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Resumo 

A INTERVENÇÃO DO DISCURSO ANALÍTICO NA ESTRUTURA 

DE LINGUAGEM 

Márcia Sousa Freire 

Onentadom Prof ". h. Ana Cristina Costa Figueiredo 

Resuma da Disserkqão de Mestrado submetida ao Programa de Pós-gradmçb em 

Teoria Psicanalítica, Instituto de Psicologia, da Universidade Federal do Rio de Janeiro - 
UFRJ, como parte dos requisitos necessirios A obtenção do título de Mestre em Teoria 

P s i d i t i c a  

Tentaremos com esse tdxdho demonstrar que e discurso snalitico designa uma 

operação que implica uma intervenção na estrutura de linguagem. A partir deste 

encaminhamento, pretendemos sustentar a noção de intervenç?h anaIltica como 

precipitadom da ocorrência do discurso do analista. E, por fim, índiaremos que, por se 

tratar de uma forma especifica de laço social, o discurso d í t i c o  não se limita ao 

setting anaiitico, piendo ocorrer em outros dispositivos. 

Para tal, decidimos realizar o seguinte percurso ts0riço: iniciaremos apresentando a 

dimensão estrutura1 da linguagem e sua relação com a psicanálise, depois traba1haremos 

a teoria lacaniana dos discursos na tentativa de demonstm que a fomuIação dos quatro 

discursos indicam quatro formas de orgpimqão da linguagem, posteriormente 

articularemos o operador discmivo do analista com a estrutura de linguagem a fim de 

abordarmos a especificidade do mlit iço de uma intervenção. 

Rio de Janeiro 

Fevereim/ZO03 



Márcia S o m  Freire 

Di&ce de Thèse : Prof. Dr. Ana Cristina Costa Figueiredo 

Résumé du Mkmoire de Ma'itrise en ThBorie Psychanalybque presente ii llInstitut de 

Psychologie de 1'CIniversité F é d h l  de Rio de Janeim - UIFRJ, exigé pour i'obtention du 

titre de Maifx en Thhrie Psychditique. 

It sMra de dhontrer que le disoeurs analytigue, renvoyant A une ophtion, 

implique l'intenrention dans la stmcture de langage. A partir de cet achminement, on 

soutiendra que Ia notion d'intervention analytique est cataiysatrice de 1' av&nment du 

discam de i'amlyste. Enfin, i1 sera indiquk, étarit donné ça spécificité en tant que lien 

social, que le discours d y t i q u e  ne se limite pas au setfiprg de l 'dyse ,  çeluiiçi puvant 

se produire dans d'autres dispositifs. 

Pour cela, le parcuws thhrique suivant est p'oposé: en priernier liey la dirnension 

structurale du Iangage et son rapport avec Fa psychanaIyse sem presentée; en suite le travail 

portem sur la théorie lacanienne des discours, en w e  de démontm que la fomulation des 

quatre discours indiquent quatre fomes d'organisation du iangage; en deniier I'operateur 

discoursif de l'nnalyste sera Ie point d'articdation avec la stnicture de langage, Sans le sens 

de pouvoir envisager la s@ificite de i'analytique &une intewention. 

Rio de Janeiro 

Fkvrierl2003 
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A teoria dos discursos e introduzida por hcan em um momento de seu ensino em 

que era preciso discutir a relação da estrutura do sujeito com os Iaps sociais que lhe são 

possíveis. Em meio ao movimento de maio de 1968, dedica um seminkrio a ressaltar o 

valor fundante do discurso do mestre, apontando a vacuidade de um questionamento que 

objetivava derruba-lo. Este tema, por sua vez, o leva a precisar a h ç 3 o  e o hcionamento 

do discurso que 6 próprio i prática psicanalítica, definindoa e sustentando um sujeito que 

vai na .contra£orrente das propostas da conternporaneidade. A contemporaneidade destes 

temas, por si só, justificaiam nosso hahiho. 

Nossos objetivos, no entanto, passam pelas questões acima iridiçadas apenas na 

medida em que servem para subsidiar o que foi favorecido como nosso tema principal. 

Nmsos objetivos precipuos residem em encontrar a formulação teorica que serve para 

sustentar que a p s i d 1 ' i ,  seja em intensão ou extensão, é dotada de precisão e 

pontualidade em sua função operatória. 

O trabalho em questão tornará o discurso psicanalítico wmo a formulação que 

atinge este objetivo. Para que se apreend., porém, as razões de sua utilidade para nossos 

fias, será necessaaio sibuá-Io por referência estrutura da linguagem, no que ela pode ser 

utilizada como forma de pensar a emergência do sujeito. 

Desta fomia, iniciamos esta dissxhção indicando a função da es~mtum de 

linguagem em Freud e Lacan, para que depois seja p s i v e l  tratar da twna lacaniana dos 

discursos, de onde partimos para articular 0 discurso analítico e sua incidência subjetivante 

na estrutura de linguagem. 

Pretendemos verificar a possibilidade de demonstra que a intervenqão analítica 

ocorre na prúpria estrutura de linguagem, o que possibilita que utilizemos o conceito de 

discurso para abordar a intervenção. Essa possibilidade só pode ser pensada se entendemos 

o discurso mmo um operador te6riw que fornece a estrutura da forma como o sujeito 

emerge de uma ope- Iingüistica, e a intervenção discmiva como algo que faz 

funcionar esta oper- subjetivante. 

Se demonstramos que uma intervenção produz efeitos de linguagem e que o efeito 

de I inguagem é subjetivante, comprovamos que a intervenção pode ser subjetivante. 



A partir dessa elaboração, brevemente levantaremos questões a respeito da 

importância do serting analítico para a ocodn~ia da intervenção. Uma vez tendo abordado 

esta última a partir da teoria dos discursos, podemos condicioná-la ao laço específico que o 

discurso pmduz, permitindo supor que a intervenção pode morrer fora do setting, 

ci1~nprida.s algumas condições. 

Com estes objetivos principais por norte, nosso trabalho será desenvotvido em três 

níveis distintos, em cuja articulação reside o que é prbprio de nosso trabalho. Em um 

primeiro niveI acm-os ns fomulações laanianas que apresentam o sujeito corno 

fnito da linguagem, tomando como exemplos textos freudianos wbre os quais h x n  

esimturou suas hip6t.m~ a este respeito. Sustentamos, desde o início, que o sujeito de que 

Freud tratava, a em relação ao qud a psicanálise é inventada, 6 um sujeito cuja 

manifestação pode ser deduzida dos efeitos $e linguagem. Escohemos tomar os textos 

primeiros da obra lieudiana para e m b a r  esta afimaq&. Para tanto, os mecanisms do 

esquecimento, do sonho e do chiste serão apresentados de foma a evidenciar a 

dependência do sujeito f r e u d h  dos efeitos da Iinguagem. 

Na seqühia, tendo concluída pela relaç%o do sujeito freudiario com os fenômenos 

da fala, e orientados pela hipótese do inconsciente estmturado como uma linguagem, 

fazemos um breve wmentirio das conseqühcias que a aceitação da hipótese estruturalista, 

feita p r  Lacan, trouxeram para pensar este sujeito. 

Tendo apresentado a estrutura da linguagem com o sujeito que lhe é derivado, nos 

ocupamos de averiguar os xrbcirnos que a estrutura do discurso fkz h teoria da 

estrutuzãçáo da linguagem. Neste ponto, somos levados a apresentar o discurso como uma 

maneira de cemir a rela* do sujeito com a perda inscrita pela inconsistência do Outro da 

linguagem, tendo o discurso do mestre como discurso fundante da possibilidade de 

introduzir, no pensamento esbutmd de Lacan, o elemento que escapa a estrutura da 

linguagem, a saber, o objeto a. 

Posteriormente nosso texto persegue as vias abertas pela temia dos discursos, para 

experimentá-los coma uma foma de esclarecer a estrutura de linguagem nesta sua função 

de fazer o sujeito surgir. Neste ponto, na medi& em que estaremos nos ocupando de 

efeitos subjetivos e subjetivantes, abraçamos ainda um outro objetivo: elencar as condições 

de possibilidade do discurso analítico, entendido mmo aquele veiculado pela interven*, 



que por sua vez, operando no seio da estrutura que 6 a da ptopria linguagem, produz os 

efeitos que já teremos apresentado. 

Par fim nos lançaremos ao trabalho de indicar como a 1tinguage.m é visada pela 

intervenção, ou seja, tentaremos definir a intervenção de modo a entendê-la como uma 

ação que prduz efeitos no campo da linguagem. Uma vez que já temos apresentado o 

sujeito çomo fruto da linguagem, neste momento a íntervenqáo poder6 ser entendida como 

um ato subjetivante. Neste momento de nosso tmbdho estaremos verificando a hipótese de 

que a intervenção anaiítica se dá, de forma precisa, visando o ponto que estaremos 

chamando de imensato na estnrtura. 

Assim, podemos dizer que nosso trabalho faz o trajeto que parte da necessidade de 

um sujeito para responder aos efeitos da linguagem, à precipitação deste sujeito pela 

htervmqiio do discurso analítico, operação precisa, cujas condições teremos então 

delineado. 



A psicanálise e, desde seus primórdios, uma forma original de escuta, uma forma 

inédita de s i m  a fala como discurso e uma forma exclusiva de incidir na linguagem. 

Quando Freud se encontra w m  a fala das histkricas, t com um desafio i ciência, com uma 

espkie de 'desmpeito' ao saber medico que ele se depara As histéricas não respeitavam a 

anatomia em seus sintomas, não obedeciam hs intervenções tradicionais da medicina, 

resistiam As iriterpre- &tomo-patolhgias de seu sofrimento. A impotência da 

medicina em resolver tais quadros determinou que eles fossem sistematimente 

classificados como fingimento ou encenação, negando-lhes o estatuto de objeto ciedfico. 

No vácuo formado pelo recuo da medicina do campo da histeria, proliferaram tentativas 

não cienfificas de abordagem do fen6meno histérico, cutminando w m  as a p ~ ~  

públicas de magnehzadores e hipnotizadores. É esta a situação que Freud enconha no 

momento de sua fmm@o medica 

A exceção digna de nota foi a atitude de C h t  em seu trabalho com as histericas. 

Méâico renomado e dotado de importantes responsabilidades no Hospital Salpêtrière, é por 

sua via que a histeria penetra no campo das cisncias (TTrillat, 1991). Com um interesse 

taxon6mico apaixonado, Charwi classificava as histdricas sob sua mponsabilidade, 

elaborando um extenso catálogo de seus rnaneirisrnos, sintomas e posi- dotadas 

durante o grande ataque histérica. É com ele que Freud vai estudar, e é nele que Freud vai 

encontrar o resgalda cientifico para seu interesse pela histeria, ainda que tenha 

acrescentado, aos interesses de Charcot, a pretensão teraphtica. 

Importa a esta diçserhgão apontar que a histeria estava situada no ponto em que o 

discurso médico se detinha, que as histgricas irnpuntiam A medicina a tarefa de responder 

de um lu@ ainda por consbuir. Em nossa dissertação iremos tratar do fato da histeria vir a 

ser pensada, em Lacan, como uma modalidade de laço social particular, o que possibilita 

abordá-la em sua @culaxidase. O que cria o campo em que esta fomiuiação te0rica é 

possível, porém, é a forma que Freud vai fazer, da fala das histéricas, a via para 

fundamentar sua hipótese do incunsciente, criando a psicanálise. Nosso trabalho, então, se 

ocupr& de demonstrar a importância da linguagem para a psicanálise, entendendo ser esta 

uma relação fundamental, uma vez que, veremos, a experiência d i t i c a  6 um trabalho de 

incidência sobre a fala. 



A invenção de Freud se deu a partir de sua posição na clínica, onde pôde escutar 

que a linguagem representa o processo psíquico, ou seja, que a linguagem é a forma e a 

apresentação do psiquismo. Podemos usar, como exemplo, um dos primeiros casos 

publicados por Freud, o da Srta. Elizabeth von R. (Breuer e Freud, 1893-95), no qual 

encontramos a afirmação de que "a paciente não fizera nada mais nada menos do que 

procurar uma expressão simbólica para seus pensamentos dolorosos, e que a encontrara na 

intensificação de seus sofrimentos." (ibid, p. 176). No caso, Freud demonstra como o 

pensamento da paciente de que não podia "dar um único passo à frente" em relação à sua 

situação solitária, encontra sua expressão no corpo, no sintoma, por uma dor nas pernas 

que impediam a paciente, concretamente, de dar passos à frente. Ou seja, o sintoma, 

processo psíquico em questão, só pode ser abordado se recuperada sua forma linguística, se 

é possível que ele seja traduzido em palavras. Desta forma, o inconsciente fieudiano vai 

paulaíinamente se apresetando como uma maneira de traduzir desejos em linguagem, ainda 

quando esta linguagem precisa ser disfarçada em sintomas. Dito de outra forma, ainda, 

Freud demonstra que o inconsciente funciona pela inscrição do desejo em sua forma 

significante. 

Assim, a dimensão da linguagem também é utilizada para determinar a articulação 

entre sintoma e palavra, no caso da histeria, na medida em que o sintoma se demonstrou 

passível de transformação pela ação discursiva, o que nos desvela sua dimensão simbólica. 

Isto nos permite nos remeter a questão que a histeria colocou a medicina, posto que, com 

Freud, entendemos que ela nos revela a dimensão representada do corpo, dimensão esta 

para além do corpo anatômico, razão mesma do recuo dos médicos. 

Evocamos ainda, apenas para ilustrar a dimensão destas questões, a crítica de Freud 

ao dualismo corporallpsíquico (Freud, 1891). Esta crítica nos mostra que, para Freud, o 

que diz respeito ao registro psíquico é comportado pela linguagem, e uma vez que o corpo, 

como já vimos, é antes de mais nada um corpo representado, a linguagem provoca efeitos 

sobre o corpo, sendo, portanto, o caminho para a investigação sobre o psiquismo e seu 

tratamento. Sobre este Úítimo, afirma ainda, nesse mesmo texto, que 

"'Psyche' é uma palavra grega e se concebe, na tradução alemã, como alma. Tratamento 

psíquico significa, portanto, tratamento anímico. Assim, poder-se-ia pensar que o significado 

subjacente é: tratamento dos fenômenos patológicos da vida anímica. Mas não é este o sentido 

dessas palavras. 'Tratamento psíquico' quer dizer, antes, tratamento que parte da alma, tratamento - 



+a de pemirbaçfjes a Ú m b  ou fisicas - por meios que atuam, em primeiro lugar e de maneira 

direta, wbre o que e a n h h  m no humano. Um desses meios 6 sobretudo a palavra, e as palavras 

são t a m W  a fhammb essemd do tratamento &co. O leigo por &o achará dificil 

m m p d e r  que as p-turbq&s patológicas do oorpo e da dma possam ser eliminadas atmvks de 

"' palavras. Achará que ihe &o pediado para axxeditat em bruxarias. E não &ará tão errado 

assim: as palanas de nossa fala cotidiana não passam de magia mais atenuada. Mas m á  preciso 

tommos um caminho indireto para tornar wmpreerislvel o modo como a ciência é empregada para 

restituir k palavras peta menos parte de seu antigo poder mágico." (ibid , 189 1, p. 267). 

Como vimos, os processos psíquicos são passlveis de sofrer efeitos e se modificar 

mediante uma intervenção a @r da M a  do paciente. Portanto, a constituição do saber 

psimditico só foi possibilitada pela catãcterrzação da linguagem como linha Tundamental 

de sua investigação. O que estava em jogo na faia das histéricas era algo para além dos 

enunciados, havia algo que determinava o dizer, seus troper;os e os siatomas. 'Essas 

perguntas, aliás, n30 eram do tipo que os médicos tinham por hábito formular" (Breuer e 

Freud, 1893-95 p. 169). Freud estava então &ante & uma pergunta que sua obra veio 

responder com a hiMtese do inconsciente. Seu comlato técnico necessário, veio a ser a 

regra da assaciação livire, uma vez que é apenas pelo exercício da fala que se torna possível 

que algo do inconsciente emerja 



O que foi possivel indicar, até aqui, diz respeito a relação entre a escuta das 

histéricas e a importância dada i fala e A linguagem no pensamento freudiano. 

Pretendemos ter indicado como os sintomas histéricos conduziram Freud a relevar a função 

da fala e da linguagem em seus empreendimentos terapêuticas. Fornos levados a apontar as 

relações da linguagem com o corpo, apenas na medida em que isto nos foi riecessario para 

falar do sintoma histefico. Nòs deteremos agora em demonstrar wmo estes elementos (fala 

e linguagem) vão ser utilizados na constituição da hpi,teçe do inconsciente, que, por 

comq&ncia, será proposto wmo acessível pela linguagem. 

Neste trajeto também deveri ficar claro, e acompanharemos alguns textos para 

alcançar tal cIareq que o sujeito com que F ~ u d  está ocupado surge na e pela Iinguagem. 

Assim tentaremos verificar, atravks destes textos, que o sujeito da psicanálise, sujeito 

tornado necesshio pela hipbtese do inconsciente, é o sujeito da linguagem. 

Os textos que serão comentados a seguir deverão, também, permitir uma distinção 

entre o campo do significarite e o campo do significado. Sublinhamos que o que Interessa 

mais de vrto i ps id l i s e  diz respeito ao campo do sigriifieante, campo do qual emerge o 

sujeito. Com o pmcedimento freudiano, poderemos verifmr como o significado 

comparece sempre submetido ao significante, determinado por uma cadeia significnnte que 

é iwnnorfa ao sujeito. Veremos assim, exemplos da inversão da formula de Saussure (s/S), 

realida por Laçan ao propor que o significado fique sob o significante (S/s), indicando a 

primazia deste úitirno. 

Partiremos do texto Mecanismo Psíquico do Esquecimento (Freud, 18981, para 

demonstrar que é através da Iinguagem, da colocaçiío em circulação da cadeia signifiçante, 

que o sujeito do inconsciente @e ser situado. Indicamos assim que o sujeito da 

p s i d i s e ,  que é o sujeito do inconsciente, pode também ser definido como o sujeito da 

linguagem, uma vez que s6 pode se realizar ao ser representado por um signifimte. Isto 

equivale a dizer que "o inconsciente é a soma dos efeitos da faia sobre um sujeito, naquele 

nivel em que o sujeito se constitui come um dos efeitos do significante." (Lacan, 1964, 

p. 122). 



Freud centra o texto inteiro (Freud, 1898) sobre a situação comqueira (e 

poderíamos dizer, universal) do esquecimento de um nome próprio. No caso, Freud relata 

ter esquecido o nome do pintor italiano Signorelli durante a conversa com um 

companheiro de viagem. Não nos preocupamos em apresentar o texto em si, posto ser este 

bastante conhecido, nos permitimos aqui, apresentar nosso comentário, apenas. 

Podemos verificar no exemplo dado por Freud que o que está em jogo não é o 

significado da palavra Signorelli. Este significado, podemos notar sua presença nas 

recordações vívidas do rosto do pintor, dos detalhes de suas pinturas, do lugar onde estão 

suas obras e de sua relevância O que está em jogo no exemplo diz respeito ao nome, o 

conjunto de letras e sílabas que compõem o nome esquecido. Pretendemos, com essa 

indicação, ressaltar a primazia do significante sobre o significado, relação esta que será 

trabalhada por Lacan posteriormente. 

O que podemos ver no texto é que Freud persegue a trilha da cadeia significante, 

desmontando o nome esquecido (então já recuperado). Não há preocupação nenhuma em 

relação aos significados do que vem a mente pela associação, não há indício nenhum que 

Freud releve a discrepância do significado do nome de uma cidade com o nome de um 

pintor, por exemplo. O que está no foco de Freud é a articulação que se toma possível com 

estas associações, articulação de Signorelli com outros nomes e outras palavras. 

Esta trilha significante, no exemplo em questão, desembocava nos significantes 

sexualidade e morte. Conclui-se, então, que o que estava em jogo como causa do 

esquecimento do nome Signorelli era o fato dele permitir uma articulação aos significantes 

sexualidade e morte, significantes mestres de Freud que, junto com o esquecimento de 

Signorelli, puderam, momentaneamente, não ser rememorados. Se entendemos, a partir de 

Lacan, que o significante mestre representa o sujeito para outro significante, podemos dizer 

que o esquecimento do nome Signorelli, que evocava os significantes mestres, localiza de 

alguma forma o sujeito do inconsciente. Ou seja, a relação do nome Signorelli com os 

significantes mestres de Freud, faz com que, no esquecimento daquele nome, o sujeito 

esteja implicado. 

A partir disto é possível localizarmos o sujeito como um efeito que comparece entre 

os significantes da cadeia. Ou seja, o que é subjetivo, o que é próprio de Freud neste 

exemplo, é a sequência que articula o significante Signorelli aos significantes sexualidade 

e morte. Esta sequência lhe é própria e particular, não é inferível por ninguém que não 



tenha tido am50 As asmiqk que ele faz. E essa particularidade de uma dada cadeia 

significante que aponta parã um sujeito, pois a passagem de um significante a outro 

significante pede um sujeito, isto Ié, para que ocorra a passagem do signifiçante Signorelli 

para os significantes morte e sexilalidade e preciso que Freud çonrpareça ali, fazendo as 

articulações significantes necessárias. O sujeito que advkm representado pelo significante 6 

o ponto que interessa, para nós, na leihira deste texto. 

