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No início da década de 50, Lacan empreende uma aproximação com o paradigma
estruturalista, a partir da qual formulará a sua proposta de apreensão da psicanálise.
O objetivo deste artigo é ponderar o sentido dessa aproximação: qual o movimento
teórico que a atravessa, os problemas que ela é chamada a solucionar e os novos
problemas que são, então, gerados.

UnitermosUnitermosUnitermosUnitermosUnitermos

Psicanálise lacaniana; epistemologia; estruturalismo; imaginário; simbólico; Kojève;
Lévi-Strauss.

urante um período aproximadamente delimitado entre 1936 e o início
da década de 1950, Lacan produz o que se costuma chamar de sua
“teoria do imaginário”. Suas intenções são de construir uma ciência

psicológica concreta, projeto que possui raízes em sua leitura de Georges
Politzer e em seus estudos psiquiátricos de doutorado, e cujas linhas gerais
definem-se ao lado de quatro tipos convergentes de oposição: anti-redu-
cionismo, antiorganicismo, antindividualismo e anti-realismo. Trata-se de
situar a imago como o conceito-chave para o estudo do psiquismo, o único
capaz de fazer compreender a objetivação do indivíduo em suas funções de
conhecimento e de relação com o semelhante. Para tanto, são bem-vindas
tanto a psicanálise, especialmente com sua formulação do conceito de identi-
ficação, quanto a psicologia comparada e a etologia animal, todas perpassadas
por um exercício de dialética.

A partir de 1953, já é possível contemplar um quadro diferenciado. Um
intenso acento passa a ser posto sobre a linguagem, espécie de matéria para o
estofo do sujeito, instrumento do fazer psicanalítico e base para o apontamento
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do simbólico como registro teórico privilegiado. O intento continua a ser o de
fazer ciência da subjetividade. Doravante, contudo, essa ciência não receberá
mais o adjetivo de “concreta” e essa subjetividade não possuirá mais as feições
de uma instância psicológica, fato que não expulsará a imagem do domínio dos
conceitos, mas que designará, enfim, um solo para o caroço do sujeito desatrelado
daquele que era o campo da ilusão, do engodo e da alienação.

É claro que, para pensar esse tipo de divisão, o olhar deve ser de tipo
geral e conhecer as nuanças que impossibilitam a existência de uma fronteira
bem definida. Os detalhes devem ser resguardados. Sabemos, por exemplo,
que um texto tão afinado com o campo do simbólico quanto O tempo lógico

e a asserção de certeza antecipada, nascido em 1945, e que algumas teses
caracteristicamente ligadas à imago sustentarão vida prolífica após 1953.
Contudo, é possível perceber um movimento mostrando que, se até 1951
todas as fichas eram apostadas na imago e um incrível rechaço era destinado
ao conceito de inconsciente2, após 1953 este passa a ser reconhecido como o
centro de uma produção teórica, que possui como ponto de partida a valori-
zação da dimensão simbólica, a qual, se não chega a desmerecer o registro
imaginário, concentra em si as reais possibilidades de construção de um
discurso acerca da “verdade do sujeito”.

É preciso, então, considerar que tipo de exigências teóricas estão em
jogo na passagem do imaginário ao simbólico, ressaltando o significado da
entrada no paradigma estruturalista – que problemas ele é chamado a solu-
cionar, que novos problemas ele gera –, procurando assim entender o que
motivou a reformulação da perspectiva lacaniana. Quais são os aconteci-
mentos, os desenvolvimentos teóricos, as aproximações referenciais que
tornam desejável e necessária a promulgação de um programa que vê na
linguagem, tal como presente no estruturalismo, a chave para uma leitura
da doutrina psicanalítica?

Na imago – entendida como o conceito capaz de conferir à determinação
psíquica um caráter científico – Lacan encontrou o meio para teorizar o
surgimento do indivíduo mediante o outro, fazendo da operação de identifica-
ção o instrumento de objetivação do ser humano. A idéia central da teoria do
imaginário é a de que as imagens exercem uma função formadora sobre o sujei-
to e o efeito primeiro dessa formação é o sistema do eu. Como conseqüência de
sua origem na alteridade, temos que o eu não poderá ser senão o lugar da
alienação e da ilusão (Lacan, 1949). Essencialmente paranóico, o eu é o engo-
do sintomático a afastar o adjetivo “autêntico” de tudo o que se relacione às
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características da personalidade e do conhecimento humano. Sendo o eu valo-
rizado negativamente pela insígnia do delírio, isso não significa, contudo, que
as produções imaginárias sejam qualificadas de irreais. Bem ao contrário, é
exatamente por esse processo de identificação ideal que é entendida a própria
construção da realidade, a qual não consiste, por conseguinte, em um dado
natural. Em Alexandre Kojève (1947), Lacan encontra a filosofia dialética da
gênese social do sujeito no encontro agressivo com o outro e na negação da
natureza, filosofia capaz de sustentar um discurso, que para ser concreto, não
precisa aproximar-se do realismo. Essa visada dialética é transposta para a
especificidade da clínica e o processo psicanalítico passa a ser entendido, desde
esse ponto, como um conjunto de aproximações sucessivas da verdade do
desejo, que é a de ser o desejo de um outro (Lacan, 1951a).

Mas o que é, então, possível perceber nesse quadro que nos permita de-
duzir acerca das necessidades teóricas de um encaminhamento em direção ao
simbólico? Quais os aspectos, os problemas, as exigências que podemos supor
presentes nesse movimento? Enfim, a que impasses chega a teoria do imaginá-
rio, forçando a novidade de mais um registro teórico que vai conduzir o pensa-
mento lacaniano à proposta de diferentes conceitos para a psicanálise?

