 

trabalhador. Este, a seu turno, pensa que o amo, S1, a possui. Ele é O cara, aquele que tem 

a banana, é o que crêem os escravos. Trabalhar no bananal em favor do proprietário é a 

alienação desse trabalhador cujo produto – a banana – é, sem que o peão compreenda,  seu 

sintoma. Daí a famosa assertiva lacaniana de que foi ‘Marx quem inventou o sintoma’. 

Claro, “não foi Marx, obviamente, quem inventou a mais-valia. Só que antes dele ninguém 

sabia o seu lugar. Era o mesmo lugar ambíguo que o que acabo de dizer, do trabalho a 

mais, do mais-de-trabalho. O que é que isso paga, pergunta ele – senão justamente o 

gozo, o qual é preciso que vá para algum lugar.”101 (LACAN, J. O Seminário XVII: O 

Avesso da Psicanálise. p. 17). 

 

 Sobre o gozo, Marx, então, compreendeu as implicações e o funcionamento, é 

isso um sintoma. ŽiŽek interpreta Lacan afirmando que para ser entendido como sintoma, 

o trabalho implica desconhecimento por parte do trabalhador102. O sintoma, clínico 

mesmo, carece também do desconhecimento estrutural para se efetivar.  

Poderia o neurótico obsessivo conservar o toc compreendendo plenamente o 

erotismo sádico-anal garantido pelos seus rituais? Poderia o trabalhador conservar sua 

segura posição de escravo compreendendo que o patrão também é castrado? Apenas 

permanecendo fantasisticamente103 alienados dessa verdade do Outro (que também ele é 

                                                
101 “Bien entendu, ce n’est pas Marx qui a inventé la plus-value. Seulement, avant lui, personne n’en savait 
la place. C’était la même place ambiguë qui est celle que je viens de dire, du travail en trop, du plus-de-
travail. Qu’est-ce que ça paye ? dit-il — sinon, justement, de la jouissance, dont il faut bien qu’elle aille 
quelque part.” (LACAN, J. I Le Seminaire XVII. Leçon 26 novembre 1969) 
102 Como Marx Inventou o Sintoma. in: ŽIŽEK, S. Um Mapa da Ideologia. trad. Vera Ribeiro. Rio de 

Janeiro: Contraponto, 1996 
103 Seguindo algumas traduções do sentido do texto lacaniano, optou-se pelo neologismo fantasístico em 
lugar de fantasmático, que teria uma relação fonética com fantasma, em francês fantôme (espírito). Ao usar 
fantasístico apontamos ao termo fantasia (em francês, fantasme ou phantasme) cuja significação é referida 
aos termos idéia, inconsciente, imaginação (cf. ROBERT, P. (Org) Le Robert Micro: Dictionnarie de la 
Langue Française. s/e. Ed. Dictionnarie Le Robert: Paris. 1998). 
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faltante) é que podem, então, fruir esta parcela de gozo ao S1, o a mais, de valer ou de 

gozar. O objeto que permite essa fantasia, obj a. A ilusão de completude fantasiada pelo 

não-todo trabalhador em sua mercadoria tem, em Lacan, a seguinte fórmula: $&a . Vale 

dizer ilusão dirigida ao objeto que faz fruir o gozo/trabalho. “A fantasia é definida pela 

forma mais geral que recebe de uma álgebra construída por nós para esse fim, ou seja a 

fórmula $&a , onde a punção & se lê ‘desejo de’ a ser lido na mesma forma no sentido 

inverso, introduzindo uma identidade que se fundamenta numa não-reciprocidade 

absoluta.”104  (LACAN, J. Kant com Sade. p. 785) 

As quatro posições algébricas, organizadas à semelhança de uma proporção 

matemática simples entre duas frações ordinárias: 

 

 

 

 

Estas posições, ocupadas seqüencialmente pelos significantes, ganham os 

nomes de: 

105 

                                                
104 “Le fantasme est défini par la forme la plus générale qu'il reçoit d'une algèbre construite par nous à cet 
effet, soit la formule ($ ◊ a), où le poinçon p se lit «désir de », à lire de même dans le sens rétrograde, 
introduisant une identité qui se fonde sur une non réciprocité absolue.” (LACAN, J. Écrits. p. 774) 
105 figura cf. LACAN, J. Seminário XVII. p. 27 

o agente/semblant o outro 

a verdade  a produção 
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Já esta evidente que todos os discursos são rotações do discurso do Mestre. A 

posição do primeiro numerador, o agente/semblant, é a determinante para definir de onde 

discursa esse sujeito. 

Assim, ao ocupar essa posição de primeiro numerador, o S1, define o Mestre, 

tanto quanto o S2, o discurso da Universidade e o $, o histérico. 

Essa posição (do agente) é ocupada por sujeitos, cujo semblant social seria, 

então, do mestre, do savoir-faire e do não-todo castrado, respectivamente.  Exceto no 

discurso do Analista, cuja análise pessoal idealmente permitiria compreender o papel 

fantasístico que se ocupa em relação ao outro, semelhante. Nessa condição de objeto da 

fantasia do outro, o analista põe em evidência o que há techné em seu local discursivo, 

pois conta com o S2 (o corpus teórico da psicanálise) no lugar da verdade. E mediante sua 

relação com o analista, o outro produziria, então, suas verdades (outra metáfora para o 

polêmico final de análise).  

Por isso, neste caso (discurso do Analista), o S1 ocupa o lugar da produção. 

Destaque-se que ao fazer este semblant de obj a, o analista encontraria justificativa teórica 

para o termo, com o qual Lacan inúmeras vezes exemplificou seu métier: ‘sujeito suposto 

saber’. Isso, pois esta suposição de saber é outorgada desde o outro, posição ocupada pelo 

não-todo $. O analista, então, saberia que, das verdades do outro, ele nada sabe.  

Esta estrutura permitiu, ainda, que – ao comentar o Banquete, de Platão – 

Lacan apontasse Sócrates como o equivalente do discurso do analista. Maiêuticos, ambos 

os discursos. O ‘Só sei que nada sei’ sobre seu sofrimento e sobre suas verdades, sem uma 

contextualização ética, Lacan o afirmou, é um exercício equivalente ao charlatanismo.106 

Observe-se, ainda, que sendo o discurso do Mestre o inaugural, análogo às 

estruturas que historicamente circunscreveram a luta de classes, seu giro completo 

                                                
106 “... um único ponto de vista, o da charlatanice que rege toda a ação terapêutica em nossa sociedade...” 
(LACAN, J. O Seminário XVIII. p. 29) 
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implicaria o encontro de seu oposto. Oposição geométrica. Por ser dessa ordem, 

completamente oposto ao discurso do mestre, o discurso do analista poderia, 

algebricamente, ser pensado como o único de contestação efetiva ao mestre. Logo, nesta 

simplificação lógica e numa dedução grosseira, sem análise não se faria revolução.107  

 

Não devemos perder de vista que esta formalização no ensino de Lacan é 

simultânea ao contexto que perpassa o Maio Francês, quando, então, não era 

estrategicamente inapropriado apresentar a psicanálise como algo equivalente à revolução. 

Miller, o genro testamentário e a filha de Lacan, Judith eram, àqueles tempos, militantes 

de grupos maoístas, freqüentes à Althusser. 

Por sua vez, o discurso Universitário tem no lugar da verdade sempre um S1, 

que lhe é mestre. Contemporaneamente convém identificá-lo: via de regra, é o Estado nas 

universidades públicas; o capital, nas privadas.  

 

Ao falar aristotelicamente, o discurso Universitário em 

suas orientações tomista e scotista, desde a baixa idade média, tinha no lugar da verdade a 

metafísica teológica. Séculos depois, no cenário do laicismo iluminista, este mestre no 

qual se apóia o saber universitário transitou para o Estado, para o contrato social. É disso 

que tratam o leviatã hobbesiano tanto quanto a expectativa ordenadora e progressista 

grosseiramente pensadas em referência ao comtismo. Discursos universitários orientados 

                                                
107 Essa assertiva tão sedutora quanto simplista faria crer que, na efetividade duma ditadura como foi a 
brasileira [1964-89] as escolas de psicanálise ocupassem lugar de destaque na oposição ao regime, conquanto 
a igreja fosse dele apenas um porta-voz. É sabido que o mutismo subserviente imperou no geral das 
instituições psicanalíticas (e o pior dos casos foi a existência de um torturador no corpo da psicanálise 
carioca, o caso Amílcar Lobo) conquanto houvessem membros destacados da igreja que compuseram 
discursos efetivos de oposição ao regime (ex. D. Paulo E. Arns). 
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desde um conceito de mestre-Estado. É neste cenário que o ensino público personificou o 

ideal civilizatório ainda na França napoleônica.  

