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RESUMO 
 
 
 
O tema desta tese é  a concepção de Deus e de religião no pensamento de Jacques 
Lacan. Partindo de um estudo dos principais conceitos da psicanálise  lacaniana,  
articulados em torno dos registros do imaginário, do simbólico e do real, a tese 
aborda as diferentes expressões da dimensão da falta  que caracteriza a condição do 
ser humano e as articula com sua incidência sobre  o desenvolvimento das 
concepções de Deus e de religião em Lacan. 
 
Constata  que Lacan trabalha com duas concepções distintas de Deus : Uma 
relacionada com os registros do imaginário e do simbólico, onde Deus se 
caracteriza como aque le que se constitui pelo sacrifício do desejo do sujeito 
oferecido a ele como forma de negar a falta – é o Deus que goza do sujeito. A  outra 
está relacionada ao registro do real. É o Deus que se manifesta no sintoma, que 
porta um enigma e uma falta,  suscitando o desejo no sujeito. Lacan o identifica 
como o Deus de Moisés.   
 
Essas diferentes  concepções de Deus permitem uma crítica à concepção lacaniana 
de religião, bem como, a identificação de pontos de proximidade entre esta e a 
psicanálise.  
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ABSTRACT 
 
 

The subject of this thesis is the perception of God and religion in the thinking of 
Jacques Lacan. Based on the study of the principal concepts of the Lacanian 
psychoanalysis, unfolding around the orders of the Imaginary, the Symbolic and the 
Real, the thesis addresses the different expressions of the dimension of lack which 
characterizes the human condition. It combines these expressions with the 
implications for the development of Lacan’s perception of God and religion. 
 
The thesis demonstrates that Lacan works with two different perceptions of God. 
One  relates to he order of the Imaginary and the Symbolic, where God is 
characterized as the one who is brought forth by the sacrifice of  the subject offered 
trough the negation of the lack. This is the God who is pleased by the subject. The 
other perception of God relates to the order of the Real. This is the God who holds 
an enigma and a lack trough which the desire in the subject is evoked. This is the 
God identified by Lacan as the God of Moses. The difference of these two 
perceptions of God allows the recognition of points of contact the Lacanian 
psychoanalysis and religion as well as it provides the possibility of criticizing the 
Lacanian perception of  religion. 
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Se só me faltassem os outros, vá; um homem consola-se mais ou menos das pessoas 
que perde; mais falto eu mesmo, e esta lacuna é tudo. 
 

Machado de Assis 
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Peço desculpas por não poder levar adiante essas indicações, mas não quero 

deixá-los sem ter ao menos pronunciado o nome, o primeiro nome, pelo qual 

gostaria de introduzir a incidência específica da tradição judaico-cristã. 

Esta, com efeito, não é a do gozo, mas do desejo de um Deus, que é o Deus de 

Moisés. 

Jacques Lacan 
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INTRODUÇÃO 

 

 

[...] fazer as obras falarem a partir do interior de si próprias, através 
de suas falhas, seus brancos, suas margens, suas contradições, sem 
procurar condená-las à morte. Daí a idéia de que a melhor maneira de 
ser fiel a uma herança é ser- lhe infiel, isto é, não recebê- la à letra, 
como uma totalidade, mas antes surpreender suas falhas [...]1.  

 

 

A tese tem como tema a concepção de Deus e religião na psicanálise  lacaniana, 

tendo na noção da falta, entendida como uma dimensão fundamental da existência 

humana,  seu elemento articulador. A falta indica para algo que não existe, e  que, 

                                                 
1 DERRIDA, J.; ROUDINESCO, E.  De que amanhã... p. 11 
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no entanto  justamente por isso,  produz e desencadeia processos e discursos que 

podem ter similaridades nas duas áreas de saber.  