Antes de mais nada, precisamos partir das próprias premissas lacanianas.
No texto O estágio do espelho como formador da função do eu (1949), o foco
na imago põe em suspensão provisória a indicação da dimensão social como o
lugar da causalidade suficiente para os fenômenos psíquicos. Pensar a forma-
ção do eu como processo de transformação intrasubjetiva diante da aquisição
de imagens não permitia levar às últimas conseqüências um dos principais
princípios do projeto lacaniano desde sua origem: a efetividade de uma deter-
minação social sobre o indivíduo. Durante sua tese de doutorado, o recurso a
uma ordem antropológica de determinação significava uma alternativa às
linhas reducionistas voltadas para o organismo presentes na psiquiatria (Ogilvie,
1987; Simanke, 1997). O artigo A família, de 1938, constitui um exemplo bem
representativo da insistência na perspectiva sociológica como horizonte de
inteligibilidade dos complexos formadores do indivíduo. Pôr o simbólico em
primeiro plano pode significar, então, o reforço dessa perspectiva – haja vista
o programa lévi-straussiano – já que pensar a inserção do sujeito no simbólico
é o mesmo que pensar sua inserção no social (Lévi-Strauss, 1950). A idéia de
estrutura providencia a teorização de uma ordem de determinação para além
da psicologia e de sua perspectiva individualista que, dada sua virtualidade, não
pressupõe uma concepção ingênua da realidade. Para Lacan, o estruturalismo
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confere uma nova significação – mais radical do que aquela que se encontrava
circunscrita pela teoria do imaginário – a seu antindividualismo de longa data.

De um lado havia essa necessidade de remeter a constituição subjetiva
ao social, e de outro, o princípio que impunha que a ciência da personalidade
fosse uma ciência concreta. O fortalecimento da noção de imago era chama-
do justamente a satisfazer essa exigência, substituindo a convergência da
psicologia clássica em torno das idéias de engrama e de ligação associativa –
idéias de cunho abstrato, distantes da experiência subjetiva, subscrevendo
uma suposição filosófica do psiquismo como substância. Lacan via na imago
uma alternativa a esse quadro, criticando-a no artigo Para além do “princí-

pio de realidade” (1936). Ela, como assinala Bairrão (2000), seria um concei-
to que, reduzido à forma e à função de organizar a informação, a sensação e o
comportamento, permitiria fugir à indesejável implicação de substancialismo e
que, por se referir necessariamente à dimensão histórica do sujeito (as
imagos se formam durante a historicidade concreta do indivíduo), permiti-
ria fugir à também indesejável implicação de abstracionismo. Desta forma,
a imago era entendida como o alicerce de uma ciência psicológica que auto-
rizaria considerar de maneira central a principal característica da persona-
lidade – a sua capacidade de construção de sentido atrelada às conseqüên-
cias de responsabilidade moral – traço que a psicologia clássica só podia
falhar em apreender.

Ainda em Bairrão, essa investida teórica começa a falhar em seus pro-
pósitos quando a consideração das imagos conduz diretamente à necessidade
de supor o inconsciente. Ora, ocorre que de uma parte, Lacan considerava a
noção de “representação inconsciente” como absolutamente descabida, para-
doxal: se há uma representação, ela necessariamente deve ser consciente; em
outras palavras, a expressão “representação inconsciente” designaria, a seu
ver, o absurdo de que algo fosse representado e, ao mesmo tempo, não fosse
representado. Por outro lado, pensar a representação inconsciente consiste
em trair as diretrizes da teoria, porque significa voltar a uma abstração tão
completa e tão distante da possibilidade de consideração da experiência con-
creta do sujeito quanto o era o criticado conceito de engrama. Ademais, a
imago também não consegue, em última instância, fugir ao substancialismo,
pois como poderia conduzir e formatar a ação subjetiva – sendo, portanto,
algo que se antecede a essa ação – sem implicar a estipulação de um lugar
em que pudesse existir? “Afinal, entre outras funções, a imago é investida
do papel de antecipar um desenvolvimento futuro. (...) E se antecipa um
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desenvolvimento futuro, fica difícil ignorar a sua incidência de princípio na
ação” (2000, p. 37). Logo, a imago falha em escapar ao abstracionismo, e
simultaneamente exige a indicação do inconsciente em decorrência da
constatação de que existem objetos que guiam a ação do sujeito sem que esse,
no entanto, tenha consciência deles.

Bairrão considera, então, que o conceito de inconsciente é exigido pela
própria experiência: “Se o conceito de inconsciente, exigido pela experiência e
não redefinível redutivamente (...), ainda assim tem de ser pensado, será
necessário ou abdicar das exigências intrínsecas à cientificidade tal como a
concebe em psicologia, ou preservá-las, forçando-se a pensar o conceito
noutro âmbito” (2000, p. 38).

Se é, portanto, impossível não se referir a ele, Lacan precisará pensá-lo
segundo categorias que lhe permitam, enfim, escapar ao substancialismo.
É exatamente isso que ele encontra na racionalidade estruturalista: a pos-
sibilidade de falar do inconsciente como pura forma e de localizá-lo no
concreto do discurso.