Hoje, o mesmo discurso da universidade tende progressivamente a colocar 

nesta posição de mestre, o capital, que por isso é apontado por ŽiŽek como o universal 

concreto de nossa época: o mestre contemporâneo.  

Nestes termos o discurso Universitário, gradualmente, desconstruiria algo dos 

valores da religião, que outrora defendera, em nome duma abstração pretensamente 

imparcial – a ciência – obliterando, assim, o serviço que presta ao capital. Os subsídios 

dos estudos genéticos e das neurociências à farmacologia, pensada como panacéia para a 

angústia, seriam a evidência dessa assertiva 

lacaniana, cuja formalização foi bem anterior 

ao cenário monopolista do fármaco-capital 

contemporâneo.  Num exemplo sintético, a 

charge – tão chistosa quanto sintomática - que 

compôs uma das primeiras edições para a 

brasileira Revista Pesquisa FAPESP, edição 

de junho do ano 2000. 

Em tempo, tomamos como 

demonstrou Freud (O chiste e sua relação 

com o inconsciente, 1905), a piada como 

uma forma socialmente aceita de expressão para conteúdos inconfessáveis. Ideologia. O 

não dito do discurso que na álgebra lacaniana está no lugar da verdade, o denominador do 

semblant. Por isso, nenhum riso é inocente, posto que deixa escapar algo da verdade 

daquele que ri. Assertiva que contempla, na estrutura, desde o riso delicado do bebê que se 

descobre cativando o olhar da mãe, até aquele mais polêmico do capitalista, que proclama 
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fundamental, e não historicamente contingente, sua posição nas relações de produção. – 

Faço um bem ao sugar esse outro; alucinam ambos. 

Com efeito, deduzido desde o respaldo fornecido algebricamente por um S1 no 

lugar da verdade para o discurso referido à universidade, a relação permissiva entre capital 

e o saber tem confirmado o que Lacan contemplara com seus “quadrípodes”. Vale dizer, o 

efeito pragmático da busca por respostas ditas científicas às questões da angústia humana, 

tem apontado progressivamente para mercadorias naquilo que têm para além do valor de 

uso. O valor ideologicamente determinado do fetiche, tão óbvio em todas as publicidades 

de automóveis como naquelas alusivas à farmacologia. Todavia, para refletirmos acerca da 

oposição algébrica do discurso do Analista em relação ao capital, há que se questionar o 

status e a abrangência das escolas lacanianas contemporâneas para pensar se sustentam a 

assertiva de que desde ali viria uma efetiva oposição ao mestre (agora capitalista).  

O quadro geral dessa prática, em linhas gerais ainda inacessível às populações, 

faz crer que não. A ‘revolução’ de uma análise pessoal, quando ocorre, é no varejo. 

Conquanto a farmacologia e as religiões, no atacado. 
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O Riso do Capitalista, Escárnio Permitido pelo Discurso. 

...e então [Marx] apontou que o 

personagem fantasístico com quem ele se defrontava, 

o capitalista, ria. 

Esse traço, que parece supérfluo, foi o 

que me impressionou, no entanto, na época dessas 

boas primeiras leituras. A partir daí, pareceu-me, 

que esse riso se relacionava propriamente com a 

revelação à qual Marx procedeu naquele momento, 

do que era a essência da mais-valia.108 

(LACAN, J. O Seminário XVI: De um 

Outro ao outro. p. 63) 

Apreendemos, não somente desde Freud, mas também com o cotidiano do 

convívio social que o riso possui inúmeras funções fundamentalmente ligadas ao escárnio. 

As piadas que cotidianamente perpassam as mídias, as escolas, as indústrias, os encontros 

fraternos, evidenciam isso mais diretamente.  

No cemitério, clima lúgubre, enterro, tristeza. Todos já encontramos aquele 

parente do falecido – não raro é um tio, algo alheio ao romance familiar do neurótico - 

que, intimista, convoca outros a um canto para contar piadas... sobre morte. Do que o 

inconsciente escarnece aqui? Do silêncio pedido pela morte que – grita o inconsciente – 

não é a minha... azar dele, o morto. Deselegante gargalhar. Inevitável privar-se de fazê-lo 

em alguns contextos. Só os vivos gargalhamos. 

Sabemos que por mais que nos doa a morte dum cidadão ilustre, amado; no dia 

seguinte ao sinistro a cultura, desde as massas, sintomaticamente fornece sua parcela de 

                                                
108 “...c'est qu'il pointe là que le capitaliste, personnage fantômal auquel il s'affronte, le capitaliste rit. C'est 
là un trait qui semble superflu, il me paraît pourtant, il m'apparut dès lors que ce rire est proprement ce qui 
se rapporte à ce qu'à ce moment-là Marx dévoile, à savoir ce qu'il en est de l'essence de cette plus-
value.”(LACAN, J. Le Seminaire XVI, leçon 4 decembre 1968) 
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escárnio com uma piada do tipo “sabe o que São Pedro falou pro Senna? (...)” ou “M. 

Jackson engasgou-se com um pé-de-moleque”. Eles, ainda que famosos, morreram.  

O sujeito do inconsciente encontra nestas formas do escárnio seu gozo 

(jouissance) de sobrevivente. Amoral, o inconsciente. 

Crianças são mais transparentes a esse efeito pois ainda não aprenderam a viver 

além de suas capacidades psicológicas, como os adultos. Não temem declarar “vovó, 

quando você morrer eu vou ganhar essa casa só pra mim, não é?”. O respeito é a 

introjeção do imperativo categórico kantiano, não é um apriori do ser. Por isso é mais 

evidente onde o laço social é mais exigido na sua maturidade, por exemplo: nos tribunais e 

nas salas de aula, nas bancas de teses. Todavia, sempre há aqueles que contrariados, riem, 

ainda que secretamente sabendo que ali onde o escárnio é proibido ele será mais intenso. 

Ora, essa forma de gozo, o riso, demanda a anuência do Outro para se efetivar socialmente.  

Cumplicidade, é isso que pedimos daquele para quem contamos uma piada. 

Rindo o grupo, compartilharemos valores secretos de escárnio em relação a judeus, 

portugueses, loiras, negros, homossexuais, pobres, argentinos, médicos, professores e – 

não esqueçamos – advogados.  

Enquanto garantes do contrato social, o escárnio dirigido a advogados, tanto 

quanto aos políticos, encerra uma verdade sobre a cultura, cuja estrutura deve conservar a 

analogia com a dialética discursiva defendida por Lacan. Em outros termos, as piadas 

devem ser pensadas à luz da estrutura dos discursos para compreendermos como frui ali o 

gozo (jouissance). 

Ao rir, enquanto descreve o suposto benefício que afirma fazer ao trabalhador, 

posto que lhe ‘empresta’ os meios de produção, o capitalista reconhece às avessas de onde 

vem efetivamente a riqueza que o garante. O sarcasmo dirigido aos advogados e políticos 
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não constituiria a forma inversa de re-conhecer a importância do contrato social?  

Analisemos, pois, um caso concreto: 

A Organização Mundial de Saúde, órgão de autoridade científica da ONU, 

recomendou em informes aos pesquisadores de todo o mundo que substituíssem, em suas 

pesquisas de laboratório, os ratos por... advogados. Foram apontadas três razões práticas 

para esse câmbio de cobaias, a saber: 

- Há mais advogados do que ratos no mundo; 

- Com o passar do tempo, ao longo das pesquisas, os cientistas se afeiçoavam 

aos ratos; 

- E, finalmente, havia “coisas” nas pesquisas que até os ratos se negavam a 

fazer. 