 

Ao longo da história do pensamento, têm-se dado  diferentes nomes à falta e   

desenvolvido em torno dela as mais variadas construções. Porém, embora abordada 

por mediações diferentes, as denominações que lhe são atribuídas são muito 

semelhantes: o nada, o abismo, o furo, a incompletude, o vazio, a brecha, a 

diferença entre outras. Palavras semelhantes nomeiam algo que se manifesta como 

operante, mas que escapa à possibilidade de apreensão e objetivação.  

 

Em grande parte, a filosofia, a teologia e a psicanálise podem ser entendidas como a 

busca de um saber que possibilite um equacionamento da questão da falta, da 

incompletude  humana. Nesse propósito esboça-se a busca e a crença na existência 

da verdade, do fundamento último, da essência que estaria por detrás, ou além da 

realidade que é vista, percebida. Denomino este algo como um ‘mais’ a partir do 

qual o ‘menos’2(a realidade), seria dotado de sentido. A identificação e decifração 

daquele ‘mais’ proporcionaria, supostamente, a compreensão desse ‘menos’, de 

forma que este poderia ser manejado no que tem de inquietante.  

 

Esse esforço pode enfatizar aspectos distintos, ou seja, priorizar a caracterização 

desse ‘mais’ no sentido de proporcionar a construção do pensamento que supere tal 

falta, ou pode priorizar a reflexão acerca das questões metodológicas – as quais 

poderiam proporcionar um manejo adequado entre o ‘menos’ e o ‘mais’-, de forma 

a garantir a superação da falta, da diferença entre um e outro e, assim, restabelecer o 

funcionamento através da dotação de sentido. De toda forma, trata-se da questão de 

que algo não funciona, não se equaciona. Ou como diz Lacan, não existe relação 

sexual.  

 

                                                 
2 Opto pela expressão ‘mais’  e ‘menos’ em referência ao conceito de ‘meta’, como normalmente é 
usada na metafísica. 
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A psicanálise é a área do saber que se constitui ocupando-se com aquilo que não 

funciona 3. Isso sempre indica para uma falta. Especialmente a psicanálise lacaniana 

tem na questão da falta seu tema central. Como afirma Lacan:  

 

Nossa experiência conduziu-nos a aprofundar, mais do que jamais fora feito 
antes de nós, o universo da falta. E o termo que emprega, com o adjetivo a 
mais, nosso colega Hesnard – o Universo mórbido, diz ele, da falta. E, 
efetivamente, é sem dúvida sob este aspecto mórbido que a abordamos no 
mais alto grau4.  

 

Não obstante a distância e a diferença que a abordagem lacaniana mantém com 

outras abordagens da falta, religiosas ou não, pretendo mostrar a partir de  

referências do próprio Lacan, que esta gravidade também é percebida na teologia, 

especialmente em São Paulo e Lutero.   

 

Lacan desdobra diferentes nuances da falta,  que  revelam distintos aspectos de sua 

manifestação. Por isso, em francês, Lacan usa dois termos distintos para caracterizar 

aspectos diferenciados da falta. Em algumas situações usa o termo   faute,  que 

caracteriza a dimensão de infração e culpa; em outras usa o termo  manque, pelo 

que caracteriza a dimensão de privação, da ausência.  Com manque  Lacan designa 

especialmente a falta em seu sentido de falta em ser. Assim como na literatura  

psicanalítica em língua portuguesa, também nessa tese uso o termo falta nos dois 

sentidos.  

 

O pensamento de Lacan proporcionou um conhecimento profundo sobre a 

importância da falta nos processos de constituição da subjetividade humana e 

produziu conceitos e construções que podem ser muito relevantes (no sentido de 

uma “iluminação lateral”), para a compreensão dos discursos e construções de 

outras áreas do saber.  Quem se ocupa com a falta assim como o faz a psicanálise 

lacaniana, confronta-se com aquilo que não funciona, com o que é a ordem do 

                                                 
3 LACAN, J. O triunfo da religião . p. 63. 
4 LACAN, J. A ética da psicanálise. p. 10. 
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impossível. Lacan denomina essa “coisa” de real, e a caracteriza como aquilo que 

torna o mundo imundo5 e aparece como sintoma.  A própria psicanálise pode ser 

entendida como um sintoma, justamente na medida em que traz à tona o “sem-

sentido”,  algo que  comporta uma  negatividade e impossibilidade, e como tal, 

diante dela, temos a alternativa de recalcá- la ou escutá- la. 