Podemos ençontrar ainda mais um suporte ao que afrmiamos acima em outro texto 

freudiano que iremos agora utilizar. Mais uma vez estaremos tentando demonstrar, em 

Freud, como os p m s o s  psiquicos operam pela via do significante, na dependzncia da 

linguagem. 

Trata-se do texto krnbrançm Encobridoras (Freud,l SW). Neste texto, ao contrário 

do esquecimento citado acima, é temado por tema a situação em que lembranças servem 

pua, w m  sua presença, encobrir e omitir elementos significantes. 

Mais uma vez Freud hvorece a questão do encadeamento significante, acima de 

qualquer preocupqão com o significado das lembranças. O que é acentuado ao longo de 

todo o texto é que as lembranças, por mais que tenham a função de encobrir desejos que 

provocariam despraaer ao eu, têm com o desejo uma articulação significmte, razão pela 

qual elas são o próprio caminho para chew aos tais desejes. 

E importante mencionar que a articulqgo existente entre as lembranças e os 

significantes inconscientes que presenti ficam o desejo é encontrada na linguagem, sendo 

posta em jogo pelas piavras, pelos siguificantes associados na cadeia. Não se trata, 

portanto, das cenas em si ou do significado das cenas rememoradas, mas sim da dimensão 

significante presente nas mesmas. '0 que G registrado como imagem mnernica não é a 

experiência relevante em si ...; o que se registra é um outm elemento psiquico intimamente 

associado ao elemento passível de objeç30." (ibid, p. 274). 

Para exemplificar sua hipótese, Freud utiliza a cena de urna lembrança infantil e 

seus elementos aos quais aludiremos brevemente aqui. Na cena rememorada o autor 

brincava com wn primo e uma prima, e sua atenção se prendia à cor excepcionalmente 

amarela de uma flor dente-de-l&o, presente no cenário. Num outro fragmneto da 

lembranqa, eles tomam um buquê de flores das M o s  da prima, que sai chorando em apelo 

a duas mulheres que estão di presentes. Ainda outro fragmento ressaltado por Freud 



Ioealimdo no t b i n o  da sitmgo, quando as tres crianças ganham um @aço de pão, cuja 

principal marca seria a de ser muito ãaboroso. 

Utilizaremos estes três f q m e n t ~ s  para apontar o que é relevante ao nosso trabalho. 

Nos importa indicar que Freud faz iissociações entre elementos significantes, entre os 

sigriificantes recordados e outros significantes, a que chega por associwo. Assim, as 

"flores exageradamente amarelas" são associadas a um vestido amarelo utilizado pela 

menina da qual Freud se encontrava enamorado, quando a reencontra após anos, em seu 

retorno a cidade onde passou a infãncia. O "@ muito tosaboroso'" da cena é articulado 6 

expressão alemã com manteiga" (que podemos comparar ao ''feijão com amiz7' em 

português), que representava o tipo de vida simples e fácil que Freud desejaria levar. Por 

Ultimo, o elemento ''tirar as flores" da prima, t associado a "deflok-la", outro significmte 

que h-aâuzia um desejo de Freud 

Nossa intenção aqui é sublinhar que estas lembranças são tratadas por Ereud pelo 

seu valor signifiçante. Freud está preocupado em demonstrar que as lembranças 

encobridoras operam sua função trabalhado com signifiantes inseridos numa cadeia 

determinada por signi ficarites-mestces, e que estes significantes-mestres determinam os 

elementos que estarão v t e s  na cena. Por ser uma lembwça mcobridora, esses 

elementos comparecem de forma "disfárçadan, mas rnani.6~ uma íntima relação com os 

significmtes que os designaram. Estes significantes que emergem a -r da análise dessas 

lembranças implicam e são representantes do sujeito, ou seja, indicam o impasse do 

sujeito e a presença da sua divisão. 

Se entendemos o sujeito da p i d i s e  como o sujeito da linguagem, podemos vez 

nesse exemplo de Freud o quanto o sujeito comparece somente representado pelo 

significantes-mestres, isto é, sua emergência se da na dependência do significante que o 

representa. O sujeito não existe destacado do signifícante, independente e a revelia dele. O 

sujeite não estA lá desde sempre, ele 6 um efeito da linguagem, da própria operação 

signi ficante. E quando os xigni ficantes amarelo, pão ou deflorar se destacam da cena, se 

destacam da cadeia constituída por outros significantes, que o sujeito pode se realizar ali. 

Mais uma vez destacamos a primazia do significante sobre o significado, ou seja, a 

primazia da palavra sobre o retato, da estrutura sobre a cena. 

Estes textos podem ser tomados, em alguma medida, como uma preparação ao que 

estava por vir em A interpretação dos sonhos (Freud, 1900). A@ as possibilidades abertas 



com o que foi visto acima, Freud irá, finalmente, propor sua hipótese do inconsciente, 

como uma "arrumação" teórica dos efeitos da linguagem sobre o sujeito. Devido a 

importância do texto para a fundação da psicanálise, e à sua relevância para nosso tema, 

decidimos nos estender em sua leitura. 

Freud opta por abrir este seu texto localizando aquilo que seria sua originalidade. O 

que é particular de sua abordagem, nos diz, é o fato de não estar referida a nenhuma 

espécie de significado prévio ou de sentido anterior a que se pudesse adequar o sonho a ser 

interpretado. A comparação, aí, diz respeito aos inúmeros manuais de interpretação onírica 

que atribuem, a cada elemento do sonho, um signif~cado prévio e universal. 

Contra estas modalidades de interpretação, Freud propõe dar importância ao relato 

do sonho realizado pelo sonhador, abrindo-se mão de qualquer forma de significado já 

estabelecido. Podemos dizer, desde já, que entendemos que a ênfase atribuída ao relato do 

sonho indica que Freud estava interessado nas articulações significantes estabelecidas pelo 

sonhador, à medida em que narra seu sonho, seguindo uma cadeia determinada por este, ou 

seja as palavras que utilizava para articular os elementos dos sonhos. 

É a essa cadeia articulada que o significado do sonho estaria submetido. Desta 

maneira, se ao sonho pode ser atribuído algum significado, este não é dado por 

antecedência e só pode ser encontrado a partir do relato do paciente, ou seja, a pariir das 

ligações significantes que o paciente realiza em sua narrativa. 

É para lidar com a relação entre o significado do sonho e os significantes que o 

compõem que Freud vai se ocupar das vias utilizadas pelo processo onirico para montar o 

sonho. Estas vias fornecerão a teoria psicanalítica nada mais nada menos que as leis de 

funcionamento do inconsciente, a condensação e o deslocamento. Há, então, um trabalho 

de tradução, de cifiação, entre aquilo de que o sonho é a manifestação e a forma pela qual 

esta manifestação ocorre. Esta cifraFão diz respeito a distância entre o conteúdo onírico 

(materializaçâo significante decorrente daquela tradução) e o conteúdo latente, cuja matéria 

prima, Freud nos dirá, é sempre um desejo, como veremos adiante. Novamente 

observamos que o que o sonho opera é um trabalho da linguagem, sendo na cifração que 

ocorre no nível do significante que os conteúdos latentes podem vir a se manifestar como 

conteúdos dos sonhos. 

Dizer que o conteúdo latente é sempre da ordem do desejo força Freud a articular 

os mecanismos pelos quais operam o sonho e o inconsciente, na medida em que ele é 



levado a questionar as razões do sonho não apresentar o desejo como realizado de uma 

forma textual e direta. É preciso suporque-hajam forças operando na psique, forças que 

exercem uma censura que impede que o desejo encontre uma manifestação clara. Assim, o 

trabalho do sonho será o de deformar os representantes do desejo de forma a que eles 

possam "atravessar" a censura. 

Abordaremos a noção dos mecanismos em questão, haja visto a importância deste 

tema. Sobre a questão da condensação, o exemplo que utilizaremos, retirando-o de Freud, é 

o de seu sonho, denominado 'sonho sobre a monografza de botânica '. A relação entre os 

conteúdos latente e onírico são ali apresentadas de forma exemplar, demonstrando como a 

explicitação de tal relação necessita das vias associativas formadas pelos elementos do 

sonho. É desta forma que Freud vai concluir que há uma determinação dos elementos do 

sonho, uma determinação do conteúdo onírico pelo conteúdo latente, que se articula ao 

desejo. 

Assim, o sonho é construído por uma massa de conteúdos latentes cujos elementos 

mais numerosos e mais fortes "adquirem o direito de acesso ao conteúdo do sonho." (ibid, 

p. 276). Os elementos dos sonhos são constituídos a partir de toda a massa de conteúdos 

latentes, sendo, portanto, representantes destes últimos, na medida em que são, por eles, 

sobredeterminados. 

Ainda outro exemplo do mecanismo de condensação pode ser retirado do sonho da 

injeção de Irma, no qual a paciente de Freud se apresenta como uma "imagem coletiva7', 

que figurava como um elemento do sonho que ocultava outras personagens ausentes do 

conteúdo manifesto. Com isto, Freud nos diz, "irma tomou-se a representante de todas 

essas outras figuras que tinham sido sacrificadas ao trabalho de condensação, já que 

transferi para ela, ponto por ponto, tudo o que me fazia lembrar-me delas." (ibid, p.284). 

Ou seja, sob um só significado (Irma), vários significantes formam cadeias que, por sua 

vez, conduzem a outros significados, ausentes no sonho (a esposa de Freud, uma criada, 

outra dama que seria uma paciente mais adequada etc.. . ). 

Um outro aspecto que ainda pode ser observado no mecanismo de condensação é 

que ele pode operar inclusive a partir da articulação de palavras por semelhança fonética. 

Freud observa que 

"o trabalho de condensação nos sonhos é visto com maior clareza ao lidar com nomes e palavras. É 

verdade, em gemi, que as palavras são frequentemente tratadas, nos sonhos como se fossem coisas, e 



por esta razão tendem a se c o m b i i  exatamente do mesmo modo que as representações coisas." 

(ibid, p. 286). 

A parhr deste comentário vemos novamente justificarem-se nossas afirmações 

sobre o caráter relevante da associação entre significantes para a formação dos elementos 

dos sonhos. Freud apresenta diversos outros sonhos onde estão em jogo neologismos que 

aparecem em sonhos e que representam palavras que foram condensadas umas nas outras 

por associação, ou até mesmo sílabas que formam palavras e que ao serem analisadas 

remetem a pedaços de palavras presentes nos conteúdos latentes do sonho, reiterando 

assim, a determinação pelo significante e o trabalho de condensação destes. Acreditamos 

não ser mais necessário insistir nestes exemplos. 

Trataremos agora do processo de deslocamento no trabalho dos sonhos. Freud o 

define a partir da constatação de que os principais elementos que se destacam e compõem 

o conteúdo manifesto do sonho estão longe de desempenhar o mesmo papel nos conteúdos 

latentes. O deslocamento ocorre quando os elementos essenciais passam a ser tratados com 

um valor reduzido e seu lugar pode ser tomado, no sonho, por outros elementos. O que 

pode ser descrito, no processo do sonho, como uma transferência e deslocamento de 

intensidade psíquica (ibid, p.296), dos elementos essenciais para outros menos relevantes. 

"A conseqüência do deslocamento é que o conteúdo do sonho não mais se assemelha ao 

núcleo dos conteúdos latentes, e que este não apresenta mais do que uma distorção do 

desejo do sonho que existe no inconsciente." (ibid, p. 296). 

Assim, a importância dada às operações de condensação, deslocamento e a 

sobredeterminação dos elementos oníricos no trabalho dos sonhos, se justifica pelo 

interesse de Freud em demonstrar - e a experiência analítica o faz - que essas operações são 

formas de distorcer o que é central no sonho, ou seja, o desejo do sujeito. O que nos 

importa mais de perto, no momento, é demonstrar que há uma relação muito estreita entre 

o desejo, o sujeito e a forma significante que este desejo encontra para se manifestar. 

Muito da importância de "A interpretação dos sonhos" reside em, a partir dele, ser possível 

pensar que o psiquismo é um aparato que funciona como uma maneira de representar os 

desejos. 

A condensação, como vimos, é um mecanismo que opera sobre o conteúdo material 

que servirá como representante do desejo, ou seja, aquilo que a teoria psicanalítica 

reconhece como o representante. O deslocamento incide sobre o valor acoplado ao 



represenmte, ou seja, sobre o que pode ser chamado de afeto. Os dois mecanismos, p r  

sua vez, são formas de distoxcer u m  desejo que não pode ser reconhecido pelo sonhador, 

demonstrando haver uma distância entre aquele sujeito que deseja, que busca a expressão 

do desejo no polo motor do aparato, na extremidade mais próxima da consciência, e aquele 

eu que se apresenta wmo a pr6pna razão do desejo precisar ser censwado, aquele eu que 

existe ali mesmo onde não se manifesta o desejo. Com isto, Freud funda o Inconsciente 

como sede do sujeito, h d w  coincidir com o desejo. A q u d  6 que s6 se pode falar 

de desejo no momento em que ele é representado, no momento em que 6 possível que ele 

se vincule ii linguagem. Deste modo, não se pdle deduzir outra wisa senão que, no aparato 

psíquico de 1900, k j o ,  sujeito e palavra coincidem. 

Seguiremos nossa tentativa de demo- que o sujeito do inconsciente se realiza 

na estrutura de linguagem, atravds da sobredeterminação do significante, apresentando 

ainda um último texto fiediano: Os chista e sua relaçiio com o inconsciente 

(Freud, 1905). 

Freud enuncia que os chistes se apresentam wmo uma confluência de p e m e n t o s  

e palavras a principio sem sentido que causam posteriormente o riso. Aponta que ocorre no 

chiste o mecanismo de uma desmontagm da opemçW de çondensação revelando urn 

sentido ocuIto. 

Para indicar que o que esth em jogo no chiste é uma operaç20 de linguagem, 

destacamos um dos exemplos do texto, que já se tomou paradigmatico na literatura 

psicanalítica. Freud utiliza o exemplo de um homem que, em uma conversa na q d  

descrevia seu encontro com um senhor muito ririco, =Iata a seu interimutot que fora tratado 

"como um dos seus, muito familiomente" (ibrd, p. 29). Freud atenta para a dimensãn de 

não intencionalidade do chiste apontando que se trata de irma operaçgo de Iinguagem, 

sendo os entrelaçamentos lingrii'sticos relevantes nesta função. A tentativa de exprimir este 

mesmo pensamento lançando mão de outras palavras ou fornas lingüística, apagaria deste 

vnsamento a dimensão do chiste, ou seja, o &ter chistoso se p-de na traduqão, o que 

demonstra que a dimensão do ehiste não reside no pensamento, mas sim na forma 

t ingtiistica de verbalimqiio, na operação da linguagem. Neste exemplo Freud diz- 

"Se exdullnos da abordagem tal força compressom que, na verdade, desconhecemos, o processo 

pela qual se fama o chiste - w seja, a tecnicaddste -, pode ser descrito, nesse caso, como uma 

'mndensação acompanhada @a formação de um substituto'; e no exemplo em pauta, a formação do 



substituto consiste na prduçk  de uma 'palavra mposta'. Essa palavra compodta 'fdonar', 

que é, em si mesma, itmmpreensível, aas imediatamente mmpreeridida em seu contexto e 

r e c o M d a  cumo plena de sentido, 6 o veiculo do efeito competidorda-riso no chiste." (ibid, p.33) 

Novamente está indicada uma operação de linguagem que traz em seu bojo o sujeito do 

inconsciente. 

Utilizamos o exemplo do chiste para, ainda uma vez mais, fazer referEncia ao 

sujeito do inconsciente como sujeito da linguagem, para demonstrar que há um sujeito que 

6 determinado e emerge na realização do chste. 

Nosso tmkiho até aqui visou circunscrever a busca de Ereud pelo lugar e pela 

fungo da linguagem como forma de apresentação do psiquísmo, o que nos permitiu 

indicá-la como um conceito fundamental para a psicanálise. Já indicamos acima como 

estes textos e as conseqtiências destes seriam recuperadas por Lacan em seu retorno a 

Freud. Cabe agora apontar que a noção de estrutura de linguagem, introduzida por aquele, 

veio sofisticar os conceitos de inconsciente e introduzir a questão da linguagem mais 

conceitualmente no campo da psicanálise. 

Tentaremos apenas ainda indicar que Lacan, partindo de sua leitura do texto 

freudiano, pôde reafirmar o campo psicanalitiço como fundado na faia e na linguagem, 

tndo como referência que a experiência analitica não @e ser separada datas. Lacan 

respaida essa formulação argumentando que a experiência analítica se funda na fala e é 

pela palavra que se pode reconhecer a efetividade da intervenção analítica. Portanto, o 

psiquismo, corno postulava Freud, deve ser representado em termos de linguagem. O inicio 

do ensino de lacari muito se ocupou em ratificar a importancia da linguagem para a 

p s i d i s e ,  culminando com sua proposição inaugural do inconscienfe estruturado como 

uma Zingsurgem, que indica a via de sua retomada da leitura freudiaria e que vai representar 

o avanço propriamente lawiano deste conceito, ainda que reconheçamos que 

"Soi se apoiando nos progressos da lingíustia de F. de Saussure e de R Jakobson que Zacan mostra 

que se podem encontrar, nas leis que regem o inconsciente, os efeitos essenciais descobwtos no 

nível da cadeia do dismrso efetivo: o Inconsciente 6 estruturado como u m  hguagern..." 

(Chemania, 1995, p. 107). 

Um dos efeitos expressivos dessa forma de articular o inconsciente diz respeito ao 

fato de que o campo da linguagem poderá ser denominado como a matriz representante do 



Funcionamento psíquico, a fonte dos elementos que o constituirão (o que, mais tarde Lacan 

virá a chamar de tesmo dos significantes, nomeando o Outro). A partir dela, também, será 

possivel pensar o Inconsciente como sendo constituido na e pela Iinguagem, como sendo 

um efeito desta que se manifesta em seu próprio seio. 

Podemos verificar aqui o paralelo que indicamos acima entre inconsciente e 

linguagem ou inconsciente e significante. Num primeiro momento, a noção de significante 

tem estreita relação com a noção de representação-palavra, sendo que os mecanismos 

inconscientes condensaqão e deslocamento serão articulados por Lacan aos termos da 

linguagem metálforu e metonimia. 

"Assim Umcxihte e linguagem tornam-se solidariameute artidadoq de tal modo que, se 

o inconsciente 6 uma "diz-mamão" que se institui no t e m o  do sigmficante recalçada, a Tingwgem 

não pode deixar & a p m  como a condição mesma do inconsciente." -I%, p. 267). 

A a r t i cu le  da metafora com a condensqáo pode ser apresentada rapidamente 

por algumas poucas considerações e um exemplo. A metáfora, na linguagem, é antes de 

mais nada a substihução de um significafite por outro, ou a introdução de um significante 

em uma cadeia que não lhe seria própria anteriormente. Esta substituição tem por resultado 

principal. introduzir um significado novo na cadeia de onde saiu o significante que foi 

substituído. Citemos um exemplo. Quando se diz que o sorriso de alguém "se abre como 

uma borboleta" não se est& dizendo que o sorriso deste algukm tem as características de 

uma boiboleta Não seria a mesma coisa afirmar que o tal sorriso se abre como uma 

borboleta se abre. Quando um sujeito usa tal metáfora, ele aplica ao sorriso em questão 

uma série de ~racteristicas que nem são, necessariamente, aplicáveis a borboleta. 

Podemos supor que entra na série sorriso-borboleta algo além de uma cornparaçZo direta: 

entra a admiração do observador, possivelmente o enlevo que o somso desperta, a 

efemeridade ou beleza que ele pode atribuir A borboleta etc.. . Ou seja, ao produzir-se tal 

metáfora, um significante cai para dar lugar a outro, e desta substituiç%o, entra em cena um 

sujeito e e u  desejo. 

Na condensação, por sua vez, também pdemos Ewalizar a substituição de um 

signifícante por outro. Quando Xma surge, no sonho de Freud, condensando, dentre outras, 

sua esposa, o que faz entrada não e simplesmente uma c o m p q ã o  entre Irma e Mattha, ou 

a constatação de que elas têm determinados traços comuns. Há toda uma série de 



avaliações, julgamentos e criticas que levam Freud a 'escolher" 1130 representar sua esposa 

de maneira &eta O que faz e n w a s s i m ,  é s desejo de Freud, e é o próprio fato de que 

Martha teve de ser representada p r  outrem que o comprova. Acreditamos que isto 

demonstre a possibilidade de apxoximaqão entre a metáfora e a condensação. 