O escárnio nesse caso vem por vários vieses. Aqueles objetivos, pois que o 

advogado é criticado em três aspectos diretos: (1) há um número muito grande (asserção 

relativa) de bacharéis em direito almejando ascender ao reconhecimento de poder ligado à 

posse de uma carteira de órgão de classe (OAB); (2) o exercício da retórica como 

instrumento de poder isola o advogado do laço social, fazendo-o indigno de afeto dos 

excluídos desse simbólico (o jargão latinizado como gíria de exclusão dos não iniciados); 

(3) a ética (ou antes, sua falta)  como fator essencial da crítica aos sujeitos do direito (por 

exemplo, o advogado cuja função não vai além de secretariar algum importante criminoso, 

chefe de qualquer ‘facção’ narco-capitalista, respaldado na prerrogativa de visitas ao 

‘cliente’, que o bacharel possui nas prisões do Estado; prática que os roedores 

simplesmente não têm como adotar).  

Esses três aspectos são relativamente fáceis de serem percebidos nessa crítica 

escarnecida ao sujeito advogado. Há, todavia, ainda um outro aspecto mais problemático 

segundo a estrutura dos discursos preconizada por Lacan. Aquele que aponta precisamente 



 206 

para a posição discursiva em que nos encontramos ao fruir (jouir) o escárnio. Nessa piada, 

o sujeito manipulador que se humaniza e poupa ratos conquanto pune advogados é o 

cientista. Cientista é, como já o sabemos, o semblant mais evidente para o discurso 

Universitário. 

 

A autoridade – lugar da ética no contrato social – desloca-se para outra figura 

de porta-voz do mestre. Já estivera no padre ao longo da Idade Média, deslocou-se para o 

homem político com o Iluminismo e, agora, vai à ciência.  A sustentação do laço social, 

seu S1, fez um longo percurso indo da fé na Idade Média (predominância do registro do 

Imaginário) ao contrato social no Estado de direito (predominância do registro do 

Simbólico) e transita agora em busca da verdade duma ciência plenipotente (A paixão pelo 

Real, referida em vários textos de ŽiŽek, Alain Badiou etc). 

“Você sabe como um padre faz para transar com uma freira? – Coloca nela 

uma roupa de coroinha...” Não faz muito tempo, essa ‘piada’ não seria nem remotamente 

tolerada neste país, que é um dos maiores redutos católicos do mundo. Hoje, todavia, 

parece encerrar um problema que não constrange proibitivamente aquele que venha a rir 

dela. O mestre contemporâneo nos autoriza a gozar, nós os laicos, a rir com seu extremo 

escárnio e perversão, posto que está dirigida a uma figura que não está mais no lugar do 

S1. 

O escárnio dirigido ao religioso é aqui mais facilmente absorvido pelo sujeito 

contemporâneo, já afastado das formas medievais da religiosidade acrítica. Sempre houve 

padres que quisessem transar com algumas freiras. Aberlado e Heloisa elevaram esse afeto 

a um ideal de laço social, o amor. Todavia, o recalque contemporâneo – e nisso essa é uma 
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piada chistosa – é que secretamente todos os padres sejam hoje reconhecidos como 

pedófilos, efetivados ou potenciais. Esta piada – quando aceita em grupos não muito 

fundamentalistas, ainda que religiosos – confirma o inconsciente como escarnecedor dessa 

autoridade paternalista já atravessada e superada pela história desde a revolução francesa: o 

padre, de quem já não esperamos que dê sentido às vidas.  

Aquela piada do advogado traz, por outro lado, o mal-estar duma crítica à 

autoridade dum pai ainda largamente necessário ao contrato social: o homem político. O 

desejo implícito à piada é o de que este homem das leis seja – pela sua falibilidade humana 

- dispensável. Em seu lugar, a certeza da ciência.  

É isso uma evidência do declínio da imago paterna apresentada em vários 

momentos do ensino de Lacan. E este declínio segue passivo de comprovação na mais 

comum das análises publicitárias. 

Ocorre que nos “quadrípodes” de Lacan, o discurso Universitário está 

sustentado por uma verdade. O S1 contemporâneo. O Universal concreto de nossa época. 

O capital. 

 Assim, como a conhecemos no Ocidente capitalista, a ciência está 

predominantemente a serviço do capital, haja vista as esperanças farmacológicas de que 

em breve pílulas possam realmente anular a angústia de quem, mesmo ainda jovem, não 

apenas tem menos potência sexual do que desejaria, mas, ainda, não suporta a 

responsabilidade de suas escolhas e perdas. Numa separação litigiosa, por exemplo, é 

sempre mais fácil tomar sertralina e prosac do que responder maduramente às implicações 

daquilo que nos cabe de culpa no fracasso afetivo daquele casório: nossa posição de 

sujeito; –não é culpa de meu cliente, meritíssimo, é que ele tem síndrome do pânico... 

Lacan não faz concessões ao asseverar pela depressão em analogia à covardia moral. (cf. 

Televisão, 1974, passim) 
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A ciência, posta assim como o fornecedor absoluto das necessidades objetais 

do sujeito contemporâneo, faz a manutenção duma prolongada infância. Isto é 

precisamente o contrário do ideal do Contrato Social, cujo apelo é de responsabilização do 

sujeito perante seus pares. Para essa ciência, referida ao mestre capitalista, o sujeito é 

consumidor, para o ideal do direito iluminista, cidadão.  

O consumidor é pautado pelo objeto que consome, o cidadão o seria pelo 

contrato social, pela crença na alteridade.  

Esse sujeito do Contrato Social (como fora pensado desde Rousseau, Hobbes e 

até Gandhi, também ele um advogado de formação) vê contemporaneamente sua 

autoridade questionada por acusações de individualismo (o exercício do direito com o 

propósito único de enriquecimento pessoal), de oportunismo individual e de perversão 

(desconhecimento da alteridade). São basicamente as mesmas acusações que recaem sobre 

a figura do político corrupto, termo considerado - para perigo do próprio ideal civilizatório 

ocidental – uma redundância.  

A ilusão de que essas figuras paternas já podem ser substituídas por um saber 

outro - aquele da ciência - cria, na cultura atual, efeitos curiosos. Em séries pasteurizadas 

de televisão, compradas dos EUA, antes protagonizadas por advogados idealistas, 

encontramos cientistas pragmáticos, apontando para a ‘verdade inquestionável’ do DNA, 

(CSI, Cold Case, Bones, NCIS, ). Destacável o caso da adaptação do personagem de Conan 

Doyle, Holmes, tornado contemporaneamente um genial e drogadito médico, dr. Gregory 

House. Não mais o homem da lei do século XIX; agora o homem da ciência. Elementar, é 

mais uma transcriação de ‘mass media’.  

Panacéia da paternidade biológica, o DNA - até em programas populares de 

auditório - garante não o exercício duma paternidade histórica e socialmente 

contextualizada, mas a cobrança da pensão alimentícia e o status capitalista de ser filho do 
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Mick Jagger, num outro exemplo famoso. Reduzido o significante paterno a um dos 

aspectos do capital, a pensão.   

Um advogado deve saber que – à luz do contrato social - seria mais importante 

identificar quem poderá acompanhar a educação duma criança no conjunto da sua 

comunidade do que – rezando pela cartilha da verdade biologizante da ciência - localizar 

sua origem ‘espermatozóidica’. Pai, aprendemos com a psicanálise é uma função 

simbólica. 

Assim, uma leitura psicanalítica da piada dos advogados e dos ratos deve ser 

levada a conhecer aos advogados. É precisamente aquela que mostra o complemento, a 

demanda de quem se angustia ao ver hodiernamente um número cada vez maior de 

bacharéis desconhecendo a essência civilizatória de seu métier.  O pedido aqui é 

precisamente esse, a polis demanda que advogados não se aceitem tão facilmente como 

ratos (não há mais advogados do que ratos no mundo), que não se desumanizem perante 

sua imensa responsabilidade social (pessoas se afeiçoam a um bom profissional do direito 

ainda que tenham que suportar alguma perda processual, conquanto cientistas 

estereotipados não se afeiçoam aos ratos e, quando a serviço das indústrias bélicas, sequer 

se afeiçoam aos humanos) e - finalmente - que os advogados compreendam que a 

manutenção duma ética da civilização é sempre mais importante do que um pequeno 

benefício imediato. A propina, como o salário, é estruturalmente sempre baixa, posto que 

representa o limite imaginário do sujeito, o máximo que ele poderia valer. 

