
Por urn lado, era oportuno marcar urn tempo de parada num ponto
suficientemente estrategico da obra estudada, para que se atualizasse 0 objetivo
did<itico a que este ensino se havia proposto desde 0 infcio: intmduzir a
leitura. Avam;ar sem dernora nesta leitura tornava-se desde ja, em si, uma
condusao ]udiciosa que se impunha.

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

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

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

3. J. Lacan: "Prefacio" it obra de Anika Lemaire: Jacques Lacan, Bruxelas, Pierre Margada
editcur, 2~ediyao, 1977, p.6.
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1
o "retorno a Freud"

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

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

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

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

Lacan nunea fez coneess6es quanto a estas distin<;6es radicais, quanta
mais nao fora em razao deste segundo p6lo: a transferencia, que alinhava
o ineonsciente freudiano e a pratiea que Ihe e propria. Esta dimensfio da
transferencia nos exige uma aten<;ao na medida em que se encontra compro-
metida com 0 aforismo freudiano: "onde quer que haja transferencia, havera
psicanatise". Seria, pois, 0 mesmo que dizer que 0 estabelecimento da transfe-
rencia pode se ofereeer como garantia suficiente de uma pnitica autenticamente
analitica? 0 aforismo freudiano requer algumas precisoes suplementares para
manter todo 0 seu alcance. Sempre que urn sujeito se dirige a outro sUJeito,
ha transferencia1. Mas se a dimensao de todo encontro e favonivel ao estabele-
eimento da transferencia, todas as condi<;oes estao tam bern implicitamente
reunidas para que uma certa manipuiar;ao da transferencia possa efetuar-se
neste encontro. 0 que ira distinguir radicalmente a pratica analftica, em sua
referencia a Freud, de outras pniticas que podem abusivamente avoca-la,
e 0 destino que sera reservado a dimensao da transferencia. Todo encontro
com objetivo supostamente terapeutico pode se estabelecer facilmente no
-registro da manipula<;ao da transferencia, mas a pnitica anaiftica s6 pode
se constituir na neutraliza<;ao de toda tentativa de manipula<;ao da transfe-
rencia. E no registro da amilise da transferencia que se desdobrani a pratica
anaiftica, no sentido de que ali reside 0 espa<;o operatorio onde 0 paciente
pode ser convocado a investiga<;ao de seu pr6prio inconsciente e, par conse-
guinte, pode ver-se 0 mais seguramente confrontado com a questao de seu
desejo.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

•

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

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

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

12. Ibid., p. 472.
13. .1. Lacan, "L']nstance de la lettre dans I'inconscient ou la raison depuis Freud", in Ecrits,
Pans, Seuil, pp. 494.495.
14. S. Freud, Die Traumdeu!ung (1900), G.W., II - III, 1-642, S.E., IV-V, 1-621, citado
na tradu~ao Francesa revisada por Denise Berger: L'Interpretation des reves, 2' edition, Paris,
PUF,1967.
15. Cf. L'Interpretation des reves, op. cit., pp. 94-95.
16. Ibid. op cit., p 98 e seg.

Introdw;;]o <l leiluJiJ de Lacan / 15



termina por livrar seu segredo num discurso claro e significante, graps ao
laborioso trabalho associativo. Neste sentido, assim como as autras forma<;6es
do inconsciente, 0 sonho e de imediato interpel ado por Freud em sua referencia
a urn sistema de elementos significantes anaJogos aos elementos significantes
da Iinguagem Somos inevitavelmente convocados por Freud a esta ordem
da linguagem, tendo em vista qu~e0 principia de investiga~ao do inconsciente
permanece constantemente suspenso ao fiuxo das cadeias associativas que,
por nao serem nada menos que cadeias de pensamentos, insistem em nos
reconduzir incessantemente a cadeias de palavras. Subsequentemente, veem-se
assim arruinadas todas as esperan9as de ficarmos satisfeitos com urn index
de significa96es codificadas previamente, ao estilo das "chaves de sonhos",
para trabalhar 0 deciframento onfrico. Mesmo se Freud atribui a importancia
que se conhece aos sfmbolos e ao simbolismo no sonho, a teoria freudiana
do sonho mio autoriza, absolutamente, que se prescinda da palavra do sujeito
para desvelar 0 inconsciente. Nisto reside, por si s6, urn dos argumentos
decisivos de Lacan na perspectiva do retorno a Freud, ao recolocar no primeiro
plano do campo psicanalftico a dimensao dessa palavra. Assim tam bern, encon-
tra-se desde ja esbo9ada essa outra ideia essencial que Lacan ira extrair do
corpus freudiano, como sendo uma das propriedades mais fundamentais do
inconsciente: a de mio poder se fazer ouvir, por urn sujeito, por nenhum
elemento significante previsfvel antecipadamente.