Tentaxemos agora tratar da mesma forma a relqão da metonímia com o 

desIocamento. A metonímia é a figura de linguagem que permite uma substituição 

signifieante que implica tomar uma parte pelo todo. Um significante se vincula a um 

significado que não seria originalmente seu, mas com quem mantém uma relação marcada 

pela articuI@o prkítodo. Por exemplo, m o s  dizer que, há tantas velas no horizonte, 

representando com isto uma frota de barcos que se aproxima. O que é preciso relevar para 

podermos f a r  a ponte com o conceito de deslocamento é que, no exemplo dado, a vela 

adquire o mesmo d o r  do barco. O signifícante vela é tomado, na fiaçe, com o valor do 

significante barco. Não se trata de uma aprowlnraç%o, mera e simples, se trata de um 

deslocamento de valor que empresta a cena a marca do autor. A parhcularidade de quem 

fala é exposta pelo desiacamento de valor que permite a passagem de urn significante para 

outro. E isto que permitiu a Lacm a apxirnaçilo com o deslocamento fieudiano. O 

detalhe sem importância em um sonho 6 entendido por Freud como uma equivaiência de 

valor entre dois significantes, ou, em terminologia mais freudim o deslocamento consiste 

na transmissão do afeto de uma representação para outra repmer&qão, que por sua 

inocuidade, não seria passível de censura. Este processo, no entanto, não deixa de indicar a 

via do desejolsujeito, se 6 feito o caminho inverso, pela associação. 

Tudo o que vimos neste item, portanto, nos serve para entendes corno, em Freud, e 

possível recolher os elementos que seMram a Lacan para apresentar o inconsciente 

estruturado como uma linguagem. Em Ereud vimos como o inconsciente pode ser criado a 

partir do subsidio encontrado nos fenômenos da linguagem. Vimos como o sujeito de que a 

psicanálise trata e situado nas articulqões particulares que ele apresenta ao atuaiizar a 

linguagem em sua fala. Vimos, por iiltimo, como Laan veio apontar a analogia entre as 

leis do funcionamento do inconsciente e figuras de linguagem. 

A seguir apresentaremos o surgimerito do sujeito a partir da estrutura de linguagem. 

Para tanto abordaremos a noção de estrutura, situando o sujeito entre os elementos desta, 



fornecendo assim, os termos que nos serão necessários para apresentar o capítulo seguinte, 

que trata da teoria dos discursos. 

Para terminar, ilustraremos com um exemplo, extraído da clínica, que sinaliza a 

ponte entre os mecanismos pelos quais o inconsciente funciona, e nosso próximo tema, a 

definição de um sujeito a partir da estrutura de linguagem. 

O exemplo em questão é fornecido por Chemama (Chemama, 1995) a respeito de 

um fragmento da clínica com um paciente homossexual. No relato deste paciente, se revela 

sua tendência a se afeiçoar por jovens que ele descreve como 'pequenos soldados' ("les 

p 'tits soldats") (ibid, p. 198). O desenrolar da cura produz a lembrança de momentos em 

que este paciente experimentava uma grande harmonia no convívio com sua mãe, que o 

levava ao café e pedia ao garçom: "ah, pour lui, unp 'tit soda" (ibid). 

O que podemos observar aí, em primeiro lugar, é que a ênfase não pode ser 

colocada no significado de 'soldado', que não tem a menor relevância para o caso. O que é 

colocado em jogo diz respeito Aquilo que é produzido pela imagem acústica da palavra, 

onde o que representa não é a palavra em seu sentido lexical, mas a seqiiência acústica que 

assume diferentes sentidos para aquele dado sujeito naquele dado momento (ibid). Essa 

concepção está determinada desde Freud, mas coube a Lacan a retomada da ênfase sobre a 

linguagem, ou melhor, sobre o significante. 

Podemos ainda ver como, no exemplo, o valor associado a p'tit soda - que 

poderíamos atribuir a harmonia experimentada, ao valor da relação com a mãe, as 

possibilidades de prazer que o quadro engendrava - é deslocado, pela via da homofonia, 

aos p 'tits soldats que despertavam o interesse do paciente. 

Por fim, e talvez o mais importante, vale indicar que a relação entre os termos 

homófonos não é, de forma alguma, dada pela cultura ou dedutível pelo analista. De fato, a 

relação é possibilitada por uma dada cultura, é permissível nesta (e se entendemos o 

exemplo é porque podemos compartilhar do procedimento que criou tal relação), mas não é 

dada por esta. O que é dado pela cultura é da ordem do significado, a que nos referimos 

acima como o sentido lexical da palavra 'soldado7. No entanto, a articulação feita entre os 

significantes envolvidos, entre o 'pequeno soldado7 e a 'pequena soda', não é apenas 

exclusiva daquele dado sujeito, ela é fundante daquele dado sujeito. O sujeito em questão é 

efeito (e no exemplo sua vida sexual é inteiramente articulada em tomo disto) da 

articulação entre os significantes. Se o léxico não fornece a chave para tal articulação é 



porque eia sb pode ser fornecida pelo cornpzuecimento de um sujeito, que será, portanto, 

efeito desta articulação. 



2.2 O sujeito na linguagem como esimbra 

Nos ocuparemos agora de indicar como a formulação lacaniana dos efeitos da 

linguagem se encontra marcada pelo estruturalismo. É por esta marca que entenderemos a 

apresentação da linguagem como estrutura, e que poderemos indicar a possibilidade de se 

pensar o sujeito como efeito dela Também indicaremos a possibilidade de diferenciar a 

estautura da fala e a estmtura da linguagem, na medida em que ela nos permitirá frisar as 

diferenças entre a visada lacanXana e a visada estruturalista, situandwa justamente na 

possibilidade do sujeito. Este percurso permitirá precisar, em nosso texto, os quatro 

elementos da estrutura da linguagem que já viemos indicando, que u t i l ~ o s  em nossos 

próximos capitdos. 

Podemos dizer que a psicanálise lacaniana é influenciada pelo estruturaiismo de 

Saussure, lido por Jakobson, uma vez que o prdpio hcan não poucas vezes seconheceu a 

importância destes lingüistas. Também p i e s e  reconhecer a importância da aplicação do 

estnituraIismo à antropologia, feita por Ikvi-Sttauss, que forneceu a Zacan um 

embasamento epistemológico para seu percurso teórico. No entanto, estas inftuências não 

nos permitem supor que Lacaai era, de mesmo, um estruturalista. Há morfificaç6es muito 

importantes que ele insere nos pressupostos do estruturalismo que nos impedem de siíui-10 

como tal. Vejamos, para começar, em que medida a hipótese estruturalista é congniente 

com os wnceitos de k a n ,  para sO depois sublinhar o que ele lhe acrescenta 

Levando ao extremo a nproximaçilo em questão, Miller (1 985) chega a que 
a hipótese estruturalista pode ser responsabilizada por vArios dos desenvolvimentos 

teóricos de Lacan: "vou tentar deduzir o que implica a hipótese estruturalista, aspectos que 

vmes poderiam crer ser devidos originalidade, h elocubrqões de Itaean, mas que são 

retiradas deste ponto de partida [a hipDtese estnituralista]." (Miller, 1985. p. 92). Sem 

compactuar com o exagero desta afirmação, vejamos quals aspectos do estnituralismo 

sustentam a posição deste autor. 

Um aspecto central, que funciona como uma forma de defmir rapidamente qual será 

o encaminhamento do estnituralismo, a ideia de que ele se opõe a um substancialisrno. 

Dito de outra f o m  pata o estruturalismo não há essência, o que de& um elemento 

qualquer é sua relação com outros elementos. E isto que Saussure aplica i Iíngua, dizendo 



que, nela, só há diferenças, e que Jakobson extre- dizendo ser possível apresentar os 

elementos de um campo de saber apartir de uma organização mínima, binária 

Estas características podem ser aplicadas à psicanálise lacaniana, de saída, uma vez 

que se adequam a maneira de pensar o campo significante como um sistema de diferenças, 

como um sistema de relações em que os valores de cada elemento só são dados pela sua 

posição relativa, pela relação que estabelecem com os outros significantes. 

Com isto, já é possível entender que o campo do significante seja necessariamente 

uma cadeia. Se a hipótese estruturalista implica que tudo o que há são oposições, para um 

sigdicante encontrar uma definição é preciso que se remeta a outro ~ i ~ c a n t e ,  que por 

sua vez se remete a outros. Assim, dizer que não há substância, só há diferenças, implica a 

idéia de cadeia A cadeia, por sua vez, toma necessário pensar a existência de um universo 

de correlações que funcionem no sentido de definir os elementos daquela. Assim, vemos a 

relação da hipótese estruturaIista com a idéia de tesouro de significantes. 

Relembramos que estamos tomando os pontos de aproximação entre o 

estruturalismo e a psicanálise lacaniana, na medida em que estes serviram para justificar a 

afirmativa de Miller que transcrevemos acima. Consideramos precipitado inferir que a 

hipótese de que só é possível encontrar diferenças na língua, como Saussure propunha, seja 

condição suficiente para as proposições de Lacan. No entanto, ainda assim, tomamos como 

certo que tal hipótese abre algumas possibilidades que Lacan certamente soube aproveitar. 

Continuando, se cada significante deve ser remetido a outro significante, a função 

de um terceiro termo que englobe todos os significantes se faz necessária, uma referência 

que seja presente para cada significante. Com isto estarnos vendo delinear-se a 

possibilidade do Outro lacaniano, tanto como tesouro dos significantes como terceiro 

termo, simbólico, ao qual se referem todos os significantes. Daí deriva uma conclusão que 

nos será extremamente cara. A definição de todo significante, qualquer significante, 

encontra-se fora dele, em uma estrutura composta minimamente de dois significantes. 

Temos, assim, um mínimo de SI-S2 para que se possa pensar em significante. 

Esta última conseqüência do pensamento estruturalista vai produzir um efeito, na 

psicanálise lacaniana, que talvez não tenha sido considerado pelos estruturalistas. Se um 

elemento se define pela diferença em relação aos outros elementos, temos uma situação em 

que o elemento já está dividido, já está fadado a só poder se definir pelo externo. O 

problema é que este externo, por sua vez, é composto de outros elementos que também não 



são definidos senão pela diferença. A consistência do campo, então, fica na dependência de 

algum elemento estável, que se signifique a si mesmo, e que é, por definiflo, impossivel. 

Estamos falando, assim, de uma inconsistência do Outro, de um Outro que não pode 

fornecer nenhuma garantia sobre a identidade de um elemento, de um Outro que só pode 

m r n i t i r ,  no lugar de uma definição, a marca de uma &vi&. E isto que, do Outro, é 

possiveE receber, como pretendemos abordar. 

Para finalizarI o significado, como já ficou implícito com o que foi dito acima, só 

poder$ ser pensado como uma certa gama de relaçks entre os significantes. O significado 

de um dado significante má encontrado nas relw que estabelece com um determinado 

grupo de outros significantes. Assim, memos falar que o significado depende de uma 

posição. O significãdo s6 pode ser dado pIa posição relativa de um significante em uma 

cadeia Isto abre a possibilidade de pensar a estnitura da linguagem como uma relação de 

lugares. Os lugares determinando o conteudo dos elementos que o ocupam, e não o oposto 

(não os elementos transportando, para os lugares, suas propiiedades). 

Estes argumentos aproximam Zacan do estnrturaIismo. No entanto, o estruturalismo 

não deixava espaço para o sujeito, sendo mesmo um movimento que pretendeu dar as 

ciências humanas o mesmo estatuto das ciências naturais, depurando-as do indrnodo do 

sujeito. O que Lacan intrduq no pensamento estrutural, é a compatibilidade com o 

sujeito. E de extrema importância para nós entender como ele o faz. 

Tomando Saussure, hcan pensa a estnitura da fda, na qual um emissor se dirige a 

um receptor e recebe deste sua mensagem invertida, de modo a só então ter noticias da 

mensagem que enviou. o mesmo enredo que pode ser encontrado no @o lacaniano, em 

seu primeiro andar, onde uma criança produz um som, que, pela interpretaqão da mãe, e 

feito fda. SO que ai Lacan introduz modificaçúes tributanas de seu contato com a filosofia 

hegeliana e demonstra que o receptor se encontra em uma psição de mestria, por pdes 

decidir o significado do que é produzido pelo emissor. Há ai uma mistura entre a estrutura 

da fala, em que o Outro serve de garantia ao emissor, e a estrutura da linguagem, onde o 

Outro, sendo inconsistente, como demonstramos acima, sb pade transmitir ao ser falante 

sua prbpria falta, a pr0pria impossibilidade do encontro consigo mesmo dentro da estrutura 

de linguagem, (ibid). 

A estrutura de L-, 6 diferença do estruturalismo, será uma estrutura marcada 

pela inconsistência. De uma forma um pouco rápida podemos dizer que o próprio campo 



do significante, ainda em conformidade com a hipbtese estrutural, sO pode encontrar sua 

definigo pela diferenciação. Dai a necessidade de se pensar que algo faz o limite do 

campo em questão, e que a única wmistência deste campa deverá ser encontrada neste 

algo que lhe é estrangeiro. Isto é impensAve1 para o estnituralismo porque irnpli&a a 

existência de alguma coisa que não pde se dizer, que não pode ser incluída entre os 

elementos da cadeia 

O que o estnitura1ismo consegue fomuIar é que haja um elemento, dentre os 

elementos da cadeia, que diga da impossibilidade dos elementos da cadeia encontracem sua 

definição (por outra via que não a negativa). Os primeiros momentos do ensino de h c m  

nos permitem I d i z a r  o falo como o elemento em questão. M o  nos estenderemos nisto, 

mas indicamos que, quando Lacan define o falo como o signifiwite da falta (falta da mãe, 

por exemplo), está ainda em cungniencia com a hi@tese esbturaIista. 

O ponto que marca definitivamente a ruptura reside alhures. Quando, no seminário 

sobre a angústia (Lacan, 19631, Lacan passa do conceito de filo detumescente, falo escrito 

como - v, para o conceito de objeto a, ele dá o passo para escrever aigo que não é efeito da 

cadeia, é produto da cadeia, no sentido em que é desvelado pelo funcionamento da cadeia, 

no sentido que surge como resto do funcionamento da linguagem. É em relação a este resto 

que ele poderA situar o sujeito. 

Até o momento foi possível pensar o sujeito come deslizando na cadeia, de SE a S2, 

definindo-se entre os significantes em uma evanescência que só pode permitir escrevê-lo 

como $, na medida em que sii se define por algo que é externo a si mesmo. Agora entra no 

quadro um elemento a mais, um eIernento que se caracteriza por estar fora do conjunto dos 

elementos, que só poderá entrar no jogo como resto. 

Assim, o que Lacan faz, distanciando-se do estruturalismo, não é apenas inscrever 

uma descompletude na cadeia (o que, diás, parece ser o que Miller, 1985, considera em 

sua argumentaçiio), é inscrever um estrangeiro radical que participa na fundação do sujeito. 

A formu1aç50 lacaniana da linguagem como estnitura seri tomada por nós como 

urna ferramenta teórica para abordar os efeitos subjetivantes que, acima, sublinhamos nos 

textos de Freud. Pelo que vimos, a linguagem é uma estrutura operadora que permite 

pensar o inconsciente como um vazio e engendra a constituição e a emergência do sujeito. 

Assim, podetemos dizer que é uma intervenção significante que funda o sujeito. 



"De íãto, a problbtica deve ser tomada pela raiz no momento do engajamento do sujeito 

na iinguagem por seu ato de enunciação, pois o desejo, tal como é desdobrado pela articulação 

significante, se inscreve pela negatividade; esta noção de inscrição é fundamentai no pensamento de 

Lacan. A supremacia lacaniana do significante sobre o significado aíirma duas dimensões cuja 

vianhança parece surpreendente, a da escuta, do ouvir e a da leitura, ernbasando uma idéia de 

inscrição mínima do sujeito num traço. Ressaltemos o quanto este conceito de leitura é essencial; o 

sujeito só "inventa" o significante a partir de "alguma coisa que já está lá para ser lida" - o traço 

(L 'Zdentifimtion). A descoberta de um traço na areia consiste numa identificação do sujeito com um 

traço negativo que faz corte (com o objeto que supostamente representa) sobre um "fundo de 

ausência" (Freud, "Psicologia das massas e análise do eu", que Freud designou como "identificação 

'parcial', extremamente limitada e que toma um único traçon). A identificação com esse "traço 

unárion procura preencher o vazio deixado pela ausência de um significante original, ausência que 

apresenta ao mesmo tempo a questão do engendramento do significante e do sujeito." (Ibdbmq 

19%, p.473) 

Recapitulando, a formulação da linguagem como estrutura nos permite entender 

que lidamos em psicanálise com um sujeito que é o efeito da linguagem, um sujeito que 

surge entre dois significantes, mas que ao se determinar, pela linguagem, perde a 

possibilidade de se significar de forma plena. Em psicanálise falamos de assujeitamento ao 

significante, ou seja, Aquilo que pode determinar um sujeito, produzi-lo, causá-lo. O que 

determina o sujeito é sua história, ou melhor, a história de um dizer, aquilo que já estava lá 

antes de seu nascimento, no discurso dos pais, aquilo que depois de seu nascimento não 

cessa de acompanhá-lo e determinar sua vida. É o "tu és isso." (Chemarna, 1995, p.48). 

Podemos, então, apresentar as coisas desse modo: o que produz um sujeito (não um 

homem ou um indivíduo, mas um sujeito dependente da linguagem) é que um significante 

(S 1) vai representá-lo ($) para todos os outros significantes (S2), e assim, determina-lo. 

Observamos que posteriormente a formulação da estrutura de linguagem, Lacan 

postula que a operação significante não é uma operação resolvida sem restos, não é uma 

operação completa, mas sim é urna operação que produz um resto (a) que cai do simbólico 

como não simbolizável, como limite do simbólico. Entendemos, então, que as palavras não 

podem dizer tudo, indicando a castração do ser falante e apontando para a constituição de 

um sujeito que é, de saída, dividido e submetido a uma barra, a uma incompletude. @ isto 

tudo é o que indicamos como sendo o ponto em que Lacan se diferencia do pensamento 

dos estruturalistas). 



Apresentatemos agora a relação entre o sujeito e o Outro como forma de descrever 

a constituiqáo do sujeito. Pudemos ver .que no pensamento de h a n  o Outro está sempre 

em ignorância daquilo que lhe falta, de maneira que não há síntese possivel. Assim, em 

psicanálise, a negatividade é imdutivel, não há possibilidade de compIetude do Outro, e 

deste modo, o que se transmite do Outro ao sujeito 6 a barra, sendo neste ponto de 

ignorância que o sujeito se aloja, e que se aloja o objeto que lhe causa (Lacan, 1963). O 

sujeito ($) recebe do Outro sua barra, sua caslnçb, deixando, como resto da operação, o a, 

aquilo que, do simbólico, insiste como não representável. 

Dissemos que o sujeito se constitui dividido, esta divisão implica que ele recebe do 

Outro sua falta, ou seja, é o fato do significante não dizer tudo, não representar tudo que 

supõe, que faz com que o sujeito tenha que tomar uma posição sob o significante para 

poder se representar. Podemos esclarecer este encaminhamento apresentando como 

exemplo a manifestação do ato falho. Sabemos que não basta a ocorrência do lapso para 

que ele se revele wmo wna manifeshçib do Inconsciente, não 4 raro observamios que ele 

pode, na maiaia das vezes, ser tomado wmo um e n e o ,  um erro. O que queremos 

encaminhar é que o 4Len&an0n contido no ato filho é determinado por uma dimensão 

inconsciente, ou seja, o que se apresenta a impção violenta, na fala, de um signifimte 

a revelia daquele que toma a p i a m .  No entanto, pua que essa operação advenha como 

ato falho, k necessário que um sujeito se posicione tomando para si aquele elemento 

intruso come um significante que o representa, que diz dele. 

Indicamos acima a incidência significante como a opm@o w d t u i n t e  do sujeito, 

uma vez que eIe acede i linguagem. Pdemos, então, apontar uma pré-existênciã lógica da 

linguagem ao ser falante, com tudo o que este fato comporta uma vez que implica a 

inserção deste ser em uma cultura. Esta antecedhcia demanda uma significantizaç50 deste 

ser, sua introdução na linguagem, que, para Lacm, é o processo que produz o sujeito. 

Podemos evocar que em Lacan encontramos um trajeto que parte de um momento 

indiferenciado, de um esboço de sujeito insustentável por definição mas possível de ser 

pensado teoricamente, que será submetido a uma perda para que possa advir aquilo a ser 

entendido como sujeito. Estarnos nos referindo aqui ao que Lacan, em seu Seminário 10 

( ib iq ,  chamou de sujeito do gozo, que será escrito como S, sem bam, que não se 

sustentarA mais corno tal a partir do momento em que entrar em reIqk com o Outro. 