Podemos rir ou lamentar (situações não excludentes) quando numa outra 

socialmente temerária piada vemos dois amigos de faculdade, recém formados, sabatinados 

pela OAB se encontrando no Fórum, um diz - Olá dr. Fulano há quanto tempo; e o outro – 

Pois sim doutor Beltrano, meu amigo. Saudades da época da academia. Vamos tomar 



 210 

alguma coisa enquanto aguardamos a audiência? – Ao que o primeiro responde: - 

Naturalmente que sim, vamos tomar alguma coisa... mas de quem? 

Neste caso, o mestre contemporâneo sequer se oculta em metáforas. É a 

evidência mesma do capital como universal concreto ocupando o lugar da verdade desse 

saber universitário (S2). O que também transparece no fato de que o dia “do pindura” , o 

onze de agosto, não seja, senão, um retorno do recalcado. Um dia em que o garante da lei, 

convertia-se em inofensivo transgressor. Num jogo previsto e suportável para o Contrato 

Social.  

A inversão capitalista apontaria, aqui, para o métier do homem público parecer 

orientado para a corrupção em 364 dias do ano, para um único, eventual, dia de 

investimento no contrato social. O ‘pindura’ deixa de ser exceção para converter-se em 

ordem imperiosa de gozo. Gozar a qualquer preço. O capitalismo converte, assim, a 

corrupção em ideal pessoal. 

Aquele que estiver vaidoso do valor histórico de ser o garante da civilização 

não receberá propina por sabê-la sempre insuficiente. Sintoma da cultura, a piada tem 

evidenciado que no lugar da neurose obsessiva - que historicamente atravessou os homens 

e mulheres do direito, marcando-os pelo rigor (até estético) e pelo apego ao ideal abstrato 

da verdade/justiça - vemos hoje alguns sujeitos perversamente consumidores querendo 

gozar os benefícios de suas carteiras da OAB (objeto pequeno a); o direito é assim 

reduzido ao direito do consumidor. Consumidor é o escravo que confirma a autoridade do 

senhor capitalista nessa nova face da dialética.  

Compreender sua escolha profissional à luz da sua mortalidade. É dessa ordem 

o que a psicanálise poderia acrescentar ao S2, posto que desde a posição discursiva do 

analista o sujeito já está – imaginariamente - morto. Lembrando que nesta álgebra, o 

analista é o único discurso que compreende a destituição imaginária do sujeito.  
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Como estas posições discursivas não são os seres, eles mesmos. Cremos que 

sua álgebra pode ser aplicada em diversas situações sociais. Desdobrar o discurso do 

analista à universidade, seria, algebricamente, o meio lógico de levar o S2 Universitário a 

reconhecer a qual verdade, S1, se refere em seu métier. Ademais, é fácil identificar a 

distância que há entre o discurso do Analista (estruturalmente revolucionário) e esta 

pessoa, profissional humano por vezes reduzido à um terapeuta, proletário, em cujo divã 

podem deitar os que podem pagar; burgueses.  

Permanecendo na posição do mestre, do S1, o capital - esse (ŽiŽekiano) -

universal concreto de nossa época nos leva a refletir sobre a ideologia encerrada nestas 

formas de seu gozo, seu escárnio, suas piadas. Caminha-se, contemporaneamente, para 

asseverar, numa inversão daquilo que outrora fora uma síntese revolucionária, que o último 

padre deverá ser enforcado nas tripas do último advogado, deixando assim, a liberdade ao 

burguês. Capitalista que então, como bem notara o analista Marx, ri. 
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CONCLUSÃO 
 
 

LACAN CONTRA LAMPEDUSA 
 

 

Entre a relação imaginária e a relação 

simbólica, há toda a distância que há na culpa. É 

por isso, como a experiência mostra a vocês, que a 

culpa é sempre preferida à angústia. 

Sabemos que, pelos progressos da 

doutrina e da teoria de Freud, a angústia está 

sempre ligada a uma perda, isto é, a uma 

transformação do eu, isto é, a uma relação a dois a 

ponto de se esvair e à qual deve suceder outra coisa, 

que o sujeito não pode abordar sem certa vertigem. 

É isso que é o registro e a natureza da angústia. 

(LACAN, J. Nomes do Pai. pp. 33-4)  

 

Na edição de março de 2007 (número 133) da Revista Pesquisa FAPESP 

encontra-se um curioso artigo intitulado O dia em que Hitler Chorou109. Nele o autor 

(Carlos Haag) dá detalhes dos documentos relativos ao curto período em que, acometido 

por uma cegueira histérica, o jovem (futuro) Füher recebe um atendimento psiquiátrico  

cuja síntese não era, senão, a sugestão. Uma cura pela palavra; o médico: Edmund Forster. 

Antes de morrer (possivelmente ‘suicidado’ em uma ‘queima de arquivo’ da 

Gestapo), Edmund Forster teria entregado os dados relativos àquela ‘cura’ ao novelista 

tcheco, Ernest Weiss, em cuja narrativa se apóia o artigo do jornalista Carlos Haag 

publicado pela revista brasileira. 

Ato contínuo, o artigo analisa os desdobramentos das ações eugênicas - que se 

impuseram à psiquiatria nazificada tendo como centro difusor o famoso Instituto Göring 

                                                
109 Disponível online pelo site da REVISTA PESQUISA FAPESP, número 133 em: 
http://revistapesquisa.fapesp.br/?art=3185&bd=1&pg=1&lg= 
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(Deutsche Institut für Psychologiste Forschung) – em um caso que, certamente, figura 

entre os mais constrangedores para a história do freudismo em terras brasileiras. E, como 

entendemos a epígrafe desta conclusão, se este constrangimento engendra mais do que 

culpa, se engendra angústia, então temos aí uma verdade sobre a posição ocupada pelo 

sujeito; neste caso: o movimento psicanalítico em si. 

 

Um outro psiquiatra alemão, que não se arrependia de curar psicopatas, 

veio parar no Brasil e, sem querer, trouxe consigo o “ovo da serpente”. Um 

admirador das leis eugênicas da Alemanha nazista, Werner Kemper, diretor do 

Instituto Göring, fazia exceção ao tratamento de psicoses em caso de “uma 

personalidade genial excepcional que valeria a pena ser curada se houvesse a 

expectativa de que com isso seu talento extraordinário pudesse ser retribuído 

em proveito da totalidade”, escreveu em 1942. O que diria Forster se pudesse 

ler isso? Seja como for, após a guerra, Kemper veio ao Brasil indicado por 

ninguém menos do que Ernest Jones, o biógrafo e amigo de Freud. Aqui 

fundou a Sociedade Psicanalítica Brasileira. “A análise que vocês fazem no Rio 

de Janeiro foi feita por um homem da Gestapo”, afirmou o presidente da 

Associação Psicanalítica Internacional (IPA) a uma psiquiatra brasileira num 

congresso nos anos 1980. Como a confirmar que o “ventre da besta continua 

fecundo”, palavras de Brecht, em 1973 descobriu-se que o psicanalista Amílcar 

Lobo Moreira da Silva era um torturador. Antes havia sido formado por Leão 

Cabernite, um analisando e discípulo de Kemper. “Kemper ao chegar ao Rio 

trazia a marca do regime nazista e as características de ‘homem único no 

poder’, como Hitler, e teria marcado como um Führer a psicanálise carioca. 

Como nunca falou sobre seu passado nazista, o não-dito foi passado 

inconscientemente aos seus analisandos e destes para os posteriores 

analisandos. Nesta terceira geração, a culpa teria ressurgido em forma de ação e 

se revelado na tortura”, escreveu a falecida psiquiatra Helena Besserman 

Vianna em seu livro Não conte.  

Curiosamente, Kemper teria participado, na Alemanha, por meio do seu 

instituto, como consultor das diretrizes da Wehrmacht sobre como tratar 

neuroses de guerra. “O objetivo dessas diretrizes era evitar reações psíquicas 

anormais, como as verificadas na Primeira Guerra Mundial, por causa do seu 
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efeito contaminador que teria afetado a força de combate das tropas”, observa o 

brasilianista alemão, da Universidade de Kassel, Hans Füchtner em seu artigo 

O caso Kemper. 

(Op. cit. p. 2) 

Por suposto que relacionar a eugenia e o patológico ufanismo nazista a um 

desdobramento da cura histérica – em que a cegueira do paciente Adolf é projetada na 

cegueira da Alemanha pós Tratado de Versalhes - é um recurso jornalístico mais voltado 

ao impacto do texto do que a historicidade do fato ele mesmo. Todavia, o caso Kemper 

efetivamente tem questões que importam a qualquer pesquisa que deseje defender o uso de 

recursos da metapsicologia aos quadros da academia em seus campos ditos ‘sociais’. 