Além disso, se com a teoria do imaginário, a imagem recebe uma valo-
rização a partir de seus poderes formativos, isso acontece, como vimos, ao preço
da qualificação desse registro como um lugar de produção de ilusões, o eu
entre elas. A imago possui o valor positivo da constituição do eu, mas tam-
bém o valor negativo de fomentar a alienação. Se o que se quer é fazer
ciência do sujeito, então sua verdade terá que ser buscada em outro lugar.
É preciso, portanto, pensar algo além do espelho e do imaginário; a “verdade
do sujeito” não pode residir na alienação especular. A partir disso, será ne-
cessário estabelecer uma diferenciação entre eu e sujeito, o primeiro restrito à
ordem imaginária e imbuído de um teor de formação sintomática, e o segun-
do, sujeito do inconsciente, revestido pela verdade do desejo. Que o eu
lacaniano seja sempre objeto, efeito da determinação imaginária, impossibi-
litado de afirmar-se sujeito, pode significar, como explica Simanke, o mais
importante “fracasso” da teoria do imaginário: “(...) talvez essa seja a princi-
pal limitação interna de sua teoria do imaginário: ela não chega a cumprir
aquilo a que se propõe, isto é, dar conta do problema da constituição do
sujeito, cuja solução é exigida pelo programa de pesquisa que se elaborou
desde a Tese [de doutorado]” (1997, p. 266-7). Dessa maneira, o próprio
desenvolvimento da teorização sobre o eu parece exigir a eliminação do pro-
jeto de construção de uma psicologia.
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Podemos supor, então, que a originária procura por uma cientificidade
própria aos fenômenos subjetivos foi o pivô da passagem à teoria do simbólico.
Esta é considerada capaz de exprimir a verdade do sujeito porque é disso
mesmo que ele é feito. O estruturalismo promove simultaneamente o alcance
dessa verdade e a possibilidade de sua formalização. Parece que o anti-rea-
lismo de Lacan, que nascera já com a tese do conhecimento paranóico, vai se
exacerbando cada vez mais e caminhando para o intelectualismo dessa es-
perança de rigor mediante a formalização. A partir desse movimento, este
passará a ser o significado de ciência e não mais o estudo do concreto, como
havia sido a herança de Politzer.

A necessidade de uma reflexão mais próxima da clínica será mais um
fator a exigir a suplementação da teoria do imaginário já que esta, ao se con-
centrar na teoria genética do eu, não parecia abarcar esse aspecto. De acordo
com Wilden (1968), era difícil teorizar a intersubjetividade, entendida como a
substância da clínica, nos limites de uma teoria organizada em torno da ima-
gem, porque trata-se de algo que depende exatamente da intencionalidade do
discurso, do movimento característico do diálogo analítico, como Lacan já apon-
tava, em 1951, na Intervenção sobre a transferência. Conforme argumenta
Bowie (1991), tornava-se necessário conduzir a teoria na direção da opera-
cionalidade da clínica, promover um saber que se propusesse a dar conta do
exercício psicanalítico, para além de uma simples identificação entre análise e
processo dialético, e que ainda argumentasse a favor de sua polêmica prática
de “sessões curtas”. Aguçar o olhar clínico significará, então, uma crescente
valorização da linguagem, que encontrará seu pronunciamento decisivo em
1953 com Função e campo da fala e da linguagem em psicanálise, o famoso
Discurso de Roma (1953b).

A simetria implicada na relação imaginária constitui um sistema dual
fechado do qual o sujeito não poderia escapar sem a mediação de um terceiro
termo, o inconsciente (Wilden, 1968). Este só pode entrar em jogo ao ser
redefinido pelo registro simbólico, registro coletivo por definição, caracteriza-
do especialmente pela intersubjetividade. Devido ao antibiologismo de Lacan
e ao fato de ele entender o inconsciente freudiano como demasiado ligado ao
orgânico, será somente ao se submeter a novas coordenadas e, em virtude
disso, passar a consistir noutro conceito, saído das linhas da antropologia
estrutural, que o termo poderá entrar no vocabulário lacaniano e tornar-se,
de 1953 em diante, a pedra fundamental de seu edifício teórico. É, portanto,
uma aproximação com a antropologia, mais especialmente o acréscimo de
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Lévi-Strauss a Kojève, que vai conduzir Lacan à sua virada teórica3. O incons-
ciente da psicanálise lacaniana será, sobretudo, um inconsciente antropológico.

É no aparato da racionalidade estruturalista que Lacan vai encontrar os
termos para a reformulação do conceito de inconsciente – superando um
“vazio epistemológico”4 de sua doutrina – e promulgação de um registro mais
próximo do tempo e da diferença do que do espaço e da identidade. Somente
após haver encontrado uma leitura intersubjetiva, distante da realidade bio-
lógica individual, ele pode designar para esse conceito um lugar em um pen-
samento que desde a origem já recusava o recurso à biologia. A expressão
“pensamento inconsciente” deixa de ser contraditória porque a realidade do
discurso é transindividual. O objeto da psicanálise para Lacan não é, portanto,
uma realidade individual, mas a realidade intersubjetiva concreta e autônoma
do discurso. Daí a famosa declaração “o inconsciente é o discurso do outro”
(Lacan, 1953b, p. 265).

Dessa forma, o inconsciente, apesar de não remeter à miragem de uma
coletividade, é uma estrutura simultaneamente singular, porque determina a
urdidura subjetiva do desejo, e social, porque sinônima, em última instância,
da estrutura do discurso humano em geral. Sua subsistência como sistema de
operações é conseqüência direta da relação humana com a linguagem, é ex-
pressão da faculdade para a simbolização. A verdade mais íntima é também
uma verdade universal. Conseqüência disso é que o indivíduo não pode con-
sistir em uma totalidade. A idéia de que o homem seja um ser inteiro, completo,
indivisível, não passa de uma ilusão, pois o que ele exprime com seu ser é uma
condição de divisão devida ao fato de, à sua revelia, ser revelada em seu corpo,
em seu comportamento, em sua fala, em sua vida, enfim, a construção de
sentido resultante da função humana universal da comunicação. A dualidade
implicada nas relações imaginárias, na operação de identificação com uma
imagem, é, a partir de então, mediante o movimento que incorpora o conceito
de inconsciente à doutrina e que afasta Lacan de suas pretensões de construir
uma psicologia, suplementada pela referência ao registro simbólico, aquele
que abriga a autenticidade do desejo e do sujeito.