Como apontamos acima, neste processo surge m resto, nomeado com a, necessário a 



operação de subjetiwção, devido ao vazio inerente a cadeia Ainda no seminário sobre a 

ang;istia, Lacan designa o Outro, de um momento inicial, como um Outro da compleãide, 

não sujeito à barra. Utiliza então m a  outra forma para elaborar o constituição subjetiva, 

estabelecendo uma divisão: o sujeito mítiw do gozo, S, questiona o Outro anterior a 

barra, A, a respeito de sua inserçrio no significante: A+$. A partir da anterioridade de um 

significante o sujeito rnitico do gozo tenta se inserir no Outro, se definir a partir dele 

fazendo uma 'operação intmogativa' sobre sua divisão em relação ao A (Freixe, 2003). 

com relaeo ao tesouro do signifcante que, desde jh, espero çonstihiis o espaço onde ele tem de 

se situar, que o sujeito, neste nid mitico que ainda não exjste, que apenas existe pariindo do 

significante que Ihe é anterior, que em relação a ele é constituinte, o sujeito faz, no A, esta primeira 

operação intmqativa - se v& querem - quanta vezes S T  @ c q  1963, p. 199) 

Mas o que surge desta divisão, nos diz hcan, é uma diferença entre o A a que se 

dirigiu a pergunta e o A que mponde. A diferença é expressa em termos de um resto desta 

diviso, decorrente do fato de que o sujeito não @e se inscrever no Outro de forma total, 

hh algo que resiste, no sujeito, a inscrição nos signifícantes. Deste modo encontramos, na 

operação de divisão do sujeito no campo do Outro, o resto a. A partir disto o A não é mais 

aquele a que se dirigiu a questão, é A barrado (A), incompleto no que diz respeito a 

possibilidade de inscriç& do sujeito. A função do resto da operttção será exatamente a de 

fazer com que o S original, a partir de sua IocaIização no Outro, seja também barrado. $, é 

a designqão do sujeito do desejo, o sujeito inserido no significante portador de um resto 

irredutivel, algo do sujeito rnítico do gozo que resiste A inscrição (ibid). 

Esta relação entre sujeito e Outro tamlkrn é apresentada no seminário I 1  ( L a w ,  

1964) nos termos da alienação e da separação. O momento rnitico anterior ao surgirnento 

do sujeito a que nos referimos acima, pressupõe a antecedência do significa& no campo 

do Outro. I? neste campo que surge o primeiro significante que vai representar um sujeito 

para outro signifiçante. Assim o sujeito será reduzido ao que um significante representa 



para outro signifiwnte. Desta fomia o movimento em que o primeiro significante faz surgir 

o sujeito o petrifica como significante. Por esta via este é apresentado como um efeito 

retroativo da cadeia, conseqüéncia desta, que, ao sUrgtr no campo do Outro wmo sentido, 

desaparece como sujeito, ou seja, no momento em que o significante situa o sujeito como 

sentido em um dos campos, no outro campo este sujeito aparece como afâníse, 

desaparecimento. Este processo é apresentado como a alienação do sujeito no campo do 

Outro. Podemos entender que há sempre uma perda envo1vida no processo de subjetivação, 

e o sujeito esth determinado a s6 aparecer nesta divisão. Esta é uma característica daquilo 

que Lacan nomeou çomo vel alienante do significante e que se refere como um fatot letal, 

afirmando que "é da natureza do sentido, tal como ele vem a emergir no campo do Outro, 

ser, numa grande parte do seu campo, eclipsado pelo desaparecimento do ser induzido pela 

função mesma do significante." (ibid, p.200). 

A segunda operação relativa ao que ocorre entre o sujeito e o Outro, neste 

seminário, chama-se separação. Se pensarmos esta operação pela via da incidzncia 

significafite vemos que Zacan entende o signifimte como um diferencial, um t m p  

distintivo. Disto podemos entender que a cadeia pode ser escfita com um mínimo de dois 

elementos, a d&@o só existe em relação a alguma coisa que não ela mesma. Dai a 

escrita de dois temos: S 1 e SS. A escrita da cadeia seria feita como SI - 52, sendo o traço 

que separa os dois significantes um corte não significante, mas interno à sua estrutura. O 

efeito da cadeia que faz surgir o sujeito pode ser entendido como o surgimento no Outro do 

S1, provocando um efeito de sentido. Mas este sentido sd pode ocorrer em relação ao S2, 

fazendo w m  que o sujeito desapareça enquanto tal para surgir como signifiçante, 

tornando-se aquilo que representa para outro signi ficante. Temos, portanto, indicados aqui 

os termos da estrutura de linguagem elaborados por Lacan São eles: SI, S2, $ e a. (Fieire, 

20031. 

A estrutura de linguagem engendrando um sujeite, sobre a qual viemos insistindo, 

produz algumas çonseqthencias que precisamos indicar antes de finalizar o capitulo. Vimos 

que a estnrtum da fala, tomada de Saussure, é entendida por Lacan a partir de sua 

depdência da estrutura da linguagem, a ponto de, a partir da fornu1aç% do objeto a, uma 

não poder ser pensada sem a outra. 



Nos explicamos. A fala será entendida, em meados da década de 60 (e mesmo 

antes, menos explicitamente) çomo a atualkção dos efeitos da linguagem em um sujeito. 

Isto implica que a cada vez que se toma a palavra, delata-se a posiqão que urn sujeito 

assume a partir da estrzlhrra de linguagem. Ora, se a estrutura da linguagem só é eficiente 

no tocante i produção de um sujeito por desvelar o resto a, podemos dizer que a cada vez 

que o sujeito faz uso da plavra estabelece uma certa relação com aquele objeto. 

Dizer as coisas desta forma implica que o sujeito passe a ser pensado nas relações 

que lhe são possiveis de estabelecer com o objeto. Ainda de outra forma, a fala realiza, 

demonstra ou desvela as relações de um $ com o a. Ao tomar a palavra t! possível ao 

sujeito buscar a consistência que não lhe é dada pio  Outro; esta consistência, porém, não e 

encontrada por esta via, apesar de s6 por ela poder ser buscada. Assim, a fala se apresenta 

como a irnica possibilidade do sujeito se relacionar com o que Ihe falta de consistSncia, 

ainda que esta reita* mesma jamais vá lhe fornecer tal consistbcia 

Podemos dizer que estas formulaçks encontram sua confimqão no cotidiano da 

clínica, e sua descrição já havia sido feita por Freud. A análise do sonho, com o umbigo 

que Ihe 6 inerente, demonsbãva como ao sujeito sO resta Ealar sobre aquilo que lhe causa, 

sem que isto vá, jamais, esgotar as possibilidades de interpretação do sujeito, as 

possibilidades do sujeito ali se representar. 

A passagem à teoria, no entanto, a fomlt2ação tebrim das possibilidad~ do 

sujeito assumir urna posição frente ao insensato da linguagem, será encontrada por h c a n  

ao propor a noção de discurso. Esta concepção lacaniana é unia formulação que introduz 

um avanço te01ic-o inserindo assim uma ordem na equagão da linguagem. 

A estrutura da linguagem, corno vimos, produz um resto que Lacan escreve a. A 

fala atualiza a relação do sujeito com isto que lhe funda, que lhe causa. O discurso, em suas 

quatro modalidades, será aquilo que teoriza as possíveis posições do sujeito em relaçzo a 

este a, as possiveis modalidades de tentativa de laço, de relação com o Outro, levando o 

objeto em consideração. 

A estnituLa dos discursos, no entanto, só subsiste nas relaç5es possibilitadas p la  

estrutura da linguagem, sendo que o laço social depende e só pode ser promovido pela 

linguagem, e o que determina o laço é aposição, o lugar de onde se toma a palavra. Neste 

sentido, Lacan postula que determinados efeitos são dependentes de uma certa forma de 



organização da linguagem, existindo, então, quatxo organizaçiks e quatro efeitos, ou seja, 

quatro discursos. 

"O que é o saber da estnrtura designa o fhto que a linguagem E a condi* do inwnsciente; 

que não há outra d i a  sonora. De qualquer m d o ,  vemos realmente aí o que iam chama de 

cstmtum, na medida em que 6 a linguagem que instaura a dita esbutura, que são disairsos que, 

devido â falia de reiação semai, e a m o ,  organizam uma modalidade de 1~ social." (MeIman, 

1986, p. 55). 

Antes de iniciar o capitulo dedicado aos discursos, somente a título de ilus-o, 

retomamos rapidamente o exemplo do esquecimento freudiano. 

Podernos dizer que F ~ u d  tomou a ausência do nome SignorelLi como urna 

convocação a se posiciorrar, a se dizer. Ao se deparar com essa falta, fez dela um agente 

em sua função de causa - por ísso podemos chamá-la de a - e compareceu subjetivamente, 

trabalhando, ariicdando as palavras e as questh até prduzir significantes que o 

determinavam, a saber, sexualidade e morte. 

Esta foi a posiç40 de Freud, uma posição, que podemos dizer analítica. Freud 

tomou a palavra de um certo Iugar que precipitava um certo discurso, o discurso anatitia. 

Vale dizer que os 40 anos posteriores a esta data, Fteud passou a construir uma obra para 

dizer que esquece-se por mura do impossbel do sexual e do indizível da morte. 



A teoria dos quatro discursos 6 formalizada por Lacan em O Seminário, livro 17: e 

avesso da psicadise, datado de 1969-1970 (Laca- 1969-70), ou seja, ainda sob os efeitos 

do movimento estudantil de maio de 1968, que incidiu sobre a organização universitária na 

França. Este seminario, portanto, esth marcado por estas circunstâncias histdsicas que 

interviem no campo intelectual e político francês. Podemos dizer que Lacan, através de 

seu semimirh realiza uma interlocuqão com os acontecimentos de seu tempo, porém trata 

estas questõeç do lugar que lhe concerne, a saber, do lugar do d i s t a .  É isso que 

possibilita o questiunamento de tal movimento, indo assim na contraarrente deste, uma 

vez que este indicava uma tendgncia a deposiqão e a contestação ao lugar da mestria. Neste 

seminário Lacan vai determinar de forma clara a importância e a função da mestria, 

tomando-a na dirneMo de um dÍscurso fundante. 

Este seminário é de fundamental importância para a psicanálise por estabelecer o 

ferramenta1 teórico para se pensar a relwo do sujeito com a ordem social em que está 

inscrito. O tnibabo de Lacari. vem situar esta relação nos temos da linguagem, abrindo ao 

campo psicanalitico as vias para incidir de foma mais contundente na cultura, 

enriquecendo as possibilidades de pensar o laço sacia1 pelas posiçks diseursivas da sujeito 

que o frequenta. 

Como mencionamos acima, o~ discursos reduzem as possibilidades do sujeito a 

apenas quatro posições no laço social. A partir dessa nova concepqão, hcan institui a 

teoria dos discursos demarcando quatro Tomas do liame social, sendo esta expressão 

originada a partir do latim Eigamen, que quer dizer ligação, aquilo que prende uma coisa à 

outra e socius, que designa '%ompanheiro, aquele que se associa com outro em uma 

empresa." (Jorge, 2002, p.20). 



3.1 - Estnitura, Elementos e Lugares dos Discursos 

Retomaremos os termos da estrutura da linguagem, demonstrando como virão a ter 

suas definições especificadas de modo a se encaixar nas diferentes modalidades discursivas 

propostas por Lacan. Estaremos constantemente nos remetendo às formulações anteriores, 

que se verão aqui justificadas, para que possamos propor uma apresentação dos lugares 

nomeados por Lacan. 

Antes de mais nada entendemos que a formalização dos discursos vem inserir, na 

estrutura de linguagem, uma organização de relações que, nela, se encontrava ausente. 

Trata-se de uma teoria que pretende introduzir a estrutura da linguagem no laço social, 

tenta fornecer uma ferramenta para se pensar o laço social a partir dos elementos 

fornecidos pela linguagem. É por isto que dissemos que a intervenção da psicanálise no 

campo da cultura se encontra incrementada no seminário que agora acompanharemos, uma 

vez que a linguagem, campo em que opera a psicanálise, tem seus limites ampliados a 

ponto de englobar todas as possibilidades de vínculo social. 

Neste momento de nosso trabalho, será necessário fazer a ênfase recair sobre a 

noção de objeto a. Como indicamos acima, é esta noção que marca a distância de Lacan 

em relação ao estruturalismo. A ordem escrita pela rede de relações, pela oposição mínima 

de dois elementos (que, vimos, pede um terceiro termo), é aquela que, em Lacan, fica 

nomeada como registro simbólico. São as leis simbólicas que fornecem à estrutura sua 

lógica, e não o contrário. A lei que rege as diferenças, lei de oposições e relações entre os 

elementos, é isto que o registro simbólico vai fornecer. 

O que é da ordem das representações é o registro do imaginário. Nesta ordem existe 

a dimensão do valor, já não se trata mais da relação de diferenças, mas uma relação de 

equivalências. Para se constituir isto aqui é necessário que tenha operado um significante 

que determine o câmbio, determine o referencial externo que vai incidir no valor dos 

elementos. Este significante é o falo, que vai, partindo do simbólico como tesouro dos 

significantes, entrar imaginário adentro construindo o campo da realidade. 

O real é o que começa, na obra de Lacan, como o termo excluído do simbólico. Vai 

ser modificado, mais tarde. O que o identifica, em um primeiro momento, é o elemento de 

presença que falta ao simbólico. O que se pode dizer, com certeza é que o simbólico, onde 



sb há diferenças, sem temos positivos, e o imaginário, onde há imagens, represenitações, 

são necessitados pela hip0tese estruturalista, o real, porém, é aquilo que s8 pode começar a 

ser pensado a partir do distanciâmenb desta, e da fomul@o do objeto a, que agora 

estaremos relevando. 

Vimos acima como o objeto faz sua entrada na teoria lacaniana A passagem do 

elemento da cadeia que indica sua descompletude (+) para o limite do simbólico, funda o 

registro de um impossível de gozo, um impossivel do sujeito adquirir sua consistencia pelo 

registro simbólico. Comentamos, porém, que mesmo sendo impossível, é este registro que 

resta ao sujeito como via para tentar se representar 

Naquele ponto da teoria lacaniana, porém, o objeto a ainda não teve sua 

operatividade especificada. Ou seja, sua necessidade foi proposta, mas a escrita de seus 

efeitos subjetivantes s6 vem a adquirir uma magnitude mais definitiva çom a teoria dos 

discursos. Estes escrevem justamente as possibilidades do sujeito se relacionar com este 

objeto, as possibilidades do sujeito lidar com o fato de que sua condi@o de efeito de 

linguagem é marcada por um impossível de pm, experimentado como uma perda 

imcu@vei em busca da qual oqymhrá o registro simbólico. 

Talvez seja esta a razão de Laca no semháno dedicado aos discursos, retomar as 

três profissões impossíveis, articulando-as aos discursos. O impossível de governar 

relacionado ao discurso do mestre, o impossível de edum referido ao discurso 

universitirio, o impossivel de analisar vinculado ao discurso do analista, e finalmente o 

irnpossiveI de fazer desejar ligado ao discurso da histérica. Talvez seja esta uma forma de 

indicar que o discurso será sempre uma maneira do sujeito se posicionar frente a uma 

tarefa impossivel. 

Padern~s nos arriscar a dizer que a própria teoria dos discursos, foi, para Lacan, 

uma tentativa de cemir o impossível na transmissão da psicanálise. Ele mesmo chega a 

justificar que sua decisão pelo matema diz respeito i possibilidade de sustentar a 

transmissão por um escrito que, se colocando para alem da faia, mantém os efeitos mesmos 

da lingiuagem.('lacan, 1972-73, p. 126) Assim, a escrita do matema tenta garantir que se 

transmita o real da estrutura presente no discurso. 

O matema aponta para uma preacup~tção de Lacan com a transmissão, visando 

evitar que a transmissão não se perdesse no inefavel da experiência, e evitar também que o 

ensino da psicanálise se tomasse um saber universitário. Na constniqão dos matemas e na 



formalIzn@o dos discursos, Lacan pretendia fazer com que o discurso psicanalitico fosse 

capaz de ensinar, sem no entanto confundir-se com o discurso universitário, fundado num 

saber cumdativo e acadêmico no qual o sujeito, como produto, resumese a "créditos". É 

importante ressaltar que quando menctonamos o temio transmissão, estamos considerando 

um certo real. O real, cumo aquilo que escapa ao sentido, como algo desprovido de sentido 

e que, ao ser transmitido pelo materna, só pode ser escrito com letras. O materna, é esta a 

esperança de Lacan, seria aquilo que manteria o real de uma transmissão. Se esse real e 

abolido, estamos diante de um saber universitário, no sentido do discurso, como veremos 

posteriormente. 

E assim que, ao introduzir este seminário, h n  estabelece a noção de discurso 

como uma estrutura que, ultrapassando a palavra, subsiste em certas relações fundamentais 

da linguagem. "Os discursos em aprqo nada mais são do que a articula@o significante, o 

aparelho, cuja mera presença, o sba6us existente, domina e governa tudo o que 

eventualmente pode surgir de palavra." ( L m q  1969-70, p. 158). Situar a palavra coma 

submetida ao discurso aponta para a noção de discurso sem palavras (ibid, p. 1 I )  que pode 

ser explicitada no fato mesmo do discurso ter como elementos constituintes as letras SI, 

S2, $, a, considerados a -r da dimensão da estrutura de linguagem. E esta última que 

instaura um certo número de relações, no interior das quais se inscreve algo que ultrapassa 

a própria linguagem, a saber, o discurso. "A estrutura de linguagem rege a palavra e esta se 

aloja no lugar que a linguagem lhe reserva." (Wainstein, 2002, p.17). As relafies 

fundamentais aludidas acima dependem e se utilizam da linguagem para inscrever algo 

mais ampIo, situado para a l h  das enunciaqões efetivas. Desta forma Zacan situa o 

discurso em seu "estatuto do enunciado", por estar referido a um ponto de origem que o 

fixa (Lacari, 1969-70, pp. 10-1 1). 

Pois bem, a apresen* da teoria dos discursos inicia evocando como escritura a 

forma fundamental própria da estrutura de linguagem. 0 s  discursos correspondem, 

portanto, "h estruturas minimas de todo e qualquer lime social, sempre concebida como 

fundado exclusivamente na linguagem." (Jorge, 2002, p. 1 9). Deste modo, como j a vimos, 

o ponto de partida será a relação de um significante que se destaca - SI, com os outros 

significanteç - 52, uma vez que somente nesta rela@o pode advir o sujeito, em 

conformidade A definição do significam como aquilo que representa o sujeito junto a 



outro sigmificante. Portanto, o discurso, em sua origem, está sihzado a partir dessa fonna 

fundamental, onde SI intetvh em uma bataia significante S2, derimdo dai um sujeito $. 

A isto soma-se a originalidade do pensamento de hcan, o surgimenio, no processo, de 

uma perda designada como o bjeto a. 

Desta forna, o discursa poderá ser definido como "orgsitrizaFão da comunicaç&, 

sobretudo da linguagem, especifica das relações do sujeito com os significantes e com o 

objets que sãr, determinantes para o individuo, e que regulam as  formas do vínculo mial." 

(Chernama, 1995, p. 47). Acontece que o conceito de discurso não estará, em Lacan, 

reduzido ao que acontece quando uma fala é proferida pelo sujeito, nem está situado 

apenas numa dimensão de comunicqão. O que é mimente determinante do discurso, e 

isto 6 uma conseqfi2ncia teórica do que chamamos de originalidade de hcan, é que ele 

designa uma modalidade de gozo. Ou seja, o discurso demonstra a relação do sujeito com o 

gozo, uma vez que a incidência significa& p s u p õ e  uma certa inacessibilidade do gozo 

em relação A qual se coiocam as quatro modalidades discursivaç, Vamos desenvolver 

melhor isto. 

A impossibilidade do gow em questão, se coloça, de saída, a partir da incidência do 

significante, uma vez que S 1 se separa de $2, este se representa como inconsistente, coma 

incapaz de dar a um significante seu significado definitivo. Falta-lhe ao menos um 

significanfe, que seria aquele significante que, significando-se n si mesmo, faria çom que o 

simbolico bastasse. Do ponto de vista sinboliço, essa situação pode ser descita como 

saber incompleto, ou cumo falta no Outro (como tesouro dos signifrcantes). Neste sentido, 

o ato de dizer comporta uma refersncia a uma cadeia significante faitoa Todo discurso 

está referido A operação significante que produz uma falta na cadeia, no saber. Vimos, no 

entanto, que a questão é ainda mais sofisticada com o conceito de objeto a, uma vez que 

ele nzo é um significante que falta i cadeia, mas um produto desveIado pela operação de 

linguagem que denuncia a inconsist2ncia do simbólico, a necessidade da nodulação do 

simbótico com o campo do real, que faz seu limite, que marca toda e qualquer 

possibilidade de laço entre sujeito e Outro. 

"Utilizando a açãa combinatiiria destas letras, o matema visa possibilitar a transmissão, pela via da 

esc&& do que se produz M wcperi&cia anditiça, ocupando na teuria um lugar entre 0 simbólico e o 

red. Os maternas dos discursos. - nos quais as letras f I ,  S2, $, a se distribuem pelos lugares fixos - 



constituem o m e  das formulações de Seminário 17, no qual o discurso é concebido como estrutura 

mínima necessária que articula os campos do sujeito e do Outro." (Rinddi, 2002, pp.7-8). 

Dito isto, pademos agora afirmar que o discurso é m a  operação que organk essa 

referência da fala ao gozo, ou seja, o discurso apresenta uma forma de relação ao gozo, 

posto que esta em jogo a impossibilidade deste se realizar corno tal. A formulação dos 

discursos introduz a relação entre o campo da linguagem e o campo do gozo, 

apresentand~ como o campo operat6ino estruturado pelos discursos, Assim, "não há 

discurso que não seja o do gozo, ao menos quando dele se espera o trabalho da verdade." 