 

Também no discurso religioso o tema da falta ocupa um lugar central. No conceito 

de pecado se articulam os dois sentidos que a palavra falta recebe em seu uso na 

psicanálise lacaniana, ou seja, na sua dimensão de transgressão ou de culpa, e na de 

falta em ser6. O discurso religioso se revela, e se constitui, como uma expressão de 

tratamento e manejo da falta. Esse tratamento não é uniforme nem único. Com esta 

tese pretendo mostrar, a partir das abordagens de Lacan sobre a religião, que a 

diferença no tratamento da falta implica em diferentes concepções de Deus e de 

religião.  Para Lacan essas diferenças se articulam em torno dos conceitos de desejo 

e gozo.  Conforme Lacan, via de regra, o tratamento religioso da falta consiste de 

um esforço para suplantá- la. O sujeito neurótico cria mecanismos de negação da 

falta que se expressam no desejo de se oferecer como objeto de gozo para o Outro. 

Pelo que se nega a falta em si e no Outro. Isso exige a  existência de um Outro que 

se torna receptor desse gozo. Es te Outro, receptor e detentor do gozo, constitui-se 

como um Deus pleno e poderoso que não  porta falta. O que falta ao sujeito é 

suposto como possível de ser alcançado na relação com esse Outro. A relação com 

ele é mediada pela religião. Por isso Lacan afirma: “A religião é feita para isso, para 

curar os homens, isto é, para que não percebam o que não funciona.”7.  Ao atribuir 

um sentido a todas as coisas, inclusive às que não funcionam, a religião restringe-se 

ao âmbito do imaginário e do simbólico, elimina ou supera a falta, e nega o real.  

Essa a principal crítica de Lacan à religião. No entanto, trata-se também do 

                                                 
5 LACAN, J. O triunfo da religião . p. 63. 
6 Veja: WESTHELLE, Vitor. O Deus escandaloso . p. 13. “No Novo Testamento, o pecado é 
definido exegeticamente como “errar o alvo”. Pode-se errar o alvo ou fazendo um erro com o alvo ou 
deixando de alcançá-lo. Em ambos os casos, o errar  o alvo, que chamamos pecado, cria lacunas em 
nossas vidas”.  
7 LACAN, J. O triunfo da religião . p. 72. 
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reconhecimento de uma função útil e necessária. Em vista do real que insiste em 

não se inscrever é fundamental o desenvolvimento de recursos que possibilitem 

algum manejo em vista do que ele suscita e produz no sujeito. Simbolizar, dotar de 

sentido, é uma das possibilidades. É graças ao desenvolvimento dessas 

possibilidades que nos humanizamos. Não obstante, a dotação de sentido tem 

limites, pois há algo do real que resiste e escapa a todo esforço de apreensão e 

simbolização. Justamente porque a falta e o real se constituem como “negatividade 

insuficientemente positivável como negativo”8, produzem angústia e a tendência de 

sua negação.  

 

No entanto, a tese demonstrará que há no pensamento de Lacan a concepção de uma 

forma de religião que não se constitui como negação da falta pela via do gozo, mas, 

ao contrário, se constitui pela via do desejo de um Deus que se apresenta portando 

um enigma e uma falta. Esse Deus se apresenta como uma enunciação sem 

enunciado demarcando, assim, uma ausência, uma falta que, inevitavelmente, 

produz um confronto com o real.  É o Deus que faz furo; que se constitui no 

anuncio de algo que não se completa.   

 

Entendo que justamente essa  concepção de Deus articulada ao real é que representa 

uma contribuição nova da psicanálise para o diálogo com a religião. Mais ainda,  

entendo que ela permite  identificar uma proximidade entre psicanálise e religião. 