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

Prime ira parte

LlNGlHSTICA E FORMA<;OES
DO INCONSCIENTE
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4
Elementos de IIngiiisdca estrutural

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

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

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

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

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

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

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

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

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

o SIGNO LINGO/STIeO

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

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

faces" cujos dois elementos saa instituidos, de imediato, numa rela9do de
associa9ao. Se, portanto, 0 signo lingufstica e antes de mais nada "rela9ao",
essa rela9ao, que e aparentemente fixa no sistema da lingua, e suscetivel
, de modifica<;6es na dimensao da linguagem. Por outro lado, se F. de Saussure
mantem 0 termo de "signa" para exprimir a unidade lingulstica, ele prefere,

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

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

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

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

o ARBITRARIO DO SIGNO

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

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

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

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

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

s

Sl---?I~S5
S2 S4

S3 s3

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

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

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

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

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

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

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

A IMUTABIUDADE DO SIGNO

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

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

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

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

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

o CARATER LINEAR DO SIGNIFICANTE

A ALTERA<;:Ao DO SIGNO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Eixo sint1lgmalico
eixo da fala

Comhina~ao - Contigiiidade - Melonimia

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

b

Ii [3 ')'

ITII- imagens acusticas "S"

conceitos "s"

y'

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

sentida autoriza esta delimitar,:a03".
Dizer que 0 contexto delnnita 0 signo nao e outra coisa senao dizer

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

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

Com a no<;;aode "valor", tom amos conhecimento de llma clasjustificativas
mais pertinentes do sistema da linguagem como sistema estruturai. Os signos
lingliisticos nao sao somente significativos por seu conteuclo, mas tambem,
e sobretudo, pelas rela<;;6esde oposic;ao que mantem entre si na cadeia falada6.
E, pois, em ultima instancia, 0 sistema que Ihes da uma identidllde significlltIWl.
A linguagem aparece como uma serie de divis6es sirnultaneamente introdu-
zidas num fluxo de pensamentos e num fJuxo fonico. De modo que se "a
lingua elabora suas unidades ao constituir-se entre duas massas arnorfas"),
o signa linglifstico corresponde a uma articula~ao dessas duas massas amorfas
entre si: uma ideia se fixa num som, ao mesmo tempo que uma sequencia
fonica se constitui como significante de uma ideia Oaf a celebre metMora
de F. de Saussure: "A lingua e companivel a uma folha de pape!. 0 pensamento
e a face, e 0 som 0 verso; mlo se pode cortar a face sem cortar ao mesmo
tempo 0 verso; assim tambem, na Ifngua, nao poderiamos isolar 0 som do
pensamento, nem 0 pensamento do som"8.

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

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

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

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

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

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

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

s,
.r
!
j

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

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

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

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

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

Metatora - metonimia e supremacia
do significante

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

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

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

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

1. 1. Lacan, Les Psychoses, seminario, livro III (1955-1956), seminario de 2 de maio de 1956
e 9 de maio de 1956, op. cit., pp. 243-262.
2. S. Freud, "Remarques psychanalitiques sur l'aulobiographie d'un cas de paranoi"a" (Le presi-
dent Sducber), in Cinq psychanalyses, Paris, PUF, 1975,7' ed., pp. 263-324. G. w., VIII,
240-316, S. E., XII, \-79
3. J. Lacan, "La Relation d'obJet el les structures freudiennes" (1956-1957), seminario ainda
incdilo.
4. 1. Lacan, Lcs PsyclJOses, seminario dc 2 de maio de 1956, op cil., p. 247.
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