(ibid, p. 74). 

fi importante observar, e recuperaremos isto i f?ente ao tratar de cada elemento do 

discurso, que h a n  vai afirmar que o saber é o meio de gozo que resta ao sujeito, fazendo- 

o (o saber) coincidir com a escrita 52. O que está em questão é que, uma vez que a 

linguagem, como insistimos, produz uma perda de gozo, ao sujeito só sesta perdurar na 

circula@ da cadeia, Ou seja, apesar de gozo ser impossível, o sujeito é éfiindado na 

tentativa mesma de iecuped-10 pela çircdação sigriificante. Isto leva Lacan a tratar a 

questão da repetição, em Freud, como sendo a própria busca de gozo. "O que nos interessa 

como repetição, e se inscreve em uma didética do gozo, é propriamente aquilo que se 

dirige contra a vida.'"caxl, 1969-70, p.43). Esta afirmação articula a repetição com a 

pulsão de morte, o retorno ao inanimado. "O inanimado revela-se pelo que há de 

gom."(Lacan, 1969-70, p.43). Lacan indica que a repetição se funda numa tentativa de 

retomo ao gozo (que nunca existiu como tai) e que nessa mesma repetição, no prbprio 

movimento de repetição, produz-se algo que é fmwso, defeito, ou seja, perda de gozo. Na 

prbpria repetição há, portanto, desperdício de gozo. 

Esta é outra forma de tratar o movimento que ji vimos acima, o do sujeito se 

precipitar a partÍr da estrutura da linguagem, só que, esta estrutura, engloba a tentativa de 

recuperação do gozo como fundamental para o laço social. 

Ate aqui vimos como a proposta de k a n  E: a de escrever um materna, uma vez que 

este ultrapassa o campo da palavra, que dê conta da relação do estabelecimento das 

relaqões do sujeito ao Outro. Vimos também como esta relação ser& sempre definida como 

uma forma especifica de relqãa com o que o sujeito perde de consistência ao se fundar 



pela linguagem. Agora tratarmos da estrutura em questão, apresentaremos a descrição de 

suas psições e de seus elementos. 

E importante retomar o que dissemos sobre o e s t r u ~ i s m o  par& salientar algumas 

características da confn'buiç30 Facaniana. O aparelho qeradripde' instituido por kcan n5o 

é uma estrutura estática, sendo modificado dinamicamente, tendo sua operação 

diferentemente definida de acordo com a localkzção dos etementos em suas posições 

deteminantes. Ainda em confomiWe com a hipótese eshutu~d, não só a operqão do 

aparelho se modifica, como também cada elemento de sua estrutura transita em sua função 

de acordo com o lugar que ocupa, o que determina uma incidsncia dos lugares fixos na 

função de cada elemento. Ilustrando esta afirmação, utilizamos como exemplo o elemento 

objeto a, que no discurso do mestre, situado no lugar &produção, tem o estatuto de mais- 

de-gozar; ao passo que no discurso da histérica, ocupdo o lugar de verdade, apresenta- 

se com função de objeto perdido. Ainda no discurso do analista, esse mesmo objeto, 

ocupando o lugar de agente, indica o objeto causa de de*, e, por ~ltimo, como QU@O do 

discurso universitário representa a falta do saber. 

A primeira característica que indicaremos, da estutura do discurso, é que ele se 

escreve possuindo dois pólos. Trata-se do fato de que o discurso é sempre uma relação do 

sujeito mrn o Outro, ou seja, a articulação entre sujeito e Outto é o que Laçan vai 

apresentar como protótipo de todo laço social. 

"Considerando a estrutura, o que Lacan desde o inicio vem situar como intersubjethidade, o sujeito 

é a principio aquele que faia, mas ele jamais fala sozinho; mesmo quando está só; ... e que uma fda 

tem por particularidade se endereçar sempre a alguém, e portanto de partir de um lugar." (Melman, 

JWa, p. 22). 

Essa fomulação engendra uma distinção interna ao discurso em dois campos: o 

campo do sujeito e o campo do Outro. Temos então no matema as seguintes posições 

estruturais do discurso: 

' Lacan denomina o materna discursivo como quadrípode, fazendo referência a um aparelho de quatro patas, 
visto que se trata de uma estrutura móvel de quatro lugares 



SUJEITO OUTRO 

agente -3 Outro 

verdade produçfio 

Ainda outra de suas características é o fato de ser pensado como dotado de um um 

movimento operatório, por onde devemos fazer sua leitura. É um movimento girattbrio no 

sentido horário, pr&m em um certo ponto intemmpido, uma vez que não há relqão entre 

os dois elementos que se encontram sob a barra. Observamos que a verdade tem relação 

com o agente, por ser a verdade deste; o agente se relaciona com o Outro, pois a ele se 

endereça; o Outro mantém uma relação direta com a proáu@o pais esta 6 efeito de seu 

trabalho; no entanto, a produção encontra wna barreira em relqão a verdade. Esta 

formulação se encontra justificada pela impossibilidade da articulação entre o $ e o a no 

discurso do mestre, onde encontramos $ A a (Zacan, 1969-70, p. 101). Podemos utilizar a 

ilustração proporta por Jorge (20021, para dmonstrar tal movimento: 

agente + Outro 

T t 
verdade produção 

Encontramos tambbm, escritas na estrutura, duas barras que indicam - bem corno a 

seta entre os elementos da nível superior - m a  certa relação entre os elementos que se 

situam acima e abaixo das mesmas. 0s lugares abaixo da barra serão pensados como 

inacessíveis, podemos atk mesmo dizer inconscientes. A escrita é literak os lugares abaixo 

da barra são barrados. A seta, por sua vez, indica a possibilidade de relação, a possibilidade 

da referência. Vimos que no andar de baixo não haver& .arela@o, haver6 impossibilidade 

desta, o que traz diferentes conseqfiências de acordo com cada discurso. 

As posições, no discurso, são fixas. E são escritas no sentido em que o discurso 

enuncia uma verdade sobre a qual. está situado um agente - de onde parte o discurso - que 

se dirige a um Outro, obtendo, o discurso, a partir dai, uma prduqão. 

Nestes quaím lugares, por sua vez, circulam, em ordem, os quatro elementos SI, 

S2, $, a, constantes no esquema inicial da incidência do significante na estrutura de 



linguagem, da constituiç80 subjetiva. O que define cada discurso, assim, é a posição desses 

termos, ou s e j ~ e m  que fuwo se localiza o sujeito, a ordem significante e o objeto. 

Trataremos agora de definir os elementos dos discursos e o faremos brevemente na 

medida em que designam os mesmos elementos constituintes $a operaqão da linguagem. 

Apresentamos o Sl como sipificante que intervém sobre a bateria significa.de (S2) 

que constitui o saber, como aquilo que não entra no estatuto do saber. Representa o sujeito 

para outra signifrcante e surge no campo do Outro, como significante destacado deste 

campo. Observamos, porianto, que o significante que representa o sujeito, como 

significante apartado da cadeia simcante, é o simcante inconsciente. SI é denominado 

o primeiro mo diferencia!, presença da âi f m ç a  marcada em relação a S2. Esta diferença 

significante não diz respeito a uma distinção fonemhtica, mas reside no fato que o 

significante-mestre se refere a uma convocação, por representar o sujeito, ele o convoca, 

enunciando assim sua determinação (que sabemos sempre f a h ) .  

Corno veremos, indicado principalmente rio discurso do mestre, o S1 supõe um 

significante do comando, e nos guia para designar o que pode estar no comando. Sua face 

de comando e o fato de representar um sujeito que é pontual e evanescente, indicam a 

impossibilidade de ser entificável isto é, comporta ele mesmo urna perda significante, 

ficando impossibilitado de se representar. 

A bateria sigmificante, deternuiada como 32, é denominada como a cadeia que 

designa o campo do Ouao na estnrtura do simbólico, e é a conjunto de significantes que 

utilizamos e que vêm deste campo, isto é, é a própria linguagem funcionando wmo tal. 

Podemos indicar este encaminhamento, apontando que ao tomarmos a pdavra, supomos 

que estamos falando a partir de nossas @*as palavras, porém estamos usando os 

significantes do Outro, isto é, estamos sendo fdados. A estrutura psicótica demonstra isso 

de foma radical: enquanto na estrutura newbtica o sujeito se apropria dos significantes do 

Outro, na psicose eles comparecem de fora, do real. "O psicótico é o Único convencido que 

os significantes são do Outro." (Wainstein, 2002, p. 18) 

Esta designação de S2, no entanto, esbarra em toda a problematica do campo do 

saber para a psiçanálise. h c a n  relaciom este elemento a diversos termos, chegando a 

nomear 52 como gozo do Outro, repetição, cadeia significante, dentre outras definições. 

Entendemos que de alguma foma, este termo, ao longo de todo o seminário, 6 resguardado 

de uma significação untvoca. Lacan não se preocupa em fechar esta questão, o que nos 



remete ao que falamos acima sobre a questão do gozo. Nos vemos, assim, obrigados a nos 

deter um pouco mais na apresentação deste e2emento. 

Como vimos, Lam define o discurso como uma proposta de acesso ao gozo. Ao 

enunciar o estatuto do saber S2, encaminha-o como uma memória de gozo e, portanto, 

como meio de gozo. Para esclarecer isto, neste ponto, Lacan toma de Freud a idéia de que 

o significante primeiro, o primeiro traço de satisfação, ao sucumbir ao recalque original 

engendra uma cadeia signifiçante cuja tendência e repetir a primeira experiência de 

satisfação. A insistência do ínconsciente fieudiano é assim lida por Lacan, como um 

momento em que uma segunda perda, o recdque secufldário, Instala e estrutura a repetiçEo, 

sob a lógica da retorno do xecalcado. Se pensamos na fomuiação de Laca ao denominar o 

saber como o conjunto & significantes da cadeia (S2), podemos entender a definição desse 

saber, em sua busca da repetição da experiência primeira de satisfação, como uma tentativa 

de ordenação do gozo da experiência p r i m  o saber instituído, assim, como um meio de 

gozo. 

Lacan nos diz que e no trago unário que está a origem de tudo o que nos interessa 

como psicadistas em relação ao saber (Lacan, 1969-70). Mas, pela via da repetição, que é 

originalmente do traço 60 e que origina o S2 com meio de gozo no exercício do saber, 

surge uma perda, um resto, posto que ao sujeito, uma vez que s6 pode se representar pelo 

significante, não é pmível dizer tudo. no l u p  desta perda que surge a função do objeto 

a. 

E importante comentar que o saber em questão para a psicanálise esta desde sempre 

marcado por uma diferenciação em relação & funçgo do saber em outros campos. Ao 

postular o inconsciente, Freud instaurou a dimensão de um saber não-sabido, ou seja, um 

saber deteminado pelo saber inconsciente, timi saber que na se sabe. Estando designado 

como campo do saber, S2 já se inscreve como derivativo deste saber inconsciente, e por 

isto mesmo, vazio de conteúdo, o que talvez explique a ausência de uma definição unívoca 

do termo no seminário lacaniano. 

Como apresentamos no início desta parte, k a n  estabelece a relação entre saber e 

gozo onde está em jogo a dimensão de limite entre um e outro, isto é, o gozo como um 

limite ao saber e "o saber, isto é o que faz com que a vida se detenha em um certo limite 

em direçso aa gozo." (ibid, p. 16). 



Os outros dois elementos do discurso, o $ e o a, já os abordamos anteriormente. Por 

isto deixaremos para tratar mais deles em cada discurso especifico. De maneira bastante 

rápida, portanto, Iembrernos apenas que o sujeito do discurso é o sujeito do laço, articdado 

pela prbpria linguagem. A estrutura do discurso implica a constituivão de um sujeito, 

sujeito este determinado por uma estnrtuca forrnd do significante, portanto nEo há sujeito 

fora do discurso, ele está situado nos discursos. Sobre o objeto a, por sua vez, é aquele 

desvelado pela equqão da linguagem, como aquilo que e irredutivel ao campo 

significante, restando como perda desta operação onde o sujeito emerge entre dois 

significantes. 

Como vimos, é a circulação, por um quarto de volb, desses elementos pelos lugares 

fixos que constituem o materna, que irá determinar a diferença entre os discursos, ou 

melhor, o discutso de que se trata é definido e depende da localiza@o dos elementos nas 

posições fixas do materna. I? a ligação significmte radicai, no lugar das figuras do 

discurso, que denomina a estrutura do mesmo. 

Lacan parte do discurso do mestre, este é o discurso fundante. O próprio tltuio do 

seminário que acompanhamos o indica: o avesso da psicdlise, 6 o discurso do mestre, é 

este discurse que ocupa o ponto simetricamente o posto ao discuso analítico. Nos 

alongaremos nas razões dista abaixo. Aqui digamos apenas que o que classifica um 

discurso é aquilo que ele tenta 'mâitriser" (Laurent, I992), o que nos bastará, por 

enquanto, para pensá-los como derivados do discurso do mestre. Este, veremos porque, 

define a realidade de qualquer discurso, "a discurso do mestre não é outra coisa senão o 

discurso que assume plenamente o que decorre do fenômeno do discurso." (Juranville, 

1987, p.296) 

O apresentamos agora com s w  variações, os outros três discursos, a saber, o 

discurso da histérica, o discurso universitário e o discurso do analista. 



DISCURSO DO MESTRE DISCURSO DA HISTÉRICA 

S l  (agente) 3 S2 (Outro) ${agente) i Sl (Outro) 

$ (verdade) a (produção) a (verdade) $2 (produção) 

DISCURSO DO ANAWSTA DISCURSO U N ~ ~ I T A M O  
a (a~ente) j $ (Outro) $2 (agente) 3 a fOutro) 

$2 (verdade) SI (produ@o) SI (verdade) $ (produção) 

Chamamos a atençãlo para uma outra característica destas estruturas: os lugares 

fixos designados nos discursos têm um nivel de equivaIência. Por exemplo, aquilo que no 

discurso do mestre é SI equivde ao que vem a funcionar como 52 no discurso 

universitário. Esse lugar funciona corno lugar da ordem, de mandamento, e ai que se 

l o c d k  a dominante de um discurso. 

Abordaremos os lugares fixos dos discursos e sua fungo, partindo da pr~pria 

lógica interna a esses operadores. 

Os discursos se definem pelo lugar dominante, pelo lugar do agem posicionado no 

início da operação discursiva, que é o lugar de onde parte. Ele parte de um agente que sofre 

efeitos de uma verdade. kcan sim o agente como 'uma dominante do discufso', ou seja, 

aquilo que os diferencia e designa em torno do que o discurso irá gravitar. Não é 

necessariamente o elemento mais importante, mas situa uma função determinante dos 

outros elementos. 

Latim estabelece que o primeiro discurso, do qual derivam os outros, é o discurso 

do mestre. Podemos dizer que o discurso do mestre se apresenta como matriz do materna, 

que marca com a posição de seus elementos os lugares fixos. Sendo assim, o lugar do 

agente recebe a marca do SI, significate-mestre, signifcante do comando, da mestria 

Isso daria ao lugar do agente toda a dimensão dominante que estarnos sublinhando. 

kcan localiza essa especificidade do agente em cada um dos discursos. A 

dominante no discurso do mestre, cujo lugar é ocupado por SI, é a lei. No discurso da 

histérica a dominante aparece no lugar do sintoma, ou seja, é em torno do sintoma que se 

ordena tudo o que é do discurso da histérica. No discurso do analista, a dominante é o 

próprio analista no lugar de rechaço do discurso, ou seja, do objeto a. Também menciona a 



dominante no discurso universitário como sendo a burocracia (hcan, 1969-70). O t e m  

dominante indica que, paxa ser consistente, a verdade do discurso deve ser a verdade do 

agente. No matema, C sobre o lugar da verdade que se situa o lugar do agente, o que nos 

possibilita articular que o agente é sustentado por uma verdade. 

O agente seria aquele por cujo ato de discurso se produz o efeito. Não sendo 

forçosamente aquele que faz, o agente se denomina como aquele a quem se faz agir (ibid). 

Quando tratamos da ve&e no discurso, devemos evocar que o elemento matríciai 

deste lugar é o sujeito barrado $ situado no discurso do mestre, portanto, a verdade em 

qualquer discurso estará, de saí& submetida a uma divisão e a uma barra, sendo que 

qualquer elemento que venha ocupar este Iugm estará submetido a esta condição de não- 

todo. Ao tratar do lugar da verdade, Lacan o estabelece como algo que indica um semi- 

dizer, ou seja, o próprio da verdade é nunca poder dize-la senão pela metade, e que indica 

que é banãda. Com essa concep@o, hcan d e s g l m ~ ~ z a  a verdade, chegando a criticar 

nosso grande amor por esta. Ele institui a verdade apenas como um lugar discursivo, que 

constitui 0 não-toda por ter como marca origina1 o sujeito recalcado. Neste sentido a 

verdade t postulada como um enigma, na naessanamente em seu'estado de pergunta, 

mas a m o  um enigma que força uma resposta. Vemos aqui a subvetsão que k a n  introduz 

na dimensão da verdade que, geralmente é concebida como aquilo que poderia conter as 

respostas e as soluções dos enigmas. A verdade que nos importa está condenada a ser 

obscura, numa dirnensãro a qual ela se necessita como algo escondido. (ibid) 

O semidizer indica que nZío h6 um dizer ou wn saber completo, sendo que a 

verdade opera f m d o  furo no saber, tornando a saber incompletáveI. Essa é urna 

designação que se coloca como ruptura ao saber que se pretende absoluto (onde a verdade 

se encontra colada ao saber) pois, para h a n ,  a verdade não o faz, ela é semi-dita e o saber 

é incompleto. Ao mencionar que a verdade está na pr6pria linguagem, ou seja, é 

insepar6vel dos efeitos da linguagem como tais, estamos apontando que a noção do 

inconsciente está incluída ai. Como vimos, desde Freud só é possível pensar que algo da 

verdade se formule a partir da tomada da palavra, a partir da fala. A própria possibilidade 

do inconsciente e uma maneira de nomear que os efeitos de linguagem sejam produtores de 

sujeito. Estamos sublinhando isto por t m o s ,  acima, indicado como a estrutura de JLacan é 

uma estrutura que permite pensar o inconsciente, ao contrário da estrutura dos 

estruturalistas. 



O Outro no discurso representa o lu* ao qual toda o discurso se dirige. O 

elemento que ocupa este lugar t aquele sobre o qual os efeitos de discurso vão se produzir. 

Curiosamente, este lugar que sofre os efeitos é também o lugar de quem trabalha no 

discurso. Assim, na estrutura disçucsivn de Lacan, ainda que o discurso parta de um agente, 

o Outro é aquele que trabalha que sofie os efeitos do discurso e determina o que o discurso 

pode ou n3o produzir. 

E também no Outro que se inscreverá a verdade do agente, haja visto que , por ter 

um caráter de estrutura, é próprio dos discursos que seus elementos intervenham uns nos 

outros. Isto implica que o Outro esth submetido A verdade do agente do discurso, se este 

está em funcionamento. 

O que funda o lugar do Outro no discurso do mestre tL o 52 designado também 

corno saber. Veremos adiante, ao apresentarmos o discurso do mestre, que trata-se de um 

saber na condição de savoir faire, por ser um saber de escravo, daquele que f q  marcando 

esse sitio com a funçâ~ do trabalho. O elemento que se localizar aí estará na posição 

daquele que trabalha no discurso para possibilitar ym produto. 

0 Iugar da produção, como o termo já diz, 6 aquilo que vai redundar como produto 

de um discurso. E de responsabilidade do Outro, como vimos, mas de um outro submetido 

i ação de um agente que possui uma verdade. O produto é o resultado simultaneamente do 

dito do agente o do trabalho do Outro. 

Considetando a ocupação deste lugar pelo objeto a no discurso do mestre, podemos 

dizer que o que e produzido 6 tambkm expelido, projetado para fora como resto. Fundado 

pelo objeto a, o lugar da produção é também determinado como perda Ainda nos referindo 

ao discurso do mestre, o a se encontra ai como o maisde-gozar, o que determina que este 

lugar de produqão também seja um lugar marcado pelo gom, 



3.2 - Os Quatro Discursas 

O DISCURSO DO MES7PE 

Anunciamos acima que falariamos das razões do discurso do mestre ser tomado 

como o primeiro. Lacan lhe dá o maior relevo por ser este discurso que escreve, de maneira 

mais clara, a relação do sujeito com a ordem da linguagem. Não bastasse a formação do 

sujeito estar na dependemia da ruptura entre um S 1 e um S2, o que neste discurso se 

escreve na primeira linha, trata-se de um discwso que h d a  nossa cultura atuaI. Façamos 

algumas consideraqões. 

k a n  dedica urna grande parte de seu seminhio a demonstrar que a obra de Freud, 

sendo anterior ao pensamento estnrturaIista, teve que se apoiar no mito para dar conta das 

reiaqões do sujeito com o gozo. O mito freudiano do pai da horda, Lacan nos diz, é uma 

maneira de formular que, em algum momento, houve ao menos um que teve acesso ao 

gozo. Este ao menos um funda a &fie no momento mesmo em que o gozo é perdido. No 

mito freudiano, 6 o assassinato deste pai que vai marcar o wzo como impossível, no 

mesmo golpe que funda o laço mia1 entre os irmãos. Com o assassinato do pai da horda, 

os irmãos formam um pacto, e e este pacto que garante, de um sá golpe, que o gozo seja 

interditado e que os irmãos se reconheçam como tais. A partir deste momento, Iacan nos 

diz, a significante mestre fica inscrito como aquele traço que permite a todos os irmãos 

uma identificação comum, uma identificação que não seria dada pela cadeia se ela não 

marcasse um Um, um primeiro elemento destacado, um primeiro significante. 