Abordar os conceitos de Deus e da religião em Lacan a partir da dimensão da falta, 

significa trabalhar com um objeto que é algo inexistente, porém operante; objetivá-

lo, portanto, é da ordem do impossível. Tem-se aí, desde o início, uma dificuldade: 

como se aproximar de algo que não existe e, mesmo assim, tentar dizer algo sobre 

ele? Trata-se de algo em torno do quê se dá voltas.  Ao longo da história do 

pensamento esse ‘andar em volta’ produziu fatos e muitas histórias. Isso é possível 

de ser analisado e estudado: o movimento que é feito nas bordas desse objeto.  

Denomino esse movimento pelas bordas de errância. A psicanálise  lacaniana, em 

                                                 
8 BAIRRÃO, José F.M. O impossível sujeito. p. 11. 
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especial, destaca-se como a área do saber que se constituiu nesse esforço.  A prática 

da clínica psicanalítica lacaniana  e sua reflexão teórica oferecem elementos que 

possibilitam um entendimento da dinâmica desencadeada por esse objeto faltante, e 

a partir desta dinâmica fazer alguns enunciados (que não deixam de ser um semi-

dizer sobre esse objeto). A tese visa deslindar o dizer da psicaná lise sobre esse 

objeto e, a partir de seus enunciados, fazer uma aproximação tanto com o dizer do 

discurso religioso sobre esse objeto, como sobre a incidência dele  na constituição 

do próprio discurso religioso. A tese não visa a discussão dos conceitos 

desenvolvidos na e pela psicanálise. Pretende apenas destacar aqueles que, além de 

possibilitarem um entendimento da dimensão da falta na existência humana, são 

relevantes para a compreensão do desenvolvimento das concepções de Deus e 

religião em Lacan. 

 

No primeiro capítulo o interesse desta tese consiste em destacar a construção 

conceitual da psicanálise lacaniana, onde será possível identificar os diferentes 

aspectos que  caracterizam a falta, além de suas implicações na constituição da 

subjetividade, nas relações intersubjetivas e na construção de discursos.  

 

Os termos real, imaginário e simbólico constituem as categorias fundamentais  do 

pensamento lacaniano. Por essa razão essas categorias servirão como a referência 

norteadora da abordagem teórica do pensamento lacaniano.   Lacan os nomeia de 

“registros essenciais”. São conceitos que permitem a compreensão da constituição 

do sujeito e de suas relações com o mundo. O  real é concebido como o que é da 

ordem do impossível, do indizível que escapa à apreensão e simbolização; o 

imaginário como o registro do especular, das identificações  e representações; o 

simbólico é concebido como a dimensão da linguagem cuja lei ordena o social e a 

cultura, determinando nestes o lugar do sujeito. Esses três registros sempre 

aparecem  entrelaçados constituindo dimensões que operam diferentemente. Lacan 
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encontrou na escrita do nó borromeano 9 a topologia que lhe permitiu apresentar o 

entrelaçamento desses registros de forma que através dela a trama dos seus 

conceitos pode ser explicitada. Os três registros articulam-se em torno de um vazio 

central onde Lacan situará o objeto a, entendido como a causa do desejo.  

 

No segundo capítulo a tese abordará as concepções de Deus no pensamento de 

Lacan. Procuro demonstrar como o pensamento de Lacan se  articula com conceitos 

que revelam uma intensa similaridade e proximidade com conceitos de Deus. O que 

possibilita e determina isso é o fato de Lacan construir seu pensamento a partir da 

articulação dos registros de imaginário, simbólico e real. É na articulação desses 

três registros fundamentais que também se situa a questão da religião de uma forma 

geral. Concebidos como dimensões que constituem o ser humano em sua relação 

consigo, com o outro e o mundo de forma que as três dimensões sempre estão 

presentes, portanto, não entendidas como fases de um processo evolutivo, esses 

registros permitem o reconhecimento de concepções  diferentes de Deus,  

características de cada registro.  Desta forma, veremos que Lacan diferencia 

concepções de Deus que se constroem no âmbito do imaginário e simbólico, da  

concepção de Deus desenvolvidas no âmbito do real. No entanto, esses registros se 

articulam reciprocamente fazendo com que se produzam deslocamentos e discursos 

diferenciados. Todas as possíveis articulações desses registros dão-se em torno de 

um vazio central, a falta.  