É fato que Kemper analisou Leão, o presidente da Sociedade de Psicanálise do 

Rio de Janeiro. Este a seu turno analisou Lobo.  

Entre os anos de 1971 e 1973, durante o governo Médici, o Lobo, ocultado 

como Cordeiro (codinome com o qual o tenente-médico Amílcar Lobo Moreira da Silva 

atuou como torturador do regime) recostava a cabeça no divã quando não estava a serviço 

do DOI-CODI. Para muitos, essa seqüência infeliz de encontros já serviria para 

desautorizar qualquer análise social e/ou crítica ao capital vinda desde a psicanálise. Posto 

que – por metonímia – compreenderíamos o problema como estrutural na psicanálise, não 

contingente e circunscrito ao caso Kemper. 

Talvez não seja esse o caso, pois, ao lembrarmos que, por exemplo, George 

Walker Busch, (o filho, 43° presidente dos EUA) graduou-se em História pela 

Universidade de Yale (precisamente em 1968) este fato per se não nos habilita a 

desconsiderar a graduação em história, mesmo aquela da Universidade de Yale, para a 

análise de temas sociais. 
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Ditadores podem sustentar personalidades sociais travestidas dos mais diversos 

títulos. Presidente eleito em uma ‘democracia’ é apenas mais um e lamentável caso. 

Nazistas conviveram em meio a inúmeros grupos na América Latina. Mais ou menos 

discretos, torturadores do regime militar seguem essa receita em comunidades hodiernas. E 

não pensamos desautorizada a psicanálise no caso – confirmado – de um entre eles ser 

flagrado em seus quadros. 

Todavia, não tomemos como polêmico apenas o caso em si (onde são 

encontráveis apenas as formas da culpa), senão e antes de mais nada, seus desdobramentos 

institucionais (onde residem as verdades da angústia). 

Cecília Coimbra, professora da Universidade Federal Fluminense, publicou um 

artigo em favor da memória de Helena  Besserman Vianna, a quem coube o mérito pela 

denúncia do caso Amílcar Lobo entre os analistas. Trata-se do texto intitulado HELENA 

BESSERMAN VIANNA: a que não abriu mão da dignidade e da ética (1932-2002), 

publicado em 2005.110 

O artigo segue um raciocínio reconhecido já em outras pesquisas e reportagens 

sobre o tema: ao denunciar o caso, Helena, faz chegar um exemplar do número 102 do 

jornal A Causa Operária (do PCB) à presidência da IPA.  Em destaque, manuscrito pela 

própria Helena, a atividade de Amílcar Lobo junto ao regime. Ato contínuo, assistiu-se 

paradoxalmente ao atropelamento institucional da denunciante.  

Aparentemente reconhecida graças a exames grafológicos conduzidos pel“a 

direção da SPRJ [que]  recorreu a um perito do Instituto de Criminalística Carlos Éboli 

do Rio de Janeiro para identificar a quem pertencia a letra da nota. Identificada, Helena 

foi perseguida, sofrendo uma série de punições, como a de não conseguir ingressar como 
                                                
110 COIMBRA, Cecília M. B.. HELENA BESSERMAN VIANNA: a que não abriu mão da dignidade e 

da ética (1932-2002). Revista  Mnemosine, Rio de Janeiro, RJ, 1.1,  p. 315-318, junho.2005.  
Disponível em   formato pdf na World Wide Web:  
http://www.cliopsyche.cjb.net/mnemosine/ojs/include/getdoc.php?id=86&article=39&mode=pdf  
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Membro Titular em sua Sociedade, tendo, em 1975, seu pedido sido negado por 

unanimidade” (op. cit. 315). 

Outros ainda foram expulsos da sociedade por polêmicas ligadas ao mesmo 

tema. Os casos mais famosos são de Eduardo Mascarenhas e Hélio Pellegrino111. O 

torturador seguiu protegido pela burocracia corporativista das instituições e pela 

confidência dos rituais nascidos, sem que Freud pudesse antever tais desdobramentos, 

naquelas remotas quartas feiras na vienense rua Bergasse, 19. 

Em um importante artigo sobre a história anterior ao problema no Rio de 

Janeiro, o pesquisador Hans Füchtner escreve em julho do ano 2000, no artigo mencionado 

pela reportagem do jornalista Carlos Haag, que: 

...como Besserman Vianna descreve pormenorizadamente no seu 

livro e comprova através de numerosos documentos, o desmascaramento de 

Lobo como torturador não causou nem a ruptura de sua análise e nem a sua 

exclusão da SPRJ. Em vez disso, ele foi acobertado e inclusive ambas as 

sociedades psicanalíticas empreenderam grandes esforços no sentido de apurar 

a sua denunciante e pressioná-la. Uma reação não somente prejudicial em 

termos profissionais à dita psicanalista, mas também perigosa à sua vida, e na 

qual também tiveram parte os responsáveis da IPA. 112 

 

O tom geral desse artigo de Füchtner, cuja consistência de pesquisa aufere 

clara qualidade historiográfica ao texto, é de purgar o assunto para salvar a instituição. 

Chega mesmo a amenizar, respaldado por inúmeras e distintas bibliografias, o problema 

relativo aos vínculos de Kemper com o nazismo. Ele o faz, ao considerar circunstancial o 

problema. Resolve, portanto, a culpa, mas não reflete tão sistematicamente acerca da 

                                                
111 Cf. Revista Isto é. Tortura, Psicanálise do Medo: A Cumplicidade com a repressão dos anos 70. São 

Paulo. pp.32-3. 1. Outubro. 1986 
112 FÜCHTNER. H. O caso Werner Kemper: Psicanalista, seguidor do nazismo, nazista, homem da 

Gestapo, militante marxista.[07/2000] Trad.de Jehovanira Chrysóstomo de Sousa. Estados Gerais da 
Psicanálise: Segundo Encontro Mundial, Rio de Janeiro 2003 57p. 

disponível em formato pdf em: 
http//www.estadosgerais.org/mundial_RJ/download/1_fuchtner_22220803_port.pdf 
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permanente angústia que o caso só fez evidenciar. Angústia que, como na teoria desde 

Freud113, mencionado por Lacan, está sempre ligada a uma perda, isto é, a uma 

transformação do eu114. Neste caso, trata-se  daquilo que se perdeu no movimento desde as 

permissividades ‘salvacionistas’ feitas ao establishment aqui e ali na história do freudismo. 

Angústia pela perda da porção genuinamente revolucionária de Psiqué.  

Há que se pensar mais além da culpa refletindo sobre o que é estrutural no 

problema e que afasta, em nome da ‘salvação’, a instituição psicanalítica das implicações 

sócio-políticas da teoria. Vale dizer, pelo menos desde Totem e Tabu 1911[13] que a 

psicanálise não é mais uma questão restrita aos psicanalistas, como a história não está 

restrita aos historiadores. E, assim como a história, não precisa ser ‘protegida’, mas 

exposta, debatida, pesquisada. 

Posto que neste trabalho nos debruçamos particularmente sobre a lettre 

lacaniana, poderíamos nos furtar às implicações polêmicas suscitadas pelo caso animalesco 

Leão/Lobo atestando que este é um problema da IPA. A velha grande igreja contra a qual 

Lacan se insurgiu.  

Mas, a teoria, se a seguimos corretamente, aponta que esta seria uma defesa 

calcada apenas no narcisismo das pequenas diferenças. Aquelas pequenas divergências 

que não fazem senão confirmar a identificação. Razão pela qual o ódio tão comum entre 

vizinhos reforça o fato de que são seres do mesmo bairro, do mesmo segmento social, dos 

mesmos íntimos valores. O Caso Lobo, antes Leão, antes Kemper diz algo sobre todas as 

organizações psicanalíticas. Sobre a psicanálise institucionalizada, ela mesma. 