É a isto que nossa referência anterior ao traço unhrio nos remete. O traço unirio é a 

maneira mais elementar de relação do sujeito com um objeto. E a identificação primeira, a 

um traGo único, que fornece o arcabouço mínimo necessiirio para que se esboce alguma 

possibilidade de sujeito. Freud (192 I), em "Psicologia dos Grupos e Análise do Ego", se 

refere a isto quando diz que os grupos artificiais da igreja e do exército capitalizam este 

mecanismo, propiciando aos seus membros a noção de pertença O que nos interessa 

apontar, aqui, a propbsito do discurso do mestre, é que ele demonstra originalmente esta 

possibilidade: um signifiçante se destaca da cadeia, possibilitando que a partir dai, a 

repetição se instaure corno uma tentativa de recuperar aquele unário primitivo. 



Como vimos, a repetição estará vinculada ii função de a na estmhm do discut~o. O 

que o discurso do mestre escreve de forma fundafite, e que a s e p ç ã o  de m significante 

da cadeia estabelece uma perda de gozo que marcari o a como aquele gozo perdido pela 

entrada em cena do sujeito no campo da linguagem. Ou seja, o discurso do mestre, 

inscrevendo este momento pmtotipico do surgimento do sujeito pela via da linguagem, faz 

do mito uma forma desnecessária de pensar. Para relativizar urn pouco a afirmação 

anterior, podemos dizer que o discurso do mestre faz a passagem do mito a estrutura, e a 

conceituaç30 necessária e suficiente para que a referencia ao mito possa ser situada em 

segundo plano, uma vez que apresenta o surgimento do sujeito a partir de termos que 

ampliam as possibilidades da atwqão do psicanalista, termos situados no seio da 

linguagem. 

Dito isto, apresentemos este discurso: 

(agente) SI -$ 52 (Outro) 

(verdade) $ Q (produçao) 

Segundo Jorge (2002), o que determina o discurso do mestre como ponto de partida 

para os outros discursos é o fato do mestre ter '"a pesigo própria Aquele que usa a 

linguagem" (ibid, p.29). Esta fomulação ecoã nosso desenvolvimento acima de que 6 o 

discmo do mestre que escreve a entrada do sujeito na linguagem, sendo que a linguagem 6 

efeito deste discurso. "No discurso do mestre, SI no lugar do agente evidencia que, por 

meio do poder imperativo do signifiçãnte, a entrada do sujeito na ordem simbólica depende 

do acionamento de um slgnificante rneske" (ibid, p. 29), o significante da mstmqão. O que 

esta indicação estabelece é a denominação do S1 como o significante que falta A cadeia 

significante, que a descompleta. O laço social especifico ao discurso do mestre introduz a 

possibiIi&de de um enunciado sem falta, sem a falta pr0pria h cadeia significante, ou seja, 

falar do Eugar do mestre implica falar a partir do SI, do significante que se destacou da 

cadeia S2, que se subtraiu do saber, do campo do Outro, que possibilitou a incompletude 

destes. A especifiçidade do discurso do mestre é determinada por um enunciado que toma 

a linguagem como completa, que tenta completa-la, que tenta tudo dizer. 



"A característica do lugar da mestre, que de-rn sua marca no lugar do agente é, segundo 

Lacan, a de se d e r e ç a r  ao mundo interpelando-o enquanto todo, enquanto totalidade; uma vez que, 

ate mesmo porque o mundo seja justamente bem incapaz, não tem condipões de responder enquanto 

todo. Então, no que veiculam os discursos, certamente já há essa espécie de interpelação que, de 

urna certa forma, d c a  o que aí existe relativo i ca&3@0." (Melman, 1991, p. 9). 

Como trabalhamos acima, este discurso é agenciado pelo S1 que intervem no 

campo dos outros significantes 52, tendo como produçgo o objeto a como o maisde-gozar 

e como verdade o sujeito barrado. 

Este discurso t a m h  toma por referência a dialética do senhor e do escravo em 

Hegel, o que permite que Lacan o chame, também, de discurso do senhor, ou do amo. Esta 

diaiética introduz dois lugares que são engendrados a partir do embate pelo 

reconhecimento, onde o vencido se submete ao vencedor reconhecendo-o como mestre, e 

o vencedor acata esta submissão que faz do vencido seu escravo. A verdade do discurso 

aponta a castração do mestre uma vez que este se encontra na dependência do 

reconhecimento do escravo para que possa se sustentar em sua posição. Assim, vemos um 

mestre na dependência de um escravo, que, por se submeter à perda de gozo imposta pelo 

senhor, perde a própria çamctetistica que faria de seu reconhecimento uma via para o 

mestre adquirir sua consistencia. O que está em quesao, já em Hegel, ié que o mestre 

depende do reconhecimento de outro mestre, mas não há mestria possível se houver 

submissão ao outro. Assim, o mestre, para se manter como tal, deve subjugar o outro, 

tomado escravo, o que faz com que ele mesmo perca a possibilidade do reconhecimento 

que buscava originalmente. Com Isto, inscreve-se o a como perda de gozo e a verdade 

deste discuno como a castqão do mestre. Esta dialética luta indica um tipo de l q o  social. 

privilegiado cuja função ordena o campo destas duas existências (Fernandes, 2002). 

Neste discurso o agente 6 o 5 1, função significarite sobre a qual se avia  o senhor 

como suporte deste significante primeiro, ao passo que S2 é o saber, o savorr faire do 

escravo. O que hcan salienta é que o gozo é sempre visto como privilégio do senhor, mas 

h& algo que indica que o saber do escravo é um meio de gozo, dai a articulação entre saber 

e gozo. Ao conceber a significante mestre (SI) se dirigindo ao saber (S2), a possibilidade 

do senhor ter acesso ao gozo se coloca na sua dependência em reiaçzo ao saber, pois é o 

Outro, o escravo - uma vez que trabalha para o senhor gozar - que detem o saber sobre seu 



gozo. O que isso demonstra é a apmpriaq3o pelo senhor do saber do escravo, que irá 

transferir ao senhor seu saber sobre o gozo. 

Laca  aponta que o que determina o discurso de mestre e sua produção, são razões 

históricas que busca elaborar a partir da filosofia na Grécia, utilizando a dialética hegeliana 

como estamos vendo. Alude para o tempo mitico anterior & fundação do discurso, quando 

havia a relação entre o senhor e o escravo, e se çolocava em evidência o saber fazer deste 

ultimo. Este saber fazer não está referido a um saber sobre o fazer, mas sim a um saber que 

não se sabe, onde a relevância se situa no fazer e não no saber em si. Desse modo fica 

indicado que o escravo goza, que ele tem o saber sobre o gozo. 

Lacan encaminha ainda que o desejo de saber do senhor é causado peta filosofia, 

uma vez que ela se coloca numa dimensão de amor ao saber. E, na medida em que 

interroga o saber, ela lança o mestre no desejo de saber e é este que engendra a rapto do 

saber do escravo pelo senhor, sendo esta p w q q q  essa usurpaç2o que inaugm o discurso 

do mestre. E essa formdação que indica a passagem do tempo mitico para o tempo de 

mestria. Assim, curno vimos acima, a haugum@o do discurso do mestre coincide com a 

pr0pria fnauguqão da fómuEa dos discurso, ou seja, este 6 o discurso fundadoi dos 

lugares. Se tudo funciona neste discurso é devido ao fato das letras se encontrarem em seu 

lugar, e mesmo que o discurso gire, em algum momento lugares e letras coincidirão, a 

saber, no discwso da mestre. 

A inauguração do discurso do mestre irá provocar uma mudança no estatuto do 

saber. Se antes o saber era saber fazer, agora ele passa a ser um saber articulado, ou seja, 

quando algo de um saber sobre esse fm inicia, já temos aí um saber articulado, um saber 

de senhor, um saber teórico. O saber como teoria e o saber expropriado do escravo, tornado 

episteme pela filosofia. Retoma&, é a passagem do savoir faire para o sakr  teórico, do 

senhor, ou seja, a operação de rapto do saber que inaugura o discurso do mestre, e que tira 

o escravo da posição de saber fazer. 

Lacan estabelece p cada discurso uma dominante, como aquilo que o discurso 

trata de dominar, de amestrar, sendo esta, no caso deste discurso, n lei. Podemos dizer que 

disto decorre a posição do mestre de querer apenas que as coisas funcionem. O mestre o 

faz em detrimento de um interesse pelo saber ou pelo desejo, uma vez que obtém o saber e 

o desejo do escravo. Vde dizer que o saber suportado pelo escravo, é um saber incompleto, 

o que faz com que seja passivel de desejo, e disso que o senhor tenta se apropriar. 



Determinamos acima, na linha superior do discurso do mestre, uma relaçgo 

Fundamental, aquela que estabelece o laço entre o senhor e o escravo, que define a 

estrutura deste discurso, jii que o escravo é quem possui o saber sobre o que o senhor quer. 

E a partir desta relação que o escravo dernonstmrá a verdade do senhor, pois esta se situa 

no trabalho do escravo; e por meio da qual ele te& se ocupado todo esse tempo em 

fomentar o maisde-gozar (Lacan, 1969-701. 

Avançaremos, portanto, nossa demonstração para a segunda linha do discurso, 

apontando que Lacan indica um contraste entre a primeira linha e a segunda, o que vale 

para todos os díscursos a seguir. 

"A primeira linha comporta uma relação que está indicada por uma flecha e que se dehe sempre 

como impossivel. No discurso do mestre, por exemplo, é imposslvel que haja um mestre que faça o 

seu mundo firncionar. Fazer com que as pessoas trabalhem 6 ainda mais cansativo do que a gente 

mesmo trabalhar, se tivesse mesmo que fazbla. O mestre nunca faz isso, ele dá um sind, o 

si+-e-mestre, e todo mundo corre. Dai t que se deve partir de que é tatatmente hpossivel." 

(ibid) . 

Na linha inferior nos deparamos com uma barreira entre $ e a ($ A a), 

representando que não há relqão entre o que poderia se constituir como causa de deseja 

para o mestre e quilo que seria sua verdade. Esta barreira diz respeito ao gozo como 

interditado (ibid), o que introduz a questão da castração do mestre, onde encontramos 

situado o sujeito b m d o  na posição de verdade e sua dependsncia ao trabalho do escravo. 

Tentaremos aprofundar as Endicaçoes feitas acima sobre a produção do maís-de- 

gozar. O lugar de produto deste discurso é ocupado pelo objeto a, porém é importante 

ressaltar que este objeto a não se encontra aqui como objeto causa de desejo, como se 

encontrará em outro discurso, mas sim tem como seu estatuto a dimensão de maisde- 

gozar. Esta dirnenao e formulada por Lacan a partir da noção de mais-valia em Marx. 

Veremos brevemente do que se trata. 

A mais valia é um excedente de valor produzido pelo trabalho humano, ou pelo 

trabalhador, em relação Aquilo que recebe como pagamento de seu trabalho. Esse valor 

suplementar produzido, ou seja, a mais-valia, é apropriado pelo capitalista, sendo em parte 

recolocado na produção, mas ainda assim é um valor a mais do qual quem goza não é o 

trabalhador. 



Tenório (2002) nos indica que nesta definição nfio se trata de uma denúncia, mas 

sim de urna fomalização realizada por Marx que coloca a mais-valia como um fato de 

estrutura do capitalismo e n5o como injustiqa perpetrada pelo capitalista contra o operário. 

Em sua anáiise sobre o modo de produção, M z m  isola a produção de valor a mais 

como um mecanismo estrutural que não decorre do fato de que o capitalista pague pela 

força de trabdho menos do que ela vale, ou seja, 1130 está dado pela circunstancia de que o 

salário seja baixo ou injusto. Assim, no capitalismo, a riqueza aparece como mercadona, 

sendo esta um objeto, uma coisa que satisfaz as necessidades humanas de qualquer espécie, 

sejam elas do corpo ou da fantasia. Ela tem wn valor de uso, uma utilidade dada pelas 

características que permitem que ela satisfaça uma necessidade e também apresenta um 

valor de troca, que determina a proporção na qual ela vai ser ttocada por outros valores de 

uso. O valor de troca de uma mercadoria 6 a fuma de manifestação do quaatum de 

trabalho socialmente necesshio para a produ@o dessa mercadoria 

E esse fátcir comum a qualquer mercadoria (o brabalho) que permite que todas as 

mercadorias possam ser referidas a um q u i d e n t e  geral, que é o dinheiro. O processo de 

produ* consiste na transfoma@o de uma rnatkria prima em riqueza, em produto, em 

bem material. 6 a atividade humana do trabalho que transforma magia prima em produto. 

É a trabalho que agrega e produz um valor. 

O processo de produçk une matéria-prima, imtmnentos, ação b u m m  que 

resultam no produto. No modo de produção capitalista o capitalista é o proprietário dos 

meios de produção (matéria-prima e instrumentos) e o operário vende ao capitaiista sua 

força de trabalho, em troça de um salário, ficando o proprietário com o produto desse 

trabalho. O salhio, pekm deve ser menor do que a quantidade de riquezalvalor produzido 

pelo trabdhador, que o capitalista vendefi como mercadoria no mercado de trocas. Essa 

diferença é a mais-valia que deve ser entendida efeito do modo de produção capitalista. 

O preço pelo qual o capitalista compra a mercadoria foiçade-trabalho é a soma dos 

valores necesskos A sua produ*, manutenção e reprodução; este é mesmo o preço que 

ela vale, e mesmo o seu valor enquanto mercadoria. Mas o @abalho efetivo empreendido, 

uma vez que a força de trabalho 6 posta em a@o pelo trabalhador, esse trabalho ao agir 

sobre a natureza ou sobre uma matéria prima modificando-a no sentido de ela vir a ser uma 

mercadoria, produz valor - produz mais valor do que o preçolvalor da força de trabalho ela 

mesma. Vaie dizer: a força de trabalho tem um valor, e e comprada por este valor, 



representado no salário; mas ela produz um valor maior do que o valor dela mesma, que foi 

pago por ela. Esse valor maior tem em si embutido duas partes: o valor que corresponde ao 

ressarcimento do d o r  da foqa de trabalho e o valor a mais gerado no processo produtivo. 

A diferença está entre o valor que a força de trabalho tem e o valor que ela produz. 

Observamos que a mais-valia e sua produção é designada como uma condição 

intnnseca ao modo de produção capitalista. 

Veremos a funFão dos elementos em articulação com os çitios deste discurso, Como 

mencionamos acima, nele, observamos que lugares e elementos coincidem. Temos como 

agente o S1 no lugar do comando, indicarido n mestria do sigrilficante e designando sua 

estnitura como a estrutura do discurso do inconsciente. Vimos no lugar do Outro o S2, 

saber raptado do fazer escravo e tornado articulado. O que se apresenta como lesko deste 

discurso é a produção de um gozo em perda e situado sob a barra (bardo), o rnaisde- 

g o m  que aponta para o que falta ao gozo para çompleth-10, um excesso de gozo, por assim 

dizer. O Iugar da verdade tem wmo elemento o sujeito dividido que instaura uma verdade 

não tdla, submetida a operação da barra. 

Por fim, indicamos que por ser agenciado pelo significante-mestre, o discurso do 

mestre tem como designada sua estrutura como sendo a estrutura do inconsciente, uma vez 

que este significafite, como inteweniente, instaura a estrutura de linguagem. 

(agente) % 3 Sl (Outro) 

(verdade) a 52 (produção) 

O discurso da histkrica é agenciado pelo sujeito do inconsciente ($), endereçado ao 

significante mestre (S 1) para produzir um saber (S2), sendo sua verdade o objeto a. 

Uma primeira leitura sobre esses discurso considera uma posição de contestaçi%o ao 

mestre, produzindo um saber, por sua vez incompleto. Ao se dirigir ao mestre SI, tomado 

como ideal, como suposto saber, tem como visada o tamponamento da incornpletude do 

saber, uma vez que e o significante SI que supõe a completude da cadeia. 



"O d i m  da histgca tem como sua íÜnq.30 emtestar, sugerindo, supondo que há uma verdade, 

que há um saber. As modalidades da histériça, o modo corno ela se arranja, são por um lado uma 

denúncia da insuficiência do mestre, e por outro uma a f i m  da unicidade de sua subjetividade, 

ou sejq a posição não castrada de sua subjetividade." (Melnian, 1986, p. 50). 

A histérica se aliena neste SI, ela demanda um mestre que saiba, porém sobre o 

qual ela reine. Ela reina e ele n2ío governa. (Lacan, 1969-70) Neste discurso é o mestre que 

trabalha para produzir uma saber, por sua vez faltosof que a histkrica irá desprezar. É na 

produção desse saber incompleto (S2) que a contestação ao mestre se coloca, pois 

apresenta a verdade deste Ultimo como castrado, apontando para o $ como verdade no 

discurso do mestre. 

No Seminairio 17 Lacan evoca o caso Dora de Freud para ilustrar o discurso da 

histérica, apontando para a posiç-30 de Dora que tinha seu pai no lugar de ideal, de mestria. 

Posição de ideal esta que sustenta a pssibiIidade da existência do gozo, ou seja, se o pai é 

aquele que goza, então, há um gozo possível. Ao mesmo tempo, relata que o amor de Sra 

K. por seu pai se relacionava ao fato dele ser um homem de recursos, mas Freud sinalim 

que o que está em jogo nesta fala de Dora é a denúncia da imptência do pai. E é por Freud 

ocupar, em certa medida esse lugar de ideal, de mestria, que Dora se dirige iis suas 

interpretações com certo desdém. (Maiscal, 1996). O discurso da histkrica indica assim a 

impossibilidade da rel* sexual, concomitantemente ao endereçamento de uma demanda 

de saber sobre o sexual. A partir dessas questões, entendemos que a impotência da histeria 

é de conseguir produzir um saber que possa dar conta do gozo. 

O que está em jogo no endereçamento da histerica é urna demanda de saber sobre 

seu próprio sintoma, é essa implicação com o saber que marca a espectfiçidade da 

histericização do discurso. Em nome de seu sintoma o histérico se dirige ao mestre para 

obter o saber, mas este saber demonstra sua impotência para dar conta do gozo incluído no 

sintoma. %demos introduzir uma outra dimensão do discurso da histérica que diz respeito 

posição do analisante. Na experiência analitica, o sujeito é convocado como agente do 

discurso, neste sentido o discurso da histérica é o que vigora nesta experiencia, veremos, 

posteriormente, como o discurso do analista é urna pontualidade emergente no discurso da 

histérica. 

'Wão estari ai o fundamento da d i s e ?  A experiência analitica dá ao outro, como sujeito, o lugar 

dominante no discurso da histérica, histericiza seu discurso, faz dele um sujeito a quem se solicita 



que abandone qualquer refmênaa que não seja a das quatro paredes que o envotmn, e que produa 

significantes que constituam a associação livre soberana, em suma, o campo." (Lacan, 1969-70, 

p.32). 

Quando um sujeito agencia o discurso, toma a palavra, podemos localizar o 

discurso da histérica. Ao aproximar estrutura discurso da posigão do analisante, está 

indicada a convocação para que um sujeito trabdhe a partir do discurso analítico, donde a 

fomulagão que na experiência analítica trata-se de histericizar o discurso, ou seja, trata-se 

de um chamado para um dizer a partir da divisão. 

"Lacan dizia "Sou um histérica sem sintoma". isto quer & i  que em sua posição de ensinante, ele 

maritinha uma posição de quem fala do lugar da enunciação, lugar ocupado pelo sujeito, mesmo se, 

ao ocupar esse lugar, não se faz dele o pretexto para sintomas." (Melman, 1986, p. 47). 

Podemos observar aqui uma diferença entre uma posição histérica onde não ha uma 

possibilidade discursiva, no caso da conversão histérica no corpo, e uma posição histérica 

onde a discursividade se encontra presente, faz laço. 

"A histeria é muito mais um discurso que uma neurose. Pode-se, Mando propriamente, dizer que ela 

só é neurose quando vem a se servir deste tipo de dismmo para quebras o I a p  social e, nesse 

momento, .fazer neurose. Ela só faz falar da n m s e  quando, em lugar de contribuir para f;uer 

florescer, para fottificar o laço social, ela toma uma posição que vem romp&1o: pelo mutismo, a 

anorexja, ou a recusa em ocupar uma posição feminina. Enquanto a histérica consentir em ocupar 

essa posição, em incentivar, fortifim o laça social, tado mundo só lhe quer bem, todo mundo E 

congratula. Bravo, histeria!" (ibid, p.45). 

O DISCURSO UNIVERSETAREO 

(agente) S2 a (Outro) 

(verdade) Sl  $ (produção) 

O discurso universitário é agenciado pelo saber (S23, dirigido a um Outro definido 

como objeto a, tendo como verdade o significante mestre (SI) e como produção o sujeito 

barrado ($1. 