 

Para nos aproximarmos das concepções de Deus na psicanálise lacaniana vamos 

seguir duas vias distintas. A primeira delas se dá no espaço específico e constituinte 

da psicanálise: a prática clinica. No lugar privilegiado da construção do saber 

psicanalítico desenrola-se um processo que implica e evidencia muitas dinâmicas e 

questões nas quais emergem e se articulam elementos que podem ser interpretados 

                                                 
9 O nó borromeano consiste de  três círculos (anéis) amarrados entre si de forma que se um for 
eliminado todos se separam. 
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como da ordem do religioso, ou, pelo menos, com características muito 

semelhantes.  

 

A segunda via pela qual é possível demonstrar a articulação e proximidade da 

psicanálise lacaniana com a religião e, em particular nesse capítulo, com os 

conceitos de Deus, tem seu lugar na própria elaboração teórica da psicanálise feita 

por Lacan. Para definir seus conceitos, Lacan com freqüência usa uma terminologia 

própria da religião; em outros casos relaciona suas teorias com aspectos e elementos 

da   tradição judaico-cristã. 

  

Ao longo de sua obra Lacan opera com um conceito para o qual usa uma 

terminologia religiosa, ou seja, o Nome-do-Pai. Esse conceito refere um operador 

fundamental no processo de subjetivação. Juntamente com esse conceito se introduz 

a noção da existência do grande Outro, que tem sua equivalência, ou pelo menos, 

similaridade com o Deus do discurso religioso. O Nome-do-Pai e o  Outro são os 

conceitos em torno dos quais se articulam as concepções de Deus em Lacan. 

Quando Lacan os articula no campo do simbólico, Deus e a religião apresentam 

particularidades que se diferenciam de uma concepção de Deus que se pode 

reconhecer quando Lacan se ocupa com o real. No campo do simbólico Deus está 

relacionado ao grande Outro como a instância, onde supostamente, está o saber que 

falta ao sujeito. Pela relação com esse grande Outro o sujeito fica em um estado de 

suspensão, numa posição de expectativa de poder aceder a  um estado no qual a 

falta em ser será superada. Esse Outro concebido por Lacan  como o Outro da 

linguagem é suposto deter um saber que falta ao sujeito. Pela relação com ele o 

sujeito visa obter esse saber. Por isso o campo desse Outro é o campo do  sentido, 

do significante e do dizer. Nesse campo operam os conceitos de Falo, desejo e 

recalque entendidos como significantes aos quais o sintoma  está relacionado como 

algo a ser decifrado, reconhecido. Lacan define esse Outro como o Deus dos 

filósofos. 
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Quando Lacan articula os conceitos de Nome-do-Pai e de Outro no campo do real 

são outros os conceitos com os quais opera. Aqui já não se trata de reconhecimento 

ou possibilidade de dizer, mas da sua impossibilidade. É o fim da existência de 

alguma instância mediadora que garanta algum sentido às palavras. Esse Outro do 

real produz um curto-circuito da palavra. Trata-se do Nome-do-Pai que Lacan 

designa com o termo Père-version. É  o Nome-do-Pai que está fora do significante, 

fora do inconsciente, de forma que não há para ele uma representação. Lacan o 

relaciona com o que define como o Deus Vivo, e  o identifica com o Deus do relato 

bíblico em Êxodo 3,14 que se apresenta como “Eu sou o que sou”. Lacan  enfatiza 

que Deus não disse: “Eu sou aquele que sou”, o que implicaria alguma noção de 

predicação, mas “Eu sou o que sou”, designando algo que não tem representação, 

igual a si mesmo 10.  