Para aquém da teoria, é sabido que Ernest Jones, naqueles anos de formação 

institucional à sombra da guerra por vir, fez concessões ao establishment, às 

hereditariedades, aos laços políticos, ao poder econômico. Kemper, a quem ele mesmo – 
                                                
113 Cf. Luto e Melancolia, 1917[15]. 
114 Cf. Epígrafe 
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Jones – outorgou inúmeros poderes, fora o analista da esposa de Mathias Heinrich Göring, 

Erna Göring115. São precisamente dessa ordem as perdas que deterioram o discurso do 

analista que seria, algebricamente como o demonstrara Lacan116, oposto ao discurso do 

Mestre E, assim, oposto, segundo a terminologia de ŽiŽek117, ao universal concreto de 

nossa época: o capital.  

Ocorre que, em favor da manutenção institucional, as psicanálises notadamente 

parecem rejeitar as implicações dessa assertiva. Elitizadas em linhas gerais, salvo as 

pessoais exceções que - como Helena Besserman Vianna – não determinam o rumo das 

escolas. É isso reduzir o anteriormente revolucionário pensamento freudo-lacaniano ao 

princípio de Lampedusa. Pois, ao fazer análise, Amílcar Lobo pareceu garantir-se na 

revolução aparente do discurso do analista para que tudo permanecesse no mesmo lugar do 

discurso do mestre; tão claro este discurso naquela ‘página infeliz de nossa história’118, os 

anos da ditadura. 

Ao traçar a analogia, algo irônica, entre o caso Bush – formado em história – e 

o fato de haver torturadores na história do freudismo - lembrando que George Walker não 

compromete a Universidade de Yale, logo Amílcar Lobo pouco macularia a instituição 

psicanalítica - ignoramos intencionalmente uma diferença fulcral entre os saberes que estes 

sujeitos incorporaram em suas formações. História não é psicanálise.  

Nem Yale nem qualquer outra instituição ligada ao ensino de história sustenta 

qualquer monopólio sobre o saber histórico. Em contrapartida, o hermetismo que perpassa 

as escolas de psicanálise – particularmente aquelas ligadas ao lacanismo – faz crer que os 

iniciados efetivamente estariam integrados por laços de hereditariedade ao pater-familias. 

                                                
115 Cf. FÜCHTNER. H. p. 12  
116 Cf. Cap. 6 – Os Contratos Sociais Em Lacan. 
117 Como Marx Inventou o Sintoma. in: ŽIŽEK, S. Um Mapa da Ideologia. trad. Vera Ribeiro. Rio de 

Janeiro: Contraponto, 1996 
118 Cf. HOLLANDA, C. Chico Buarque: Letra e Música 1. 1ª ed. São Paulo: Companhia das Letras, 1989 p. 

43 
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Não é o caso de sustentar uma tal fantasia relativa à condição de povo eleito, posto que este 

saber centenário é, em termos de história das ciências, muito jovem, ainda que promissor.  

Que essa expectativa sobre a consistência da doutrina seja engendrada pela 

manutenção dessa máscara social a que chamamos semblant é algo que – compreendendo 

o valor muito pontual, estratégico, desse semblant de suposto saber – convém não 

acreditar. 

Seria um desserviço pensar que a história é aquilo que se ensina em Yale, 

ainda que em Yale se ensine história. Bem entendido: não há monopólio sobre esse saber. 

Por isso o saber segue à revelia dos caminhos tomados pela vida de George W. Bush tanto 

quanto de Peter Gay, para evocar ‘ao menos um’ socialmente valoroso entre os egressos 

daquela instituição. 

Então, ao rever os capítulos anteriores desse texto, impôs-se sim uma 

conclusão. A mesma que ocorrera a Lacan, como ele anunciou em diversas oportunidades, 

a saber: a teoria, a psicanálise, terá todos os desdobramentos possíveis ao transpor os 

portões das escolas, instituições clínicas ‘familiares’. Portões que, mesmo que não estejam 

totalmente cerrados, são ainda catracas algo seletivas. Por isso, ao reconhecer o fracasso 

institucional da escola, na Carta de Dissolução, Lacan assevera: “Eu não me queixo dos 

referidos ‘membros da Escola Freudiana’- antes, agradeço-lhes por ter sido por eles 

ensinado, donde eu, eu fracassei, ou seja, me enrolei. Esse ensino é precioso, tiro dele 

proveito” (Outros Escritos. p. 319).  

Historiadores, pensadores do social, podem tirar daí também muito proveito, 

pois ao asseverar que ‘não preciso de um mundo de gente, e há um mundo de gente de 

quem não preciso’ (op. cit. p. 20), Lacan se referia – como em tantas outras passagens – 

aos lacanianos, naquilo que têm de limitador sobre o revolucionário do discurso. 

Ao pensador do social que compreende as potencialidades da metapsicologia 
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de orientação lacaniana, impõe-se uma condição de pesquisa: père-sévère119. Tanto, que as 

dificuldades do texto sejam superadas em favor da qualidade imanente das idéias; tanto, 

que o corporativismo das escolas seja suprimido pela amplitude da linha de pesquisa. 

 Tirado da exclusividade dos psicanalistas, o saber, oxalá, transite sem o risco 

da desconstrução apriori pelas mediocridades subjetivas de tantos lobos, visto que os há 

nos saberes humanos. E humanos todos são. Lacan já o dissera, “sem a menor esperança – 

especialmente de [se] fazer ouvir” (abertura da Carta de Dissolução 05/01/1980). 

Re-significada, dessa vez para a psicanálise, que está posta em xeque pela 

farmacologia, pelos cismas e pela burocracia do alto clero que protegeu Lobo em pele de 

cordeiro, repete-se a metáfora inaugural dessa pesquisa: é preciso jogar fora a água suja do 

banho histórico imposto às escolas de psicanálise, sem que nos livremos desse recém-

nascido e centenário rebento. Para além dessas creches luxuosas e exclusivas, quem sabe 

convivendo nas escolinhas públicas do mundo, Psiqué, a criança, tenha uma profícua 

parceria com a velha musa, Clio.  

 

 

                                                
119 o neologismo resulta da contração, em francês, entre perseverar e pai severo; significante que esta na base 
mesma do contrato social desdobrado do Édipo. Cf. Lacan Outros Escritos. passim. 



 221 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

Os documentos que não constituíram orientação geral para esta pesquisa, 

ficando restrito seu uso a exemplos pontuais, não constam dessa relação bibliográfica. 

Nestes casos (filmes, jornais, músicas ou sites) as referências estão apontadas nas notas de 

rodapé em cujas páginas foram citados.  

 

ALLOUCH, J. Paranóia: Marguerite ou A Aimée de Lacan. Trad. Dulce Duque 

Estrada. 1ª edição. Rio de Janeiro: Companhia de Freud, 1997.  

ALTHUSSER, l. Freud e Lacan, Marx e Freud. Trad. Walter João Evangelista. 2ª 

edição. Rio de Janeiro: Edições Graal 1985. 

 AGOSTINHO. Confissões [livro XI,  O tempo e o Espírito]. Trad. J. de Oliveira 

Santos. São Paulo: Editora Nova Cultural. 1999 

ARIÈS, P. Sobre a História da Morte no Ocidente: desde a Idade Média. Trad. 

Pedro Jordão. 2ª edição. Lisboa: Editorial Teorema, 1989. 

_________ . O Homem Diante da Morte. Trad. Luiza Ribeiro. 2ª edição. Rio de 

Janeiro: Francisco Alves, 1990. V. 2. 

_________ . O Homem Perante a Morte. Trad. Ana Rabaça. 2ª edição. Lisboa: 

Publicações Europa-América, s.d. V. 1. 

ASSOUN, P. El Fetichismo. Buenos Ayres: Nueva Vision. 1995 

BAIRON, S. Interdisciplinaridade: Educação, História da Cultura e Hipermídia. 

1ª edição. São Paulo: Editora Futura, 2002. 

BAREMBLITT, G. Lacantroças. Trad. Marco Aurélio Baggio. 1ª edição. São 

Paulo: Hucitec, 1991.  



 222 

 

BRAET, H., VERBEKE, W. (Eds.). A Morte na Idade Média. Trad. Heitor 

Megale, Yara Frateschi Vieira e Maria Clara Cescato. 1ª edição. São Paulo: 

EDUSP, 1996.  

BURKE, P.  A Escola dos Annales 1929 – 1989: A Revolução Francesa da 

Historiografia. Trad. Nilo Odalia. São Paulo: Editora da UNESP, 1997. 

CESAROTTO, O. A. Contra Natura: Ensaios de Psicanálise e Antropologia 

Surreal. 1ª edição. São Paulo: Iluminuras, 1999. 