Evocaremos aqui as circunstâncias culturais e políticas em que Lacan proferiu seu 

seminário, para ressalta sua posição onde advertia que a destituiçso do mestre convoca a 

que um mestre, muito mais feroz que o destituído, se estabeleça. 

Ao apresentar o discmo universitário, Lacan diz que, na modemidade, houve uma 

mudança no laço social, urna passagem do discurso do mestre antigo (discurso do mestre 

propriamente dito) para o discurso do mestre moderno (discurso universitário). Esta 

rnodificaqão, que instaum o discurso universitário como mestria atual, implica uma 

mudança no estatuto e no lugar do saber como veremos. Desta forma, sublinhamos que 32 

é o mestre que sabe e que, em nome do saber, se dispõe a tudo. 

Esmos diante do seguinte fenarneno: frente i possibilidade da operação do 

discurso do mestre, este 4. =coberto pelo discurso universitkrio, num gim dos discursos. 

Dizendo de outra forma, se o discurso do mestre trazia consigo uma dimensZío do 

arbitrário, da decisão, do desejo de alguém, a dimensgo do 'Yem porque tem" e do "é 

porque Deus quer" (Laean, 1969-70, p. 2131, no discurso universitário essa dimensão e 

deposta para dar lugm ao campo do terdo tem uma explicação e m sentido dados pelo 

saber que operam a favor dos bens. Ao observamos o materna deste discurso, 

encontramos o S1 sob a barra demonstrando um malque da mestria, ou seja, há um 

apagamento da mestria e tudo passa a ter uma liigica explicável. Essa situwo de S1 

b d o  tamb6m aponta para um declinio da opacidade engendrada pelo sigpificante 

mestre, 

Abordamos acima a visada do discurso do mestre como aquilo que incita ao 

firncionamento da ordem das coisas. No discurso universitário, por sua vez, n80 se releva o 

interesse de que as coisas andem, ao contrário, a burocracia que agencia este discurso 

impede este funcionamento, apesar de se justifkar por ter sempre um sentido que vise o 

bem. 

O saber, ao passar para o Iugar de mestria e de agente no discurso universitano, ele 

se sabe, mas não sabe o que quer. Há ai o residuo do estrutural, que e o discurso do mestre, 

onde o saber deriva do saber que ngo se sabe. 

Na primeira coluna deste discurso, encontramos o saber S2 no lugar de agente, 

suportado pelo significante mestre S1 no lugar da verdade. A situqão destes elementos 

nestes lugares indica tentativa de um saber sem falta. O saber 52 se dirige ao Outro como 

objeto a, temos então a objetificagão do Outro a partir do saber (Jorge, 2002). O objeto é 



tratado coma algo a ser domesticado pelo saber, sendo que, assim, podemos dizer que este 

discurso opera uma tentativa de elidir a dimensão do real. Assim, podemos localizar aqui a 

f m a  especifica do discurso universitíhio lidar com o gozo. Como viernos insistindo, o 

discurso é sempre uma modalidade de relação com este gozo, e neste caso, a tentativa de 

amestrá-lo o apaga come tal. 

Essa tentativa de dominar, de domesticar e amestrar o objeto a - que aponta para 

uma falta no saber, pois é aquilo que escapa i cadeia significante - pode ser articulada h 

prúpria posição da ciência em sua tarefa de avançar nas mãos do cientista. Isso quer dizer 

que, diante de um impasse, de uni enigma, de uma falta, de um não-saber, o cientista, 

recudrescendo a posição da mestria do saber, responde desconsiderando esse real enquanto 

tal, pois ao domina-lo apaga seus efeitos e, com isso, produz novo saber sobre aquilo que 

nZo se sabe. 

"E daí que deriva o movimenta aíuai da ciência. Quem pode deter o movimento de 
articulação do discurso da ciência em nome do que quer que possa acontecer? O mandamento que 
está no lugar de verdade da cicih~ia diz: vai, continua, não p h ,  continua a saber sempre mais." 
(Laca& 1969-70, p. 98). 

Referindo-se i burocracia pata denominar o agente do discurso universitário, Lacan 

aponta que este lugar dominante ocupado pelo S2 é o lugar não do saber tudo, mas de tudo- 

saber (lacan, 1969-70). O discurso miversithio quer tudo-saber, ou seja, que tudo se trate 

de saber, colocando em jogo a questão da totalidade. O saber sobre si, o saber sobre o 

sintoma, a conscientimç50, são indicações desse campo do tudo-saber que tem relação com 

o tudo satisfazer e w m  a no@o de totalidade. "O discurso universitário tem a propriedade 

de nEo poder, de alguma maneira, sustentar a emissãro de um saber sem emprestar a ele o 

suporte de um autor SI. E k desse SI, desse autor suposto que esse saber toma sua 

autoridade." (Melman, 1999a, p. 30). 

A presença de S2 no lugar dominante evoca que o saber surge no lugar 

primeiramente ocupado pelo mestre (ibid). Neste discurso a situação do SI no lugar da 

verdade sustenta a ordem do mestre, ou seja, a verdade é substituída por um signo em 

detrimento de sua dirnenszo de enigma que move o desejo. Isso produz a exclusão da 

verdade do sujeito, sendo que este passa a estar situado no lugar de um produto do discurso 

da ciência, ou seja, como algo passível de ser çonsumiclo (ibid). 



Destacamos aí o $ como sinal da verdade, uma vez que ocupa o lugar da verdade no 

discurso do mestre, e se situa como produto passível de ser consumido no discurso 

universitário. A Iocalização do sujeito dividido como pmduto se apresenta como um Iugar 

menos privilegiado ele, posto que este também o lugar da perda e do recalcado. Neste 

discurso o que se perde é o sujeito. 

Zacan alude ao discurso universitário como aquele onde o discurso da ciência se 

alicerça, uma vez que este último, em seu imperativo de avançar, de saber sempre mais e 

mais, rechaçaria aquilo que é o irnpossivel, o real, a falha. Podemos dizer que, diante da 

falha do saber, a eigncia responde produzindo mais saber, na tentativa de obtura-la, de 

resolvC-la. 

DISCURSO DO ANAUSTA 

(agente) a j $ (Outro) 

(verdade) S2 Sl (produç50) 

Agora tornaremos o discurso que será o mais importante para nosso trabalho, posto 

que com nele que pretendemos situar a possibilidade de precipitar um sujeito a partir da 

incidência na linguagem. Dizemos na linguagem porque é este discurso que possibilita 

escrever a operatividade da função do psicanalista, en~ndrando efeitos sobre o campo da 

linguagem. 

Como o acima demonstra, este discurso é agenciado pelo analista como 

semblante de objeto a, endereçado a um sujeito do inconsciente ($), tendo como produção 

os significantes mestres que determinam o sujeito (Sl) e como verdade o saber 

inconsciente (S2). 

Retomaremos a nqão dos elementos posicionados nos sítios do discurso a guisa de 

apresentar o discurso analítico. Nele o objeto a pode ser definido como aquilo que escapa à 

cadeia significante, como o resto do simbólico. Na operação de surgirnento do sujeito que 

trabalhamos acima indicamos como, da relação entre S 1 e S2, algo escapa, algo sobra, uma 

vez que o significante não tem a capacidade de abranger tudo. Dai a falta do sujeito, sua 



barra, estando condenado a não pder se representar senão pelo signíficante. Mas como o 

significante é também limitado, o resto da cadeia, aquilo que ela não consegue abarcar, 

será escrito wmo a, ou seja, como aquilo que sobra, que e rechapde da linguagem, 

Além de ser descrito corno rechaço da linguagem, o objeto a se distingue ainda de 

outra maneira no discurso do analista, uma vez que vem ocupar o lugar de dominhcia de 

onde ordena o discurso, se situande na posição do agente. E desse lugar, que se apresenta 

como opaco por ter a dimensão do a, que o analista deve operar. Podemos pensar que e 

psicanalista é aquele que "se oferece como ponto de mira para qdquer um atacado por 

esse desejo de saber." (ibid, p. 100). Se, no discurso analitico, encontramos no lugar do 

agente o objeto a, é como semblante deste objeto que o analista se apresenta na experiência 

como causa de desejo, m a  vez que esta envereda pelo desejo de saber, como vimos acima 

ao apresentar o saber como meio de gozo. 

Ao se situar como semblante de a, o analista desencadeia o movimento de 

investimento e suposiçw de wn saber. Esta suposição de saber, que estabelece o sujeito 

suposto saber, é estmtmd e é fértil de antemão, daquilo que c w o s  de transferência. 

Essa questão sobre o sujeito suposto saber e a transferencia comportam uma 

dimensão e s t n i u ,  onde estão em jogo um endereçamento e a posição do sujeito em 

relação ao saber. MeIrnan nos diz que se trata da crença de que "existe alguém, dgum 

lugar, que (Melman, 1997, p. 17). Expressão esta que indica que o saber de que se 

trata e o saber inconsciente e que se encontra depositado em cada um. Um saber aquém e 

além da mcionaiidade, da lógica, e que se apresenta como um saber em ação, uma vez que 

é a prdpia dimensão inconsciente que coIoca esse saber operando, como demonstra 

Melrnan ao evocar a fala de Lacan que dizia: "eu me virei, na minha prhtica, com minha 

pequena ponta de in~onçciente."~ (ibiâ, p. 18). Mas podemos apontar que, a esse saber, 

sempre se atribui um sujeito, ou seja, para nós esse saber não é d n i m o ,  há um sujeito que 

tem a mestria, o sujeito suposto saber suporte da transferência 

A expressão "existe alguém que sabe" (ibid) existe por mks de estrutura, a partir 

da incidência do reçalque original que nos faz crer na ilusão que, no r d ,  há ao menos um 

significante determinAve1 e podemos denominá-lo coma SI. E em relação a esse 

a "qu 'i1 y auraif p e l q  'un, pelque part, qili salt." 
3"'Je me suis débrouillt! dans ma pratique avec mon petií bmrt d'incortscient.'" 



sígnificante ao qual o si-jeito não tem acesso, apesar de fundado e representado p r  ele, que 

o saber se situa. Entendemos que, na experiência analítica essa questão designa a posição 

do analisante diante da transfdncia, do suposto saber, do recalque, da perda e isso vai 

inclusive apontar para a estrutura de que se trata. A posiçao do analista diante dessa 

questão estnrtural da rel- ao saber, deve indicar que o encontro com a falta de saber, 

com a incompletude pr6pna ao saber (o analista n5o tem o saber que o analisando vai 

buscar e pedir) se apresente em sua dimensão estrutural e não contingente. E em relação ao 

saber, trata-se de mantê-lo como faltante, uma vez que ele assim o é. Manter o saber como 

faltanteI não ericarnw o saber, não apresentar um saber, seria de alguma forma apontar para 

a rnanutenç~o da transferência, onde, apesar de buscado, o encontro com o saber fica 

adiado. E isso que encontramos no matema do discurso analítico, onde o 32, como saber 

incompleto, ocupa o lugar da verdade. 

Amcentarmos ao que j A  citamos sobre a relação entre a psicanálise e o estatuto 

do saber, que, embora esta relação exista, a psicanálise não é um saber que se transmite. A 

parhr do momento que estabelece seu saber em uma dimensão de saber que não se sabe, 

ela traz para a cena saber. E isso que t o m  possível haver analista, como nos demonstrou 

M e h .  Evocamos que e do lado do analista que há o S2, que há saber, um saber calcado 

no savoir-fâire, no saber-fazer do analista. Se o savoir-fafre sustenta a face do fazer, 

podemos articular que este inclui o ato, onde não há saber attrcutade, teoLizado. Na 

experiência analitica, a posiçgo do analista não se sustenta por um saber, mas sim por um 

fazer, no sentido da intervençzo. 

Nesse discurso o saber (S2) está colocado na posição de verdade como a ser 

desvelada, ou seja, o saber inconsciente é convocado a um desvelamento. Se o trabalho 

parte do agente como semblante do objeto causa de desejo, o inconsciente é retirado de sua 

posição de trabalho, de produção de sintomas, para se apresentar, de alguma forma, 

desvelado como verdade. O S2 no discurso do analista, no lugar da verdade, indica a 

dimensão do enigma, que se apresenta como um semí-dito, assim como a verdade. A 

opacidade da posição semblante de a suscita esse cairiter de enigma que virá estabelecer a 

intetpzetação na analise. Portanto, observamos que o S2, saber inconsciente no lugar da 

verdade é o que sustenta a prbpria possibilidade da intervengo do analista 

Pelo que vimos acima, podemos perceber que o que se descobre na experibncia da 

análise é da ordem do saber, não do conhecimento ou da representação. É na relação que 



liga um signifiçante SI a outro significante S2, na medida em que ela não se sabe, que 

reside a base do que se sabe (ibid, p. 28). A referência ao saber é o não-sabido, é esse 

saber, como uma não totalidade, que está em jogo na análise, pois na articulação 

significante, que remete ao saber inconsciente, é o saber incompleto que trabalha. 

O que acontece na vida cotidiana é esta primazia da cadeia signifícante como meio 

de gozo, o que chamamos de saber ao situar o saber na cadeia significante S2. Todavia o 

que cabe ao discurso analitico é colmar esta cadeia S2 na posição de verdade. O saber 

corno verdade, é algo que não trabalha a verdade, ao passo que apenas se revela. 

Mencionamos acima o saber não sabido como aquele que aponta para o 

inconsciente como sendo o priiprio saber, sendo o discurso aquilo que o enuncia. Nesse 

caso não h& saber inconsciente, o inconsciente é o saber- O saber ai, fala p r  conta pfbpria, 

Na experiência analítica, os significantes-mestres estão situados no lugar da 

produção, o que nos leva a dizer que o produto derivado do discurso analítico são os 

signifiçantes determinantes do sujeito que irão, apenas como efeito de um discurso, 

emergir como tais. Na se bata de um desvelamenta dos conteUdos latentes que estavam 

velados no inconsciente, trata-se pois da eIaboração desses significantes-mestres, no ato 

mesmo da pdavra e a cada vez. 

Mencionamos acima que o analista opera, no d i s c m  analítico, a partir do objeto a 

como causa de desejo. Assim, fazer semblante de tal objeto é exatamente intervir na via da 

produção desses significantes-mestres, aos quais o desejo do sujeito se encontra apenso. E 

em tomo desses significantes que transita o desejo do sujeito, mesmo que ele não saiba. 

En%, a funç50 do objeto como causa de desejo se pauta em colocar em jogo algo do 

deseje do sujeito, o que indica para o que é a ética da psican6lise. Ou seja, se em cada 

discurso, corno viemos insistindo, trata-se de uma relação especifica do sujeito em relaçTio 

ao gozo, o discurso analítico será aquele que permitirh confrontar o sujeito com o gozo 

como impossível, deixando-lhe, como única saida, o desejo. 

Neste discurso, o lagar do Outro é ocupado pelo sujeito barrado. Se entendemos o 

sujeito $ em psicanálise, como aquele que se produz entre dois significantes, representado 

de um significante SI para o outro S2, ele sO pode emergir, ao tornar a palavra, 

representado numa cadeia significante e veremos porque se apresenta aí como dividido. Se 

partimos do princípio que, de saída, tornar a palavra significa a impossibilidade de dizer 

tudo - uma vez que consideramos o inconsciente -, o sujeito a que nos referimos como 



dividido assim o 4 pelo fato de ser sujeito do inconsciente. Estamos verificando que esse é 

o único discurso em que o sujeito é visado como Outro. Na experiencia analítica k esse 

sujeito que trabalha,uma vez que o analisante, em sua fala, faz a experiência de $. O 

discwso do analista indica uma visada na qual o sujeito possa ter acesso ao saber que não 

sabe, sugerindo que uma certa dimendio de verdade se coleque. Essa formulação aponta 

para o que é o inconsciente, que tem seu conteúdo latente situado no S1. "'O conteido 

latente é a interpretação que vai fazer, na medida que ela não é aquele saber que 

descobrimos no sujeito, mas o que se lhe acrescenta para dar-lhe um sentido." (ibid, p. 

102). 

Vimos então que, é sustentado por um saber não todo que o analista, no lugar de 

causa de desejo se enderqar$ ao sujeito dividido, para que a partir do trabalho deste se 

promova a prdução de significantes-mestres, fundadores de sua própria história. Podemos 

dizer que a analise aponta para a çfireçk de que o sujeito se implique no gozo ao qual ele 

está subjugado, determinado. 

Havendo trabalho subjetivo serã possível dizer que houve sujeito na experiência de 

análise. Quando, a revelia o inconsciente se manifesta, é preciso que um sujeito compareça 

para se assumir ali. Se isso nãci acontece não podemos dizer que houve efeito de análise. 

Aludiremos aqui ao fato de que, no discurso do analista, uma cata perda (objeto a 

como agente) causa o ã.abdho do sujeito, vaie dizer que a psicanálise se ocupa do fracasso, 

do fracasso da fala (ato falho), do ~ a l ,  de onde o sujeito advém. Vale ressaltar que o lugar 

de agente se apresenta como lugar privilegiado para o objeto a, pois nos outros discursos, 

constatamos que ele se apresenta de duas maneiras: no discurso da histérica e no discurso 

do mestre esth sob a barra, ou seja, recalcado, e no discurso universitário, apesar de se 

situar em cima da barra, estA ali como elidido pelo domínio do saber. Isso nos remete ao 

que apontamos na parte dois deste trabalho, sobre o fato de que a teoria psicanalitica é a 

única que recolhe do objeto sua função operativa. 

Tendo encaminhado a operação deste discurso, veremos no próximo capitulo a 

incidência propriamente dita deste na estrutura de linguagem. 



Tendo realizado este percurso, cabe-nos agora elabom uma articulação entre o 

discurso analítico e n estrutura de linguagem, objetiva inicial e final de nosso trabalho. 

O que vimos até aqui demonstra como é possível pensar que o discurso 6 a forma 

encontrada por Lacan para descrever as diferentes moddidades subjetivas de se relacionar 

com o preço que é cabrado do humano no momento em que ele deriva da estrutura da 

linguagem. Vimos também que outro modo de dizer o mesmo é afirmar que há quatro 

possibiIidades de Iaço social, e que o laço social 6 tomado necessário pelo próprio fato de 

que o sujeito estái referido a um Outro como única possibilidade de subjetivar. 

No momento em que conçluímos este trabalho, então, cabe tentar tirar algumas 

conseqiiências que dizem respeito às possibilidades de se pensar que o discurso analítico 

tem uma forma tal que faz operar o que é prbprio da linguagem, faz operar a pr6pna 

emergência do sujeito a partir daquela. Para tanto lanpmnos m3o de tudo o que 

apresentamos até aqui, introduzindo apenas alguns poucas pontos novos que sustentarão 

nossos argumentos. 

Vimos que a clínica psicanalítica pode ser pensada como a forma especifica de laço 

social que, com seus dispositivos, convoca e precipita a laperqão do discurso analítico, 

sendo o lugar privilegiado para sua ocorrência. Consideramos, porém, que a operação do 

discurso analitico não é univoca na clínica, uma vez que esta comporta a circulação dos 

outros discursos, a presença dos outros discursos. O discurso analítico emergindo apenas, e 

quando muito, de forma pontual e evanescente E por isto que Zacan chama a atenção para 

o fato de não existir um discurse próprio da experiência analítica, dizendo que não h& o 

discurso da psicanálise, o que há é o discurso do analista. Chegamos mesmo a comentar, 

acima, que se algum discurso vigora na análise, este pode ser localizado como sendo o 

discurso da histkrica, na medida em que representa o discursa do analisante. Mas se 

admitimos que a psicanálise produz efeitos, que a psicanálise tem alguma efetividade, é 

porque tornamos por certo que, nestes momentos pontuais em que o discurso analitico 

emerge, algo opera, um laço se estabelece, algo se produz de uma forma que é exclusiva da 

modalidade discursiva que chamamos psicanalítica. 6 a precisão disto que tentaremos 

cemir. 



Dizer que na psican6lise vigora o discurso histkrico e, de saida, dizer que um 

sujeito trabalhando a partir de sua divisgo. Assim, uma característica da psicandise e 

possibilitar que o sujeito fale a partir de sua divisão, t convocar a histericizqão do sujeito. 

A questão, no entanto, deve ser comentada com mais rigor. Falar da divisão, a histérica o 

faz, mas não por isto podemos dizer que o discurso histérico é subj&van~e. Não podemos 

dizê-lo por uma &O muito precisa, porque a modaiidade de relação que se estabelece 

com o gozo, no discurso histérica, o situa abaixo da bar~a, o situa como verdade 

inacessível. Assim, o gozo que e discurso histérico faz funcionar é um gozo silencioso, o 

gom do sintoma, o gozo que aparece de modo parabigmatica nos fenômenos conversivos. 

Além disto a histdrica fala de sua divisgo, mas na medida em que 6 possível, com isto, 

confrontar o mestre, fme-!o trabalhar para ela, f&-lo se confrontar com a impossibilidade 

de sua satisfação. Deste modo, não é possível dizer que o discurso histérico seja de tal 

monta que haja efeitos subjetivantes, mesmo admitindo que o que o agencia é conbição da 

subjetivqão. 