No entanto, a aproximação com o paradigma estruturalista por parte da
psicanálise não se dá sem problemas. Estes se situam, principalmente, ao lado
da noção de sujeito. São as duas faces de tal problema: por um lado o estrutu-
ralismo, ao consistir em uma forma de determinismo, ameaça excluir a remis-
são ao sujeito, especialmente em sua versão psicológica, visto que as idéias de
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interioridade e de representação encontram-se banidas desse campo; por outro
lado, o que garante sustentação ao pensamento de Lacan é a clínica e esta não
pode prescindir da noção de sujeito, inclusive no teor de atividade que car-
rega: ela “(...) se ocupa, acima de tudo, com um sujeito humano, histórico,
cujos atos são eminentemente intencionais, na medida em que comprometi-
dos com uma significação estritamente pessoal” (Simanke, 1997, p. 461).
Sobretudo, é o sujeito o alvo de todo o seu projeto teórico e, nesse sentido,
seria mesmo um contra-senso pagar o preço de sua eliminação, em favor da
aquisição do instrumental estruturalista.

Em sua tese de doutorado, Lacan reservara um lugar especial para a
dimensão reacional do sujeito. Segundo Ogilvie (1987), aí ele criticava que se
pudesse conceber o indivíduo como o resultado de uma pura encruzilhada de
influências. Buscava resolver o conflito entre determinismo e risco de desva-
necimento do sujeito, recorrendo ao esclarecimento que, apesar de sua de-
pendência, o sujeito possuiria uma “estrutura reacional”, ou seja, ele seria
detentor de um dinamismo próprio, ainda que funcionando pela forma negativa
da reação a uma estruturação exterior, da qual dependeria. Aqui o indivíduo
não reproduz a estrutura nem se identifica com ela. É a uma atividade do
sujeito em sua capacidade de resposta que é referida à estrutura patológica e
às possibilidades de compreensão científica. O lugar destinado ao sujeito é
elaborado nos termos de uma “aquisição do inatismo”5, o que confere ao mes-
mo uma certa autonomia, ainda que apenas relativa. Assim, com a formula-
ção da noção de uma causa primeira para a psicopatologia – o modo reacional
da personalidade definido por sua estrutura, pela predisponibilidade resul-
tante de fixações e interrupções do desenvolvimento –, Lacan ressaltava o
papel preponderante da atividade do sujeito em paralelo à sua dependência,
e o que aparentemente constituía uma contradição é resolvido pela concep-
ção da aquisição do modo de reação.

Também com relação à teoria do imaginário, é possível perceber de que
forma foi resguardado um lugar para a atividade do sujeito. Malgrado sofram
a determinação pela imagem do outro, a operação de identificação e o processo
de organização psíquica das imagos talvez possam ser considerados equiva-
lentes àquela dimensão reacional elaborada na tese de doutorado. Diante da
imagem do outro, o sujeito se identifica com os traços que vão compor seu eu
ideal. Embora o texto O estágio do espelho..., de 1949, não traga claramente
formulada a distinção entre eu e sujeito, o próprio desenvolvimento da teoria
genética do eu vai exigir a especificação dessa diferença, o que terá como
conseqüência o decisivo movimento de afastamento da psicologia.
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Ora, se o eu é um puro sintoma, a ilusão de uma identidade, onde será
então procurada a verdade do desejo subjetivo? Trata-se, para Lacan, de tor-
nar efetiva a noção de “sujeito do inconsciente”, que é o verdadeiro sujeito6.
Mas isso a partir de um paradigma teórico que ameaça a possibilidade de
tal procedimento e, com isso, a atividade reservada ao sujeito na tese de
doutorado e na teoria do imaginário corre o risco de se perder na teoria do
simbólico. O próprio campo de onde são retirados os pontos de apoio para
a construção desse momento de sua teoria carrega uma ameaça, pois “qual-
quer forma de determinismo levado às últimas conseqüências traz consigo
o mesmo desvanecimento do sujeito” (Simanke, 1997, p. 391). Neutralizar
essa ameaça será função dos elementos oriundos do pensamento dialético.
Permanecer alimentando a referência a Kojève, mesmo em um discurso re-
lacionado de perto ao estruturalismo – cuja formação teve como um dos mo-
tes a oposição ao raciocínio dialético – será, então, uma maneira de tentar
equilibrar o “risco estruturalista”7. Mas o ativismo reclamado por Kojève para
o sujeito não se harmoniza com a soberana determinação unidirecional
exercida pelo simbólico no estruturalismo e Lacan parece precisar dos dois.
Resultado é que será, sim, mantida a referência ao sujeito, mas ao custo de
sua subversão: ele não definirá nem uma substância possuidora de quali-
dades, nem o receptáculo dos conteúdos da experiência, nem a referência
do indivíduo a si mesmo (à qual se reduz ao eu); além disso, “o sujeito não
pode ser simplesmente identificado com o falante ou com o pronome pes-
soal numa sentença” (Lacan, 1966, p. 200); ele passa a ser designado como
um efeito da linguagem, “uma procissão de curvas, tropos e inflexões”
(Bowie, 1991, p. 76).

Com efeito, é impossível, em princípio, que Lacan acompanhe o estrutu-
ralismo em sua palavra de ordem de morte ao sujeito: “o tema de uma negação
do sujeito, que retorna com tanta freqüência nos comentários a propósito dos
trabalhos desse período, não pode dizer respeito a Lacan: isto seria retirar-lhe o
próprio objeto de suas reflexões” (Ogilvie, 1987, p. 46). Esse tema, tão enfatica-
mente ligado ao estruturalismo8, é de fato diretamente rebatido por Lacan em
sua intervenção à célebre conferência de Foucault O que é um autor?:

(...) estruturalismo ou não, parece-me que não é de forma alguma questão, no

campo vagamente determinado por esta etiqueta, da negação do sujeito. Trata-se

da dependência do sujeito, o que é extremamente diferente; e muito particular-

mente no nível do retorno a Freud, da dependência do sujeito com relação a alguma

coisa de verdadeiramente elementar, e que tentamos isolar sob o termo “significante”

(Lacan, 1969, p. 1).
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De acordo com Frank (1984), o problema da verdade do sujeito constitui
mesmo o coração das reflexões lacanianas. Mas, diante da declaração acima,
resta indagar como pode algo tão dependente e determinado continuar a ser
chamado de “sujeito”. Será que afinal, como afirma Simanke (1997, p. 391),
trata-se simplesmente “(...) do caso da substituição do velho mecanicismo
organicista por um novo mecanicismo”?