__________ . Um affair Freudiano: Os Escritos de Freud sobre a Cocaína. 1ª 

edição. São Paulo: Iluminuras, 1989.   

__________ . , LEITE, M. P. S. Jacques Lacan: Uma Biografia Intelectual. 1ª 

edição. São Paulo: Iluminuras, 1993. 

CERTEAU, M. A Invenção do Cotidiano. Trad. Ephraim Ferreira Alves. 7ª 

edição. Rio de Janeiro: Editora Vozes, 2002. 2v. 

__________. Histoire et Psychanalyse. Première édition. Páris: Éditons 

Gallimard, 1987.  

COGGIOLA, O. O Capital contra a História: Gênese e Estrutura da Crise 

Contemporânea. São Paulo: Edições Pulsar, 2002 

_________.  Questões de História Contemporânea. Belo Horizonte: Oficina de 

Livros. 1991 

COIMBRA, Cecília M. B.. Helena Besserman Vianna: a que não abriu mão da 

dignidade e da ética (1932-2002). Revista  Mnemosine, Rio de Janeiro, RJ, 

1.1,  p. 315-318, junho.2005.  

COSTA, C. P. et. al. Guerra e Morte. Trad. Hedy Lorraine Hoffmann. 1ª edição. 

Rio de Janeiro: IMAGO, 1998. 



 223 

 COTET, P., BOURGUIGNON. A. Traduzir Freud. Trad. Cláudia Berliner. 1ª 

edição. São Paulo: Martins Fontes. 1992. 

CUNHA, A. Dicionário Etimológico Nova Fronteira da Língua Portuguesa. RJ. 

Nova Fronteira 

DOSSE, F. História do Estruturalismo. Trad. Álvaro Cabral. 1ª edição. Campinas: 

Editora da Universidade Estadual de Campinas, 1994. 2V 

________. História e Ciências Sociais. Trad. Fernanda Abreu. 1ª edição. Bauru: 

EDUSC, 2004.  

DUBY, G. Ano 1000, Ano 2000: Na Pista de Nossos Medos. Trad. Eugênio 

Michel da Silva e Maria Regina Lucena Borges-Osório. 1ª edição. São Paulo: 

Fund. Editora da UNESP, 1998.  

ENGELS, F. A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado. Trad. 

José Silveira Paes. 5ª edição. São Paulo: Global, 1984  

_________. O Papel do Trabalho na Transformação do Macaco em Homem. 

Global Editora, 1982 

EVANS, D. Diccionario Introdutório de Psicoanálisis Lacaniano. Trad para o 

espanhol. Jorge Piatigorsky. 1ª edição. Buenos Aires: Paidós, 2007 

FOUGEYROLLAS, P. L’Obscurantisme Contemporain: Lacan, Levi-Strauss, 

Althusser. Première édition. Paris: Papyrus, 1983  

FREUD, S.  Obras Completas. Trad. para o espanhol Luís López-Ballesteros y 

Torres. 1ª edición. Madrid: Editorial Biblioteca Nueva,  1996. 3V 

_________. Neuroses de Transferência: Uma Síntese [1915]. Trad. Abram 

Eksterman. 1ª edição. Rio de Janeiro: IMAGO, 1987.  

FÜCHTNER. H. O caso Werner Kemper: Psicanalista, seguidor do nazismo, 

nazista, homem da Gestapo, militante marxista.[07/2000] Trad.de Jehovanira 



 224 

Chrysóstomo de Sousa. Estados Gerais da Psicanálise: Segundo Encontro 

Mundial, Rio de Janeiro 2003 57p. 

FUKUYAMA, F. Nosso Futuro Pós-Humano: Conseqüências da Revolução da 

Biotecnologia. Trad. Maria Luiza X. de A. Braga. 1ª ed. Rio de Janeiro: 

Editora Rocco, 2002.  

GAY, P. Freud: Uma Vida para Nosso Tempo. Trad. Denise Bottmann. 1ª edição. 

São Paulo: Companhia. das Letras, 1989.  

_________. Freud para Historiadores. Trad. Osmyr Faria Gabbi Junior. 1ª edição. 

Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1989.  

_________. Um Judeu Sem Deus: Freud, Ateísmo e a Construção da Psicanálise. 

Trad. Davi Bogomoletz 1ª edição. Rio de Janeiro: IMAGO, 1992.. 

GINZBURG, C. Mitos, Emblemas e Sinais: Morfologia e História. Trad. 

Frederico Carotti. 1ª edição. São Paulo: Companhia das Letras, 1989. 

HAAG, C. O Dia em que Hitler Chorou. Revista Pesquisa Fapesp. São Paulo. v. 

130. Março. 2007 

HOLLANDA, C. Chico Buarque: Letra e Música 1. 1ª ed. São Paulo: Companhia 

das Letras, 1989 

HORNSTEIN, B. Teoria de lãs Ideologias y Psicoanalisis. Buenos Ayres: 

Kargieman, 1973.  

HÜBNER, M. M. Guia para Elaboração de Monografia e Projetos de 

Dissertação de Mestrado e Doutorado. 1ª edição. São Paulo: Editora 

Mackenzie, 1998. 

JULIEN, P. Psicose, Perversão, Neurose: A Leitura de Lacan. Trad. Procópio de 

Abreu. 1ª edição. Rio de Janeiro: Companhia de Freud, 2002.  



 225 

KAPLAN, H. (et. al.) Compêndio de Psiquiatria: ciências do comportamento e 

psiquiatria clínica. Trad. Dayse Batista. 7ª edição. Porto Alegre: Artes 

Médicas, 1997.  

KHUN, T. A Estrutura das Revoluções Científicas. Trad. Beatriz Vianna Boeira. 

5ª edição. São Paulo: Perspectiva, 2000  

KRAFFT-EBING, R. Psychopathia Sexualis [1886]. São Paulo: Martins Fontes. 

2001  

KRISTEVA, J. Sol Negro: Depressão e Melancolia. Trad. Carlota Gomes. Rio de 

Janeiro: Rocco, 1989 

LACAN, J. Écrits. Première éditions. Páris: Éditions du Seuil, 1966 

___________. Autres Écrits. Première éditions. Páris: Éditions du Seuil, 2001 

___________. Escritos. Trad. Vera Ribeiro. 1ª edição. Rio de Janeiro: Jorge 

Zahar, 1998. 

___________.  Outros Escritos. Trad. Vera Ribeiro, Versão Final Angelina 

Harari. 1ª edição. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2003. 

___________.  Nomes do Pai. Trad. André Telles. 1ª edição. Rio de Janeiro: Jorge 

Zahar, 2005. 

___________.  Meu Ensino. Trad. André Telles. 1ª edição. Rio de Janeiro: Jorge 

Zahar, 2006 

___________.  O Mito Individual do Neurótico: A Poesia e Verdade na Neurose. 

Trad. Claudia Berlinder. 1ª edição. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2008. 

___________. O Seminário: Livro 1 Os Escritos Técnicos de Freud. Trad. M. D. 

Magno. 2ª edição. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1985. 



 226 

___________. O Seminário: Livro 2 O Eu na teoria de Freud e na Técnica da 

Psicanálise. Trad. Marie Christine Laznik Penot. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 

1985. 

___________. O Seminário: Livro 3 As Psicoses. Trad. Aluísio Meneses. 2ª 

edição. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1988. 

___________. O Seminário: Livro 5 As Formações do Inconsciente. Trad. Vera 

Ribeiro. 1ª edição. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1999. 

___________. O Seminário: Livro 7 A Ética da Psicanalise. Trad. Antônio 

Quinet. 1ª edição. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1997 

___________. O Seminário: Livro 8 A Transferência. Trad. Dulce Duque Estrada 

1ª edição. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1992 

__________. O Seminário: Livro 10 A Angústia. Trad. Vera Ribeiro, Angelina 

Harari. 1ª edição. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2005 

__________. O Seminário: Livro 11 Os Quatro Conceitos Fundamentais da 

Psicanálise. Trad. M. D. Magno. 2ª edição. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 

1985. 

__________. O Seminário: Livro 16 De um Outro ao outro. Trad. Vera Ribeiro. 

1ª edição. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2008 

__________. O Seminário: Livro 17 O Avesso da Psicanálise. Trad. Ari Roitman. 

1ª edição. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1992 

__________. O Seminário: Livro 18 De um Discurso que não fosse Semblant. 

Trad. Vera Ribeiro. 1ª edição. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2009 

__________. O Seminário: Livro 23 O Sinthoma. Trad. Sérgio Laia. 1ª edição. 

Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2007. 