  

A partir dessa concepção do Nome-do-Pai  a psicanálise lacaniana não mais entende 

os sintomas como algo a ser decifrado porque portadores de algum sentido, mas 

passam a ser entendidos como relacionados ao gozo e à pulsão, tendo uma 

particularidade que caracteriza a singularidade do sujeito. Gozo e pulsão são 

conceitos que caracterizam algo que está aquém e além do sentido, por isso fora do 

campo da linguagem. Essa passagem caracteriza uma mudança de perspectiva: do 

desejo de reconhecimento numa alteridade (o grande Outro simbólico) para o desejo 

de reconhecimento em si mesmo, pela singularidade do sintoma, como o real que 

não se inscreve, pois está fora da linguagem. 

 

No terceiro capítulo da tese o tema será especificamente a relação da psicanálise 

lacaniana com a religião. É fundamental salientar que quando falo de religião em 

Lacan estou sempre me referindo à tradição religiosa judaico-cristã. Neste capítulo 

enfocarei primeiramente a compreensão de Lacan, como ele a situa em relação à 

psicanálise e à ciência. Pretendo mostrar que há em Lacan uma contradição na sua 

                                                 
10  Veja: ÁLVAREZ, Patricio. Dos versiones del padre. In: CHORNE, D.; GOLDENBERG, M. La 
crencia y el psicoanálisis. p. 93. 
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abordagem da religião. Quando Lacan fala explicitamente sobre religião, assim 

como o faz  em  O triunfo da religião,  refere-se à religião que corresponde a sua 

concepção de Deus no registro do simbólico, onde sua característica se expressa e 

limita na função de simbolizar, de atribuir sentido.  

 

No entanto, pode-se constatar que para desenvolver seus conceitos e teorias, Lacan 

não apenas faz referências a elementos da tradição religiosa judaico-cristã, mas 

importa dela alguns destes conceitos.   Pretendo mostrar que nisso Lacan não 

importa apenas uma terminologia, mas realiza uma certa tradução do religioso para 

a psicanálise. Isso permite identificar e reconhecer uma grande proximidade entre 

essas duas áreas. Não obstante, Lacan desenvolve a noção de que a psicanálise se 

constitui num avesso dos outros discursos, entre estes o religioso e o da ciência.  

Procuro, então, caracterizar no que consiste esse avesso. Trata-se de uma posição 

frente à falta que na psicanálise se formula como a posição do analista. Também 

esta posição comporta características muito semelhantes no âmbito religioso.  

 

Na medida em que o perfil da psicanálise lacaniana  vai sendo delineado, constata-

se que freqüentemente  Lacan convoca teólogos e aspectos do discurso religioso  

para caracterizar sua posição.  Com isso, entendo que o pensamento de Lacan acaba 

oferecendo a possibilidade de resgate de aspectos da herança judaico-cristã que 

representam uma riqueza de sabedoria no tratamento da falta. Possivelmente a 

verdade da crítica de Lacan à religião esteja no fato de que esta sabedoria caiu no 

esquecimento, foi recalcada no âmbito da religião. 

 

No entanto, o resgate destes aspectos da religião não é algo único da  psicanálise. 

Também outros pensadores, teólogos e filósofos da contemporaneidade o fazem à 

sua maneira. Aqui não será possível fazer um diálogo com eles sobre as 

proximidades e diferenças nestes empreendimentos.  Esta tese visou tratar apenas da 

questão assim como ela se mostra na obra de Lacan.   
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CAP. 1 - O IMAGINÁRIO, O SIMBÓLICO E O REAL 
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1.1. Jacques Lacan – mais que leitor de Freud 
 

Jacques Lacan nasceu em Paris em 13 de abril de 1901. Antes de tornar-se 

psicanalista estudou medicina, especializando-se em neurologia e posteriormente 

em psiquiatria. Em 1932 defendeu tese de doutorado em psiquiatria sobre A psicose 

em suas relações com a personalidade. Nesta tese discute, a partir do famoso caso 

Aimée, o fenômeno da paranóia como fenômeno do conhecimento. Com as questões 

levantadas nesta tese inicia sua trajetória intelectual que o leva à psicanálise. 