Contrapondo essa idéia, temos, por exemplo, outra afirmação de Lacan:
“Se o ego é uma função imaginária, não se confunde com o sujeito. O que é
que chamamos um sujeito? Muito precisamente o que, no desenvolvimento
da objetivação, está fora do objeto” (1953-1954, p. 224)9. O sujeito é, então,
dependente da linguagem, mas não pode ser objetivado por ela? Como enten-
der isso que é, ao menos aparentemente, paradoxal?

Pensar o sujeito como algo que escapa à objetivação é exatamente a
mesma reflexão encontrada no método lévi-straussiano, pois por mais que
Lévi-Strauss exigisse, na segunda fase de seu método, a existência de um
processo de objetivação da subjetividade do pesquisador, admitia em se-
guida que esse movimento sempre deixaria um resto inobjetivável, isto é,
que o antropólogo objetivaria infinitamente partes decrescentes de si sem
chegar jamais a abolir sua própria subjetividade (Lévi-Strauss, 1950; Lepine,
1979). Desse modo, o lugar que a antropologia estrutural reserva ao sujeito
é o de um resto inapreensível.

Essa reflexão, embora seja apresentada no Seminário 1, será difícil
de sustentar quando aquilo de que se trata é exatamente apreender esse
sujeito. Em outras palavras, se o objetivo da psicanálise é pensar o próprio
sujeito e não a estrutura (como era o caso para Lévi-Strauss), como fazer
ciência (objetivação) justamente disso que escapa, em princípio, à obje-
tivação? Como objetivar o subjetivo sem perder de vista as características
que o definem?

A saída de Lacan parece ter sido retirar, de certa forma, a dimensão
ativa do sujeito, identificando-o a um efeito da linguagem, ao lugar de um
nada que, no entanto, sustenta a operação do sentido. Ou seja, o sujeito é
efeito da operação significante – segundo a famosa fórmula: “Nossa defini-
ção do significante (não existe outra) é: um significante é aquilo que repre-
senta o sujeito para outro significante” (Lacan, 1960b, p. 833) –, mas é um
efeito privilegiado, pois indica o único lugar em que a produção de sentido
pode ocorrer.
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Segundo Frank, o “sujeito verdadeiro” ao qual se refere Lacan indica, ao
contrário do eu, algo absolutamente irreflexivo, algo que não faz referência a
si mesmo em razão da ausência de uma essência que lhe seja pertinente.
Dito de outra forma, o sujeito do inconsciente é irreflexivo – na expressão de
Lacan, “ex-cêntrico” – porque não existe nele um “si mesmo” ao qual ele
possa se referir: “A ex-centricidade do sujeito verdadeiro está ligada à im-
possibilidade de afirmar qualquer coisa a respeito de sua verdade (...) com
os meios da ‘captura de si que é a reflexão’” (Frank, 1984). Sem poder ser
um pensamento que possuísse a respeito de si mesmo, resta ao sujeito ser o
que a linguagem dele disser. Mas é aí que, de acordo com Frank, ele cumpre
sua função. O sujeito do inconsciente é um nada e somente esse modo
paradoxal de existência lhe é possível, segundo a determinação que sofre
da ordem simbólica. Um nada que apresenta, contudo, uma consistência e
uma função que lhe permitem “sobreviver ao ato de auto-supressão que faz
dele um vazio situado entre os significantes” (Frank, 1984, p. 228), e consti-
tuir-se como fundamento não significante da significação. Sob uma torção
caracteristicamente dialética, o sujeito é dito em sua dependência do
significante mas, em contrapartida, o sentido torna-se dependente do sujeito:
“ele é o que vem à existência no jogo de remissões entre duas expressões da
ordem simbólica e que é seu sentido” (p. 229).

Porém, o que permanece ao final obscuro são as razões existentes
para que seja necessário conferir a um tal fenômeno o nome de sujeito.
Com efeito, Frank considera: ou o sujeito do inconsciente é reflexivo e aí
seria tão problemático quanto o eu – ilusório, alienado etc –, ou é irreflexivo
“e não se vê então porque se possa considerá-lo um sujeito” (Frank, 1984,
p. 233). Aqui poderíamos acrescentar: mesmo que seja irreflexivo, mesmo
que seja a instância geradora de sentido, se submete-se tão largamente à
ordem da linguagem, sendo, em última instância, totalmente determinado
por ela, por que o sujeito deve ser considerado menos alienado e objetivado
do que o eu?

O movimento traçado entre o pensamento de Lacan e a racionalidade
estruturalista tem seu início evidenciado em 1953(a) com a conferência
O mito individual do neurótico, cujo objetivo é ler um caso freudiano clás-
sico utilizando os instrumentais que a obra lévi-straussiana havia formali-
zado para a lida com os mitos (Lévi-Strauss, 1955). Antes, porém, os sinais
dessa aproximação já se insinuavam em alguns breves momentos, nos quais
Lacan procurava promover o encontro de matrizes conceituais estranhas
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umas às outras, e também já deixavam vislumbrar o acordo vindouro dessa tran-
sação com as premissas abraçadas pelo autor desde o início de seu percurso.