 227 

_________. Televisão. Trad. Antônio Quinet. 1ª edição. Rio de Janeiro: Jorge 

Zahar, 1993. 

_________. O Triunfo da Religião, Precedido de Discurso aos Católicos. Trad. 

André Telles. 1ª edição. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2005. 

LAURENT, E. Versões da Clínica Psicanalítica. Trad. Vera Ribeiro. 1ª edição. 

Rio de Janeiro: JZE, 1995. 

LE GOFF, J. História e Memória. Trad. Bernardo Leitão [et. al.]. 5ª edição. 

Campinas: Editora da Unicamp, 2003 

LEITE, M. P. S. Psicanálise Lacaniana: Cinco Seminários Para analistas 

Kleinianos. 1ª edição. São Paulo: Iluminuras, 2000. 

LÉVI-STRAUSS, C.  Antropologia Estrutural.  Trad. Chaim Samuel Katz, 

Eginardo Pires. 5ª edição. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1996. 2V 

MALDONATO, M. In Interiore Homine: Pesquisas em Psicologia 

Fenomenológia. Trad. Mario Bresighello. 1ª edição. Passo Fundo: Ed. 

Universidade Passo Fundo, 2005 

MASSOTA, O. Introdução à Leitura de Lacan. Trad. Maria Aparecida Balduino 

Cintra. 1ª edição. Campinas: Papirus, 1988. 

MILLER J. Matemas. Trad. Sérgio Laia. 1ª edição. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 

1996.  

_________. El Otro que no existe y sus comités de ética. Trad. ao espanhol Nora 

Gonzáles. Buenos Ayres: Paidós, 2006. 

MELMAN. C. O Homem sem Gravidade: gozar a qualquer preço. Trad. Sandra 

Regina Felgueiras.1ª edição. Rio de Janeiro: Companhia de Freud, 2003.  



 228 

NIEDERLAND, W. O Caso Schreber: um perfil psicanalítico de uma 

personalidade paranóide. Trad. Carlos R. Oliveira. Rio de Janeiro: Campus, 

1981. 

PEREIRA, C. História e Psicanálise: As Mentalidades a Partir da 

Metapsicologia de Freud e Lacan e um Possível Caso Medieval.  In: 

ADRADE FILHO, R. Relações de Poder, Educação e Cultura na 

Antigüidade e Idade Média. 1ªedição. São Paulo: Editora Solis. 2005. 

Capítulo IV, pp. 39-46. 

PORGE, E. Jacques Lacan Um Psicanalista: Percurso de um Ensino. Trad. 

Cláudia Thereza G. Lemos, Nina Virgínia de Araújo Leite. 1ª edição. Brasília: 

Editora da Universidade de Brasília, 2006. 

PUJÓ, M., et al. El Ser Hablante y la Muerte: Psicoanalisis y el Hospital - 

Publicación Semestral de Praticantes em Instituciones Hospitalarias (nº 20). 

S/e. S/l: Ediciones Del Seminario, 2001 

PUJÓ, M. Para Una Clínica de La Cultura 1ª edición. Buenos Aires. Grama 

Ediciones, 2006 

REICH, W. A Psicologia de Massas do Fascismo [1933]. São Paulo: Martins 

Fontes. 2001 

ROUDINESCO, E. A análise e o Arquivo. Trad. André Telles. 1ª edição. Rio de 

Janeiro: Jorge Zahar, 2006 

_________. Jacques Lacan: Esboço de uma Vida, História de um Sistema de 

Pensamento. Trad. Paulo Neves. 1ª edição. São Paulo: Companhia das Letras, 

1994.  

_________. A Parte Obscura de Nós Mesmos: Uma História dos Perversos. Trad. 

André Telles. 1ª edição. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2008  



 229 

ROUDINESCO, E., PLON M. Dicionário de Psicanálise. Trad. Vera Ribeiro e 

Lucy Marques. 1ª edição. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1998. 

SAFATLE, V. (org) Um Limite Tenso: Lacan Entre a Filosofia e a Psicanálise. 1ª 

Edição. São Paulo: Editora da UNESP, 2003. 

SAUSSURE, F. Curso de Lingüística Geral. Trad. Antônio Chelini, José Paulo 

Paes, Izidoro Blikstein. 9ª edição. São Paulo: Cultrix, s/d.  

SCILICET: Semblantes et Sinthome. École de La Cause Freudienne. Paris: 

Collection rue Huysmans. 2009. Anual. 

SCILICET: Os Objetos a na Experiência Psicanalítica. Associação Mundial de 

Psicanálise. Rio de Janeiro: Contra Capa Livraria. 2008. Anual 

SIMANKE. R. Metapsicologia Lacaniana: os anos de formação. 1ª edição. São 

Paulo: Discurso Editorial; Curitiba: UFPR, 2002.  

UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA. Normas para publicações da 

UNESP: Referências Bibliográficas. 1ª edição. São Paulo: Editora Unesp, 

1994. V.2. 

__________. Normas para publicações da UNESP: Dissertações e Teses do 

trabalho Cientifico ao Livro. 1ª edição. São Paulo: Editora Unesp, 1994. V.4. 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO. Sistema Integrado de Bibliotecas  da USP. 

Diretrizes para apresentação de dissertações e teses da USP: documento 

eletrônico e impresso Parte I (ABNT) / Sistema Integrado de Bibliotecas da 

USP ; Vânia Martins Bueno de Oliveira Funaro, coordenadora ... [et al.] . 2. 

ed. rev. ampl. São Paulo : Sistema Integrado de Bibliotecas da USP, 2009. 

102 p.  



 230 

VOVELLE, M. Imagens e Imaginário na História: Fantasmas e Certezas nas 

Mentalidades desde a Idade Média até o Século XX.  Trad. Maria Julia 

Goldwasser. 1ª edição. São Paulo: Ática, 1997. 

ŽIŽEK, S. La Revolución Blanda. Trad. Sebastian Waingarten. 1ª Edición. 

Buenos Aires: Ed. Parusia, 2004.  

__________. A Visão em Paralaxe. Trad. Maria Beatriz de Medina. 1ª Edição. 

São Paulo: Boitempo, 2008.  

__________. O Mais Sublime dos Histéricos: Hegel com Lacan. Trad. Vera 

Ribeiro. 1ª Edição. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1991. 

__________ Bem Vindo ao Deserto do Real: Cinco Ensaios sobre o Onze de 

setembro e Datas Relacionadas.  Trad. Paulo Cezar Castanheira. 1ª Edição. 

São Paulo: Boitempo Editorial, 2003 

__________ . , GLYN, D. Arriscar o Impossível: Conversas com Zizek. Trad. 

Vera Ribeiro. 1ª edição. São Paulo: Ed. Martins Fontes, 2006. 

_________ .[org] Um Mapa da ideologias:. Trad. Vera Ribeiro. 1ª Edição. Rio de 

Janeiro: Contraponto, 1996. 

_________.[et. al.]  ŽiŽek Crítico: política e psicanálise na era do 

multiculturalismo. 1ª Edição. São Paulo: Hacker Editores, 2005. 

 

 

 


	Clio e Psiqué: contribuições da metapsicologia de orientação lacaniana à historiografia da cultura
	Resumo
	Abstract
	Nota Preliminar Acerca das Fontes Bibliográficas
	Sumário
	INTRODUÇÃO
	CAPÍTULO 1 - LACAN EM SETEMBRO
	CAPÍTULO 2 - A LETRA DE LACAN
	CAPÍTULO 3 - PSICANNALES, UMA HISTORIOGRAFIA SEGUNDO LACAN
	CAPÍTULO 4 - ANGÚSTIA, OUTRO NOME PARA HISTÓRIA EM LACAN
	CAPÍTULO 5 - A MULHER DE LACAN, OU O FETICHISMO DA MULHERCADORIA:UMA LEITURA DO CAPITALISMO COMO PERVERSÃO
	CAPÍTULO 6 - OS CONTRATOS SOCIAIS EM LACAN
	CONCLUSÃO - LACAN CONTRA LAMPEDUSA
	BIBLIOGRAFIA