No entanto supomos que a precisão do discurso anditico esteja relacionada ao $, ao 

fato de visar o $. Sua pontualidade, no entanto, pode ser entendida por não possuir 

durabiiidade, por não ser consistente como é o discurso histérico. Este se mantém, 

facilmente, durante uma vida. Mas contra o fato do discurso analítico não ter durabilidade, 

não se sustentar ao longo de toda a extensão de urna d i s e  podemos apresentar dois 

argumentos. O primeiro e empirico, e o remeteremos a Freud. O segundo 6 teiirico, e 

evocaremos ainda outra vez a estrutura da linguagem. 

O argumento ernpirico diz respeito ao fato de que, frente às histéricas, com seu 

discurso renitente e encniada, a psicanálise opôs, desde os prirnordios, urna escuta que, 

reconhecendo-as em seu estatuto dividido, permitia veicular a cura dos sintomas. Dito de 

outro modo, desde o início da aventura freudiana o sintoma foi silenciado pela escuta. 

Sendo assim, não seria possivel pensar que, se as histéricas se fazem ouvir, e desta escuta 

os sintomas são curados, o exercício do discurso histérico teria por si s6 uma efetividade? 

Assim, não se poderia dizer que o discurso analítico não tem nada de evanescente, se 

reduzindo-se tão somente a permitir ao discurso histérico seu curso? Neste sentido a 

psícan~~ise seria apenas o contraponto necessário da doença histérica, o que, 

histoLicamente falando, poderia ser sustentado. Todo o desenvolvimento deste trabalho, 

com o percurso que fizemos pela noção de estruturalismo, nos serve agora para contrapor o 



fato de que, fale o sujeito de onde falar, o lugar de onde é escutado é que vai determinar o 

sentido do que ele fala. Assim, se a histérica se dirige a um mestre, e vimos como isto é 

necesshrio para o estabelecimento da transferência, e portanto, condição sine qzra m n  da 

psican&lise, nada implicaria que elas abandonassem sua modalidade de gozo. De fato, a 

medicina de séculos demonstrou que, do lugar do mestre, não se cala uma Histérica. 

O argumento teórico e mais contundente. Estamos questjonando a idéia de que o 

discurso analítico e pontual, é momentâneo, podemos mesmo dizer, raro, na prática clínica. 

Teoricamente podemos argumentar que, se a primeira linha do discurso analítico e escrita 

como o objeto a dirigido ao $, estamos lidando com os elementos utilizados por Lacan para 

escrever a fantasia. Esta, por sua vez, funciona como uma tela para todas as relações do 

sujeito com os objetos do mundo, fazend&se presente, portanto, a cada momento da 

existhcia do humano (ou melhor, do neurótico, posto que no psicótico estas questões 

teriam que ser completamente ressituadas, o que foge aos nossos objetivos). Dizendo isto, 

apontamos a questão de saber se não é possível sustentar que o discurso analitico nada 

mais é do que uma f m a  de descrever o que esth em operação permanente no sujeito, sua 

relação com o a. Isto nos servira para desenvolver nosso ponto de vista. Mas indicamos 

que, em qualquer discurso, esta modalidade do sujeito b d o  se relacionar com o a está 

colocada, de modo que o discurso analitico não se sustentaria mais ou menos por esta 

característica. Já demonstramos em diversos pontos, e a propósito de cada discurso, como 

eles escrevem tal relação. Mas este ponto é determinante de nosso encaminhamento, psto 

que o discurso analitico e o único que, de fato, confronta o sujeito com objeto no lugar de 

agente. O discurso analítico é e Único que se define por convocar o sujeito a se posicionar 

frente ao objeto. Deste modo, então, podemos dizer que o discurso analitico é o único que 

convoca a fantasia. 

O discurso do mestre tambdrn escreve na mesma linha o $ e o a. No entanto, o faz 

sob a barra, impossibilitando a fantasia. De uma forma pratica podemos dizer que o 

discurso da mestria ngo dá espaço ao sujeito exercer sua prbpria fantasia, o que está em 

questão é a injunção do mestre, o trabalho que ele produz é um trabalho feito por que ' o  

mestre mandou', de modo que a fantasia se encontra abolida. 

Assim, recapitulemos. Estamos buscando cernir a precisão do discurso analítico, e o 

fazemos opondo-o ao funcionamento dos outros discursos. Já chegamos a uma primeira 

conclus50 de indicar que o discurso analítico é o único que se dirige de fato ao sujeito 



dividido, é o Único que o convoca a tomar a paiavra da fantasia que organiza seu mundo. 

Além disto estamos discutindo as razões deste discurso ser tão pontual, talvez podendo se r 

definido como o mais evanescente dentre as modalidades discursivas, e vimos como os 

argumentos contra isto não pudem ser sustentados. 

Romperemos agora o suspense e indicaremos de uma vez o que nos leva a sustentar 

a pontudidade do discurso analítico. Trata-se do fato de que ele e um discurso que visa o 

ponto mais insensato da estnihira, é um discurso que opera inteiramente nos pontos em que 

e possível iocalizar a falha na estrutura da linguagem. Veremos que o agente do discurso 

mditico é o resto do hionamento da linguagem, é o limite daquele campo, de modo 

que, fazê-lo operar na linguagem contraria o movimento nosso de cada dia de buscar a 

consistência deste mundo organizado por um referencial incompleto. Para complicar mais 

as coisas, o Outro a que se dirige o discurso analítico é justamente o efeito da 

inconsiçt&ncia do campo simboliço, o sujeito barrado. Deste modo, é um discurso que parte 

do que esth para além da linguagem, para aquele que surge da inconsistência da linguagem. 

E um discurso de furo a barra. 

Nossa tarefa, agora, é sustentar que, mesmo a* o que dissemos, este discurso tem 

uma precisão que pode ser descrita, não podendo ser entendido como uma inefabilidade ou 

um exercício de sensibilidade indesçritivel pela teoria. Ao nosso ver, a escrita estrutural 

lacaniana e justamente o que vai se opor a isto, o que vai permitir entender o quão 

específico é o discurso que se qdifica analítico. 

Retomando com mais rigor, localizamos que a precisão do discurso em questão, 

como indicamos, é tributária do fato dele manter m a  visada muito própria, a do sujeito 

dividido. Acontece que este sujeito dividido, o vimos, só o é por um efeito da estrutura de 

linguagem. Já apresentamos esta argumen@i%. Podemos nos repetir um pouco, no 

entanto, para sublinhar que indicamos a inconsistência do Outro, a impossibifidade do 

Outro fornecer, ao sujeito em questão, uma definição univoca ou definitiva O sujeito que 

tratamos, assim, é aquele que só pôde ser situado no entre-dois sfgnificantes, no fluxo da 

cadeia inaugurado peta ruptura possibilitada pelo significante mestre. 

Assim, visar este sujeito é algo que sb pode ser pensado se sua divisão for rnantida. 

O discurso analítico, assim, sustentar% a divisão do sujeito, a tomará por visada, a manterá 

no foco. O que se colocado aí, entZo, é a possibilidade de pensar a incidência da 



intervenção analiticn nos efeitos próprios da estrutura que são, em si mesmos, insensatos 

(Melman, 1986). 

Deste modo, o norte do analista depende dele reconhecer os limites da estrutura, 

reconhecer a presença daquilo que constrange a estrutura, do que nela é insensato. MeIman 

nos adverte sobre a tentaqão, sempre presente, de se tentar tapar, com explicações sematas 

e injeçães de sentido, tudo o que cria problema e não tem sentido no discurso do 

analisando. Transitamos no mundo deste modo, nos conduzimos no simbólico assim. A 

exceçáo possível da psicose, o sujeito se encontra separado do significante que o 

determina, mas precisa tamponar este fato para organizar o mundo à sua volta. Podemos 

mesmo dizer que os outros discursos não combatem, senão mantém a possibilidade de 

silenciar o insensato da estrutum, sendo o discurso universitirio exemplar neste sentido. 

No entanto, são essas apresentaçries insensatas da estrutura que orientam a 

intervenção analitiça, ou seja, aquela brecha mesma que convoca um sujeito a se implicar 

ali, haja visto que o sujeito, como efeito da intervençEo significante, é o correlato deste 

insensato da estrutwq desta inconsistkncia do Outro. 

Mas insistimos no seguinte: o sujeito, em sua passagem pelo mundo, encontra-se 

em um permanente esforço de tamponu esta inçonsistência O modelo freudiano do 

sintoma demonstra como, muitas vezes, o sujeito o faz em detrimento mesmo de seu bem 

estar, só vindo a buscar a análise quando o sintoma falha, ou seja, quando o sintoma deixa 

de servir para remendar sua inconsistência. Por esta razão mesma os efeitos do discurso 

analítico nâa poderiam ser mais que pontuais, uma vez que tudo no sujeito vai contra se 

deparar com o que ele sustenta. 

Assim, o efeito subjetivante do discurso analitico vai ser sustentado pela 16gica do a 

posteriori; não será m efeito de sentido, será o desvelarnento do intervalo entre S1 e S2, 

indicando que houve ali um sujeito. 

Mas tudo isto que estarnos dizendo pode ser descrito pelo que indicamos acima 

como os fenômenos da estrutura. A posição analitica implica urna intervenção que visa os 

elementos da estrutura, ou melhor, uma incidência no esqueleto estrutural da linguagem, 

ou seja, no corpo mesmo dos significantes. 

Isto nos adverte que o analista se destaca do drama individual, condiçgo esta que o 

paciente encama, mas que reside completamente no campo do significado. Não se trata de 

entrar nesse drama, dando sentido ao mesmo, não é çi conteúdo do drama que interessa, 



mas sim o que ele comporta de estrutura, o que nele podemos dissecar como estrutura de 

linguagem. Não é de dentro do drama que o analista opera, mas sim, de fora dele. São 

esses elementos exteriores ao significado que podem deslocar o sujeito de seu drama, 

mesmo que retome a ele posteriormente. É de fora do drama que o analista opera 

intervindo e apontando para a questão da estnihmqão do sujeito pela linguagem. "O que 

Lacan chama uma prhtica, isto é, no registro da análise, uma referencia h 

estrutura."(Melman, 1999% p. 23). 

Mas se estamos falando que o que importa, no discurso analítico, é fomentar o 

efeito subjetivante da estrutura da linguagem, temos que indicar, também, passando à 

esfera mais pratica, que não existe uma forma univoca do analista proceder na clínica. 

Podemos dizer que o discurso analítico vai se manifestar na intervenqão que um analista 

reaiiza. Assim, sua intervenção pode ser representada pela interpretação, pelo corte de uma 

sessão, pela solicitaç8o de uma associação, pela pontuaçgo de uma fala, etc. 

Mas se há diversas formas de veicular o discurso, já podemos indicar que seja qual 

for a intervenção que o analista deçida realizar, ela tem como orientação a demarcação do 

tstmtural. Cabe ao analista ser tomado pela palavra e apresentar ali a divisão desta, mais 

do que o conteúdo daquilo que ele tenha que dizer. A inteweação é necessária como 

eswção, uma vez que o dispositivo da anhlise - onde um sujeito fala pam um outro ouvir - 
abre um campo de gozo , portanto não basta apenas uma escuta, é preciso que o analista 

intewenha. Sendo assim, podemos dizer que a intervengo - seja ela o corte, a 

interpretação ou a pontuqão - para ter efetividade, deve incidir sobre as apresentações da 

estrutura. 

Resta-nos porém uma questão a respeito da intervenção do analista. Podemos dizer 

que a intervenção realizada pelo analista é, de saida, uma intervenção analítica? A tomada 

de posição do analista, intervindo, produz necessariamente um efeito analítico? Essas 

questões estão a semiqe da elaboração sobre o que pode ser designado como o analítico de 

uma intervenção. 

Abordaremos brevemente a questão da interpreta~ão, haja visto sua especificidade, 

e indicaremos o corte, a pontuação, e outras intervenções como tentativas de destacar, na 

cadeia signifiçante, os significantes que possam representar o sujeito, de Sl para 32. 

Situamos n interpretação numa analise como uma intervenção que revela a posição 

de um sujeito. Ressaltamos aqui a oposição entre interpretar e atribuis sentido, uma vez que 



na interpretação não se trata de dar sentido a qualquer conteúdo mencionado pelo paciente. 

A interpretação não deve agir no registro do sentido, mas ao contrário, deve fazer valer o 

que está referido ao campo do não-sentido, que é determinado como especifico da 

estrutura. 

Lembremos que o sentido pode ser situado como uma forma de defesa obsessiva 

contra a insensatez prbpria da estrutura e os paradoxos que expõem nossa dependência em 

relação a esta (Melman, 1986). A interpretação, então, irá possibilitar que o sujeito se 

reconheça em uma certa poslç2i0, seja esse reconhecimento causado por uma articulação 

realizada por ele mesmo, seja por uma faia do analista que revela sua localização. Ela terá 

como efeito o reconhecimento do sujeito como representado por um significante. A sua 

posiçgo (do sujeito), indica como ele se representa, por quais significantes está 

determinado, ou seja, indica dgo  estrutural, na medida em que o sujeito só pode 

comparecer representado por um significante mestre. É isso que a interprete0 possibilita, 

ao contrário da atribuição de sentido que não implica o efeito de revelação de uma 

estnihira. 

E importante insistir que a efetividade desse discurso só poderá ser averiguada 

posteriormente, ou seja, é a posteriori que se pode obsewar que essa operação se produziu. 

Donde SQ podemos indicar que a produção permite definir o discurso, podemos reconhece- 

Io por seus efeitos. O própio conceito de Nachtraglich utilizado por Freud e recuperado 

por Lacan, indica que os efeitos de uma intervençb só podem ser verificados a posteriori, 

não há como garantir, por m a  intencionalidade, o efeito anditico. Este termo 

(NachtrÜ.glich) pode ser entendido tanto no sentido de um efeito retardado como no sentido 

de um retorno ao passado, e ambos os sentidos se encontram presentes no uso freudiano 

dessa expressão. O que este termo enfoca, é a permanência de urna conexão temporal 

entre o agora e o tempo posterior, mantendo ambos interligados, indicando um trabalho 

eiaborativo, de algo que é refeito e remodelado num tempo retroativo, ou permanece 

latente, vindo a se manifestar posteriormente (Maia, 200 1 ). 

O analista em sua função, intervkm, realiza incidências sobre a fala de seu paciente, 

mas, para que se possa recolher um efeito analítico destas, não basta que ele seja preciso 

em sua função. É necessário que o sujeito ali compareça com seu trabalho, com seu 

reconhecimento, com sua responsabilidade, com seu ato. Estamos condicionando aqui o 

analítico a efetividade de uma intervenção. Nesse sentido podemos elaborar que m a  



intervenção, quando analítica, não apenas atinge o sujeito, mas produz o sujeito. O sujeito 

não está lá desde sempre embora seja suposto. 

A função analítica supõe um sujeito, aposta que um sujeito esteve ali, portanto 

produz o sujeito como aquilo que é efeito. Se evocamos o fato de que o sujeito é efeito de 

linguagem podemos dizer que é o analista que vai recolher esse efeito. Podemos inclusive 

dizer que só houve sujeito se seu efeito foi recolhido de alguma forma, quando este sujeito 

compareceu em urna tomada de posição. Para que esse efeito ocorra, é necessário que um 

sujeito se realize e tome para si suas determinações e se deixe representar de um 

significante para outro, o que implica numa submissão a cadeia na qual ele se insere, e, por 

mais paradoxal que pareça, esta é a única forma de aceder a um pouco de certeza e 

liberdade que ele possa pretender. 

Quando o inconsciente emerge para o sujeito, é sempre novo, há ai sempre a 

possibilidade de um recomeço, desde que ele decida tirar as conseqüências disso. Podemos 

exemplificar uma vez ainda, utilizando a ocorrência do ato falho, onde é preciso que wn 

sujeito advenha ali para reconhecê-lo e responsabilizar-se por ele. 

Indicamos aqui que a intenrenqão analítica propriamente dita implica aquilo que 

Lacan detemina como o ato. Não desenvolveremos aqui este conceito, apenas faremos 

uma alusão ao ato do lado do analista e ao ato do lado do sujeito, wmo indicadores de uma 

intervenção que foi verificada como analítica, retroativamente (a posteriori). Temos ai o 

ato do lado do analista e do lado do sujeito, porém, um não necessariamente implica no 

outro. Estamos aqui sublinhando o efeito de retroação que deteminara, num sO depois, que 

uma intervenção foi d í t ica ,  Ao f á l m o s  em ato, entendemos que estamos falando em 

analítico. Se urna intervenção pode ser denominada retroativamente como analitica, 

podemos dizer que houve ato, ou seja, o discurso do analista esteve presente ali. 



Tendo realizado este percurso, podemos obsesvar que, o estatuto de laqo social do 

discurso do analista já desloca sua restrição ao setting, podendo este se apresentar em 

outros dispositivos. Porém, a própria especificidade daquele - seu carater pontual, sua 

dimensão evanescente, sua incidência precisa, a dependência do recolhimento de seus 

efeitos, as condições as quais ele se encontra apenso - nos faz supor, a principio, que sua 

ocorr2ncia fora do setting analítico - designado como lugar privilegiado da clínica 

psicanalítica - se encontra dificultada, embora não seja impossibilitada. Justificamos essa 

suposição considerando que a veiculaç3o de tal discurso se encontra referida a diversas 

"condições" que o setting visa garantir, como o divã, o pagamento, e outras. Porem, 

sabemos que a operação de um discurso se encontra da lependencia daquele que o agencia, 

ou seja, está relacionada ao lugar de onde se toma a palavra, em que posição ele se coloca, 

podendo ser uma posição de mestria, uma posição de saber, unia posição de histérica ou 

urna posição de analista. Todavia, mesmo que alguém tome a palavra do lugar da 

psiçanailise, isso não garante a ocorrência de discurso andftico, uma vez que isto não basta, 

como vimos o efeito analítico não depende só do analista. Por essa razão insistimos que 

este discurso encontra mais barreiras e resistencias fora do setting. 

No entanto, outras observaçoes se opõem a isso. 

E curiososo obsewar que as condições teóricas permitem que se suponha os efeitos 

analíticos numa instilniç2o ou numa universidade, uma vez que este discurso depende, 

antes, de alguém que assuma a funçfio de causa de desejo, do que de um aparato de 

qualquer outra ordem. No entanto, pelo que vemos, mesmo garanti0 pelo sefting, o 

discurso analitico não consegue escapar da pontualidade, da evanescência, que s3o 

conseqüências da própria estrutura subjetiva que ele engendra (vimos acima como tudo no 

sujeito concorre para tarnponar seus efeitos). 

Não obstante, a psicanálise tem conquistado espaços na pofis e tem provado sua 

efetividade em dispositivos diversos, como por exemplo, nos conselhos tutelares, nos 

dispositivos hospitalares, nos equipamento substitutivos propostos pela reforma 

psiquiátrica, - que somam as dificuldades mencionadas Aquelas tributáveis ao tratamento 

da estrutura psiçiitica . 



Ainda outra çonstataçãa surpreendente é que, malgrado todas as dificuldades pode- 

se reconhecer que, esporadicamente, encontram-se instituiçoes de transmissão de 

psicanálise marcadas por seu discurso. Talvez ainda de forma mais rara, possamos dizer 

que algo do discurso analítico possa vir marcar alguns trabalhos realizadas no seio da 

Universidade. 

Reconhecendo que não entraremos nessa discussão, cuja irnp*cia azuaI e 

inegável, indicamos ainda, vivermos um tempo em que a cultura bombardeia o sujeito com 

a possibilidade de gozar a todo custo. Vivemos uma época em que o desejo e reduzido h 

ereção, a satisfação é reduzida à euforia, o ideal se imaginarim no corpo e a imorialidade 

se vende como possível, talvez essa inusitada vitalidade da psicanálise possa ser 

justamente entendida como uma resposta a esse apelo contemporâneo em nossa cultura , 

posto que, cada vez mais a p s i d l i s e  desponta como a bica possibilidade do mijeito 

extrair conseqüências de sua pxbgria castração, de sua prdpria barra, de seu prbprio limite. 

E essa possibilidade que loçalizamos no d i s m  do qud tanto nos ocupamos nessa 

dissertação, um discurso que pode parecer um tanto frágil, um tanto efêmero por ser tão 

pontual, evanescente e raro, mas cuja força vemos nos efeitos acima mencionados. 

Sabemos que a resistência ao que discurso analítico coloca em jogo é própria do 

humano e da cultura, o que poderia provocar um pessimismo expressivo quanto às 

perspectivas da psicandise, cuja morte foi tantas vezes anunciada. E de fato, ao longo 

desse trabalho, identificamos em nós esses efeitos. Evoco aqui a fala de hcan  na 

conferência A Terceira (Lacan, 19741, na qual previu que a psicandise seria ameaçada 

pelo apIo ao sentido, pelo avanço do discurso científico em sua tarefa de tamponar o real. 

Nosso trabalho demonstrou que a psicanálise é a contra corrente desse movimento, 

sustentando e dependendo da virulência dos efeitos de real. Desta forma nosso pessimismo 

se enfraquece ao constatamos que o aliado da psicanálise ser& muito dificil de silenciar. O 

que justifica esta última afirmativa é o fato de, apiis todo o nosso desenvolvimento, 

podemos afirmar, com certeza, a necessidade estrutural do limite ao simbólico, que por 

mais que se expanda será sempre determinado pelas fronteiras do real. 
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