 

Nos anos 20 o jovem Lacan freqüenta meios parisienses também freqüentados pelos 

surrealistas que na época discutem a questão da paranóia11,  e a partir de 1933 

freqüenta seminários de  A. Kojève sobre Hegel, que irão influenciá- lo nos seus 

trabalhos sobre o imaginário, especialmente o Estádio do espelho12. Em 1934 Lacan 

ingressa na Sociedade Psicanalítica de Paris (SPP), ligada a International 

Psychoanalitical Association (IPA) com a qual irá manter uma história de 

divergências e rupturas. Em 1936 participou do XIV Congresso Internacional em 

                                                 
11 S. Dalí escreveu dois artigos: “A conquista do irracional” e “Novas considerações gerais sobre o 
mecanismo do fenômeno paranóico do ponto de vista surrealista”, onde elaborou seu “método 
paranóico-crítico”. Veja: JORGE, Marco A. C;  FERREIRA, Nádia P.: Lacan – o grande freudiano. 
p.16.  
12 LACAN, J.  O estádio do espelho como formador da função do eu. In: Escritos. pp. 96-103. Na 
literatura psicanalítica este texto é referido apenas como Estádio do espelho . 
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Marienbad onde apresentou comunicação sobre o Estádio do Espelho, que se tornou 

texto fundamental de sua teoria e da história da psicanálise. Durante toda década de 

40 Lacan nada publica. Em 1950 inicia-se um período de atividade muito intensa. 

Lacan dá início ao seu ensino oral, os assim chamados Seminários, que serão 

realizados ao longo de trinta anos, produzindo vinte e sete seminários. Esses são 

inicialmente realizados em sua casa e depois no Hospital de Saint-Anne, na École 

Normale Supérieure e na Faculdade de Direito do Panteão.   Os seminários eram 

abertos ao público e permaneceram longo tempo na tradição oral. Apenas em 1973 

inicia-se a publicação de alguns deles, sendo que até hoje não foram publicados 

todos. Lacan legou a seu genro Jacques-Alain Miller o direito de transcrição, edição 

e publicação. O primeiro dos seminários  Os escritos técnicos de Freud, já indica 

por seu tema a intenção do projeto de retorno aos textos de Freud. Lacan procura 

fazer uma leitura dos textos de Freud com o auxílio das ciências de sua época, 

indisponíveis no tempo de Freud. Ao longo de seus seminários Lacan  desenvolve 

novos conceitos que são criados sempre em diálogo com  os textos freudianos e os 

recursos das ciências contemporâneas, como a lingüística, a  matemática, a lógica e 

a topologia.   

 

O ano de 1953 foi muito importante para a história da psicanálise e do pensamento 

de Lacan.  Em função de um conflito em torno da criação de um instituto para a 

formação de analistas, acompanhado por Daniel Lagache, Juliette Favez-

Boutonnier, Françoise Dolto e Blanche Reverchon-Jouve, Lacan rompe com a 

Sociedade Psicanalítica de Paris (SPP)  e funda a Sociedade Francesa de 

Psicanálise. Essa ruptura é acompanhada pela produção de duas conferências que 

demarcarão um novo caminho na história da psicanálise. A primeira conferência,  

“O simbólico, o imaginário e o real”13 foi pronunciada em julho na nova sociedade, 

e a segunda “Função e campo da fala e da linguagem em psicanálise”14 foi 

apresentada no relatório do Congresso de Roma em setembro. Com estas duas 

                                                 
13 LACAN, J. O simbólico,  o imaginário e o real. In: Nomes-do-Pai. pp. 9-53. 
14 LACAN, J. Função e campo da fala e da linguagem em psicanálise. In: Escritos. pp.238-324. 
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conferências Lacan introduz os conceitos que caracterizam a particularidade de seu 

pensamento e que vão acompanhá- lo por toda sua obra. A primeira publicação de 

suas obras ocorreu em 1966 com os Escritos,15  uma coletânea de textos produzidos 

desde 1945 a 1966. 