Exemplos do primeiro caso são a menção a Lévi-Strauss na leitura
kojèviana que Lacan faz da transferência (1951a) ou o cruzamento efetivado
já em Algumas reflexões sobre o eu (1951b) entre o temas da troca e o do
desejo como desejo do outro10, ambos fundantes da especificidade da reali-
dade humana. Kojève de um lado, Lévi-Strauss do outro, são os nomes pró-
prios que permitem equacionar as problemáticas presentes na marcha que
vai da psicologia à psicanálise, da imago ao inconsciente, da dialética ao
estruturalismo, do imaginário ao simbólico. À exceção do primeiro par –
pois a psicanálise substitui tão totalmente os interesses relacionados à psi-
cologia que essa passa a ser alvo de acres críticas –, não se tratava de supe-
rar os primeiros termos dessas “oposições”, mas de suplementá-los. Assim,
a aceitação do conceito de inconsciente não expurga o de imago, nem a
formulação de uma teoria do simbólico elimina a referência ao registro ima-
ginário. De modo semelhante, o diálogo com a racionalidade estruturalista
não relega o pensar dialético.

É exatamente em função disso – ou seja, da necessidade de manter as
duas matrizes referenciais – que surgem alguns problemas e contradições para
além das soluções almejadas. Ora, como poderia ser de outra forma, se basi-
camente a dialética é um processo contínuo de desdobramento da verdade,
no qual a negação de uma tese impulsiona a criação de outra, ao passo que o
estruturalismo exige a existência de um sistema formalizado no qual todos
os elementos já estão dispostos de antemão? Aliás, foi em grande medida
contra o pensamento de ordem dialética que se insurgiu o estruturalismo
(Descombes, 1979), ocorrência que já indica, por si só, um certo nível de
desacordo ou dissonância.

Quanto às premissas em jogo no projeto lacaniano, já mencionamos que
elas basicamente se delineavam desde o princípio em uma configuração
quaternária de discordâncias: anti-realismo, antindividualismo, antiorganicismo
e anti-reducionismo. Para Lacan, somente sob um enquadramento desse tipo
seria possível fundamentar uma justa ciência do sujeito. Talvez seja possível
afirmar que do último tipo de discordância o autor terminou por abrir mão,
pois afinal falar dos “efeitos que combinatória pura e simples do significante
determina na realidade” (Lacan, 1960a, p. 649), conferindo primazia abso-
luta à ordem simbólica, com os fenômenos subjetivos e o próprio mundo
totalmente submetidos a ela, não constitui exatamente um reducionismo à
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la lettre? Ao contrário, as oposições restantes encontram validação e mesmo
reforço com os rumos assumidos pelo projeto lacaniano centrado na noção
de ordem simbólica.

No embate entre diferentes sistemas teóricos visando à satisfação dos
princípios mencionados, reside a reflexão implicada pela noção de sujeito a se
mostrar central, espécie de motor dos desenvolvimentos teóricos lacanianos,
cujo caráter problemático parece alcançar cume no momento em que o pro-
grama do “retorno a Freud” se compromete com formas estruturalistas do
pensamento. É provável que tal problema possa ser apontado como a conse-
qüência teórica mais importante das inflexões epistemológicas que vimos
acompanhando, porque repercute tanto no conjunto das teses quanto no
alcance prático da psicanálise lacaniana. Ele pode ser ao menos parcialmen-
te compreendido, ou senão apenas melhor circunscrito, quando se torna pos-
sível aquilatar alguns resultados da reverberação do aparato lévi-straussiano
nas considerações lacanianas.

De uma parte, a antropologia estrutural providencia as condições para
que o conceito de inconsciente, até então explicitamente descartado por Lacan,
seja não somente abraçado, mas imbuído de tamanha força teórica que se
torna mesmo o ponto de convergência de todas as suas reflexões, passando a
designar a psicanálise como o campo de inserção de seu pensamento. Isto
porque Lévi-Strauss torna possível desligá-lo de afinidades com a biologia, as
quais consistiam, para Lacan, no empecilho central da obra freudiana, e recobri-
lo de uma mensagem linguageira, portanto cultural, segundo a qual o incons-
ciente passa a ser sinônimo do funcionamento intersubjetivo da estrutura da
ordem simbólica, operação que inevitavelmente exige que a mensagem
freudiana seja desvencilhada de seus próprios termos. O antropólogo define o
inconsciente exatamente como um conjunto de estruturas regidas por leis
intemporais presentes tanto no pensamento primitivo quanto no homem civi-
lizado. Estranho a conteúdos psíquicos, pulsões, afetos e representações, o
inconsciente que ele deseja que ganhe terreno na psicanálise é conceitualizado
exclusivamente em termos de uma forma vazia. Sua realidade é a da lei de
estrutura e sua função é ser o campo da atualização do sistema simbólico:

O inconsciente deixa de ser o inefável refúgio das particularidades individuais, o

depositário de uma história única, que faz de cada um de nós um ser insubstituível.

Ele se reduz a um termo pelo qual nós designamos uma função: a função simbó-

lica, especificamente humana, sem dúvida, mas que, em todos os homens, se

exerce segundo as mesmas leis; que se reduz, de fato, ao conjunto destas leis

(Lévi-Strauss, 1949, p. 234).
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Obviamente este inconsciente não tem que ver com aquele descrito na
primeira tópica freudiana como sistema que possui conteúdo e modo de fun-
cionamento específicos, respectivamente os representantes de pulsão e o
processo primário (Freud, 1915). Ricoeur (1970) o designa como um inconscien-
te kantiano que, no entanto, não faz referência a um sujeito pensante, um
inconsciente categorial e combinatório; ele determina uma ordem ignorada
ao estabelecer conexões entre os sistemas sociais e “categorias primordiais
que funcionam como categorias numênicas” (Dosse, 1991, p. 51)11. Encon-
tram-se aí preenchidos os requisitos capazes de tornar aprazíveis aos olhos
de Lacan um conceito, um princípio, uma linha de pensamento. Fica assegu-
rada à dimensão social a função de causalidade sobre o sujeito, com a vanta-
gem de que essa causalidade reclama para si o direito de inserção no campo
da ciência – este entendido, em decorrência da lingüística estrutural, como
potência de formalização. Nosso autor espera ter encontrado, a partir daí, o
nível de cientificidade específico da subjetividade que, inclusive, lhe permi-
ta teorizar de perto a função do psicanalista e a condição de um sujeito em
análise. Ademais, ao admitir a existência de um nível inconsciente nos fenô-
menos humanos, ele abre espaço para a indicação do verdadeiro lugar da
autenticidade subjetiva, já que o eu, instância alienada por definição, não
poderia ser responsabilizado por isso. Toda essa manobra paga um preço,
contudo, que é o do completo estranhamento de um inconsciente assim de-
finido em relação à forma como o pensou Freud: sistema ligado às pulsões e
envolvido com as noções de energia psíquica, de afeto e de representação.
Para Lacan, a fidelidade ao pai da psicanálise é equivalente à adesão à im-
portância da linguagem com um feitio que chega a adquirir tonalidades
metafísicas (distanciando-se dos ulteriores estandartes preconizadores de
uma psicologia concreta), sendo suficiente, para a ratificação dessa tese, a
realização de uma leitura atenta de seus textos. Todavia, uma tal leitura da
obra freudiana, aquela que toma como ponto de partida suas próprias pre-
missas e seu sentido interno, não parece em nenhuma medida exigir a
absolutização dessa referência à linguagem.

Doutra parte, não obstante os equacionamentos positivos possibili-
tados pelo encontro com a racionalidade estruturalista, é visível sua con-
seqüência problemática: ela conduz a uma visão do sujeito estritamente
incompatível com o aspecto ativo de sua aparição no espaço clínico e com
certas subscrições da grade kojèviana, que indicam uma centralidade efetiva
para o conceito de ação e que fomentavam em grande parte as construções
teóricas lacanianas anteriores.
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Mero resultado de operações significantes, esse termo – sujeito – passa
a designar algo que se restringe ao campo dos efeitos, da passividade. Lacan
professa sua idéia no Seminário sobre “A carta roubada”:

Se o que Freud descobriu e redescobre de forma cada vez mais abrupta, possui um

sentido, é que o deslocamento do significante determina os sujeitos em seus atos,

em seus destinos, em suas recusas, em suas cegueiras, em seus sucessos e em suas

sortes, não obstante seus dons inatos e seus valores sociais, sem considerar o cará-

ter ou o sexo, e que por bem ou por mal seguirá o caminho do significante, como

armas e bagagens, tudo aquilo que é do dado psicológico (1955, p. 30).

No esteio dessa prevalência do significante, almeja-se livrar a remis-
são ao sujeito de toda a tradição psicológica, especialmente de sua centra-
lização no eu e de seu constante recurso à noção de representação. Desde
esse ponto, o foco se distancia das leituras de cunho individualista para
fundar o nível do social (em termos lacanianos, do Outro) como verdadeiro
espaço de efetividade dos fenômenos. Mas, ao fazer dessa maneira coro
aos ditames estruturalistas, restará o conflito entre fortalecer esse resul-
tado ou buscar na manutenção da referência à filosofia concreta de Kojève,
a ocasião de um contraponto mais seguro ao risco de eliminação do sujeito
em suas potencialidades mais significativas. A psicanálise lacaniana pos-
sui raízes nesse terreno híbrido, no qual, sempre que possível, a lingua-
gem será pensada dialeticamente e a dialética sofrerá a sobredeterminação
do poder simbólico.

Do exercício teórico de Lacan emerge uma fértil proliferação de con-
ceitos que permitem novas operacionalizações sobre o inconsciente e sobre
a clínica psicanalítica. Mas o universo de sentido no qual se inscrevem, ao
que tudo indica, não pode ser apontado – ao menos quanto a esse programa
inaugurado no início da década de 1950 – como o universo freudiano. O
“retorno a Freud” não parece constituir uma sua retomada. Volta-se a Freud
impondo-lhe ao texto quadros teóricos estranhos, e às vezes inconciliáveis,
como é o caso, especialmente, do quadro teórico do estruturalismo. Esses
dois projetos possuem premissas que passam ao largo umas das outras e que
dificilmente seriam passíveis de justaposição. Lacan só passa a admitir a
noção de inconsciente, pedra fundamental da psicanálise, após haver encon-
trado para ela uma nova roupagem, distante da original, comprometida com
o contexto do estruturalismo e capaz de descortinar uma perspectiva de tra-
balho de acordo com suas antigas premissas antibiologistas. Assim, Freud
constitui apenas uma das referências com as quais dialoga na composição de
seu programa. A referência de convergência, é certo. Mas talvez não seja
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nem mesmo uma referência privilegiada – embora seu próprio discurso e o do
lacanismo em geral queiram sugerir o contrário –, visto que tudo nela só ace-
de ao direito de expressão quando desvirtuado e submetido a novas interpre-
tações. Ao ser estudada a obra lacaniana, para que ela seja bem situada e
distinguida em seu próprio valor, a psicologia concreta, o surrealismo, a dialética
kojèviana, a Psiquiatria francesa, a antropologia estrutural, as epistemologias
de Koyré e Bachelard e as filosofias de Espinosa e de Sartre, dentre outros
arcabouços teóricos, devem ser instrumentalizados mais freqüentemente e
receber importância proporcional à que é ordinariamente conferida a Freud.

Não cabe aqui concluir a favor ou contra a conferição do rótulo de
“estruturalista” ao nosso autor. Parece ser possível defender tanto a tese
quanto a antítese e ainda outras categorizações. A título de ilustração apenas,
é interessante ver que Dosse (1991) o situa no eixo central do estruturalismo;
Fink (1996), por seu turno, diz que a definição fornecida para a ordem
simbólica, por incluir a suposição de algo impossível de ser simbolizado,
prova que ele não é estruturalista; Cunha (1981), na mesma linha, afirma
que ele não pode ser considerado estruturalista porque, em seu pensamento,
a linguagem deixa de ser apenas modelo teórico, para tornar o próprio fun-
damento do ser em uma teoria do sujeito; e Frank (1984) reserva-lhe um
lugar no rol dos neo-estruturalistas – estes entendidos como representantes
de um movimento que já se posiciona de maneira crítica diante do estrutu-
ralismo clássico, radicalizando algumas de suas perspectivas, abandonando
outras. O próprio Lacan, não obstante ratifique que seu uso da palavra es-
trutura acha-se pautado na obra lévi-straussiana, prefere por vezes deixar
em aberto a designação de seu campo de trabalho como equivalente ao do
estruturalismo (Lacan, 1960a). De fato, ele só poderia ser nomeado “estrutu-
ralista” no mesmo sentido em que se pudesse dizer que ele foi “hegeliano”
ou “freudiano”, ou seja, na medida em que isso não significa fiel adesão,
mas filtragem ou reinterpretação. Esses qualificativos certamente são insu-
ficientes e inadequados. Acima de tudo, para além desse esforço de classi-
ficação, julgamos antes relevante tomar como patente que o paradigma
estruturalista – se não é abraçado de todo – exerce, minimamente, forte
influência sobre o pensamento de Lacan, determinando-lhe alguns desdo-
bramentos. Especialmente, ele foi decisivo para o estabelecimento do projeto
revelado no início da década de 1950. Nem mais imago, como a promessa de
cientificidade, nem psicologia como disciplina a ser construída, mas a lin-
guagem e o corpo teórico da psicanálise como vigas de um novo projeto que,
no entanto, não abandona os princípios do anterior.
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Notas

1. Este artigo resulta da dissertação Dos complexos familiares ao discurso de Roma: Lacan
rumo à racionalidade estruturalista, uma pesquisa financiada pela CAPES.

2. Durante esse período, Lacan chega a designar o inconsciente como uma noção “inerte e
impensável” (Lacan, 1946, p. 182).

3. A necessidade de promover um encontro entre esses dois autores é apresentada de ma-
neira implícita, porém paradigmática, em Algumas reflexões sobre o eu, quando Lacan
afirma: “O objeto do desejo do homem (...) é essencialmente um objeto desejado por
outro. Um objeto só pode tornar-se equivalente a outro, devido ao efeito produzido por
esse intermediário, fazendo com que seja possível que os objetos sejam trocados e com-
parados. Esse processo tende a diminuir a significação especial de qualquer objeto parti-
cular, mas ao mesmo tempo dá a ver a existência de objetos sem número” (1951b, p. 2).
Aí vemos a convergência do tema kojèviano do desejo como desejo do outro e do tema
lévi-straussiano da troca.

4. Expressão utilizada por Bowie, 1991.

5. Expressão de Ogilvie.

6. Cf., por exemplo, Lacan, 1954: “O sujeito verdadeiro, isto é, o sujeito do inconsciente”
(p. 373).

7. Expressão usada por Ogilvie para falar da ameaça de desvanecimento do sujeito envolvida
no estruturalismo. Esse autor, no entanto, termina por deixar implícito, sem contudo indi-
car as razões para tanto, que o estruturalismo tal como lido por Lacan não constitui risco a
que se considere o sujeito.

8. Cf., por exemplo, Dosse (1991), Descombes (1979) e Frank (1984).

9. Que o sujeito no pensamento de Lacan precise designar o espaço de algo inobjetivável
talvez faça lembrar o sujeito transcendental kantiano. No entanto, embora Lacan se
aproxime de teses que podem ser adjetivadas de transcendentais ao categorizar a tríade
Simbólico/Imaginário/Real, o sujeito não se constitui – no nível de reflexão que lhe é
específico – como elemento organizador. Ao contrário do que se passa com Kant, ele
seria muito mais o efeito do funcionamento dessas categorias do que uma condição
transcendental da experiência. Por outro lado, a motivação original da reflexão lacaniana
– ou seja, a necessidade de tentar escapar ao risco de uma objetivação plena do sujeito
apresentado pela própria idéia de ciência – não parece ter se colocado como problema
para a filosofia moderna.

10. Cf. acima, nota 3.

11. Em O cru e o cozido, Lévi-Strauss subscreve essa análise de Ricoeur, concorda que sua
acepção envolve um “(...) inconsciente mais kantiano do que freudiano” (Lévi-Strauss apud
Macey, 1988, p. 151).
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AbstractAbstractAbstractAbstractAbstract

In the beginning of the 50’s, Lacan undertakes an approximation with the structuralistic
paradigm from which he will formulate his proposal of apprehending psychoanalysis. The
aim of this article is to ponder the meaning of this approximation: the undergoing theoretical
movement, the problems that it tackles and the new ones which are, then, created.

KKKKKeywordseywordseywordseywordseywords

Lacanian Psychoanalysis; epistemology; structuralism; imaginary; symbolic; Kojève; Lévi-Strauss.

Léa Silveira Sales

Aluna do curso de Doutorado em Filosofia da Universidade Federal de São Carlos. Área
de concentração: Filosofia da Psicanálise.

Rua Rafael de Abreu Sampaio Vidal, 2729/64 – 13566-220 – Tijuco Preto – São Carlos/SP
tel: (16) 3306-8492
e-mail: lea_silveira@uol.com.br

– Recebido em 03/09/02 –
– Versão revisada recebida em 22/10/02 –