 

Detestado por muitos, admirado por outros, Lacan é um personagem controverso na 

história do pensamento do século XX. Ao  observar a imensa literatura disponível 

sobre a pessoa e obra de Lacan encontramos inúmeros argumentos diferentes tanto 

para criticá- lo quanto para enaltecê-lo16. De toda forma, está fora de dúvida que o 

pensamento de Lacan influenciou  profundamente a história da psicanálise, também 

produzindo repercussões na filosofia, lingüística, e na crítica da cultura e das artes 

em geral. 

 

A primeira característica da obra de Lacan é que ela se constrói  como esforço de 

retorno a Freud. É nesse movimento de retorno aos textos freudianos que seu 

pensamento se constituiu. Lacan se propõe a resgatar e interpretar o legado de Freud 

em contraposição às tendências do desenvolvimento da psicanálise no período pós-

guerra que, embora preservassem alguns enunciados fundamentais de Freud, 

tomavam rumos que ele considerava um desvio.17 Há nesse período duas questões 

que se tornaram centrais nos conflitos de Lacan com o movimento psicanalítico da 

época e que determinaram o rumo e a ênfase de seu trabalho : a primeira está 

relacionada à compreensão da finalidade da psicanálise e a segunda ao estatuto 

específico da psicanálise, seu lugar  junto às outras disciplinas científicas. Lacan 

afirma: “a psicanálise dispõe de apenas um meio: a fala do paciente.”18 Com isso a  

                                                 
15 LACAN, J. Escritos.  
16 Nesta tese abdico da possibilidade de detalhar e descrever os diferentes argumentos.   
17 Na época havia uma tendência de conceber a  finalidade da psicanálise como fortalecedora das 
capacidades adaptativas do sujeito, eclipsando-se, assim, termos centrais como o inconsciente e 
sexualidade. Lacan afirma que essa tendência desenvolveu-se a partir dos EUA, onde “evidenciava-
se  de maneira incontestável que a concepção da psicanálise pendeu ali para a adaptação do 
indivíduo ao meio social”. LACAN, J. Função e campo da fala e da linguagem em psicanálise. In: 
Escritos. p. 246 
18 LACAN, J. Função e campo da fala e da linguagem em psicanálise. In: Escritos .p. 248. 
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linguagem e a fala tornam-se as referência que vão acompanhá-lo ao longo de toda 

sua obra. Por isso afirma ainda: 

Se a psicanálise pode tornar-se uma ciência – pois ainda não o é -, e se não 
deve degenerar em sua técnica – o que talvez já seja um fato -, devemos 
resgatar o sentido de sua experiência.[...] Então, que retornemos a obra de 
Freud na Traumdeutung, para ali nos relembrarmos que o sonho tem a 
estrutura de uma frase[...]19.    

  

A segunda característica da obra de Lacan reside no fato de que as teorias que 

desenvolve a partir da leitura de Freud têm suas referências em outras ciências, 

especialmente no estruturalismo lingüístico de Ferdinand Saussure, na antropologia 

estrutural de Claude Lévi-Strauss, na filosofia (Platão, Descartes, Hegel, Kant e 

Heidegger), na matemática e topologia. A semântica particular que Lacan 

desenvolve e que caracteriza seu estilo barroco e oblíquo, deriva dessa 

heterogeneidade de fontes que convoca e com as quais trabalha com muita 

liberdade, muitas vezes sem rigor acadêmico. O uso que Lacan faz dessas fontes 

está subordinado ao seu desejo de descrever os fenômenos e funcionamentos 

psíquicos, assim como estes se dão na experiência da clínica psicanalítica. Dito de 

outra forma: Lacan procura tornar compreensível e inteligível o que é a psicanálise 

e o que constitui sua eficácia, seu poder de cura. Em vista desse objetivo, muitos 

conceitos de outros pensadores são subvertidos e metamorfoseados, tanto para 

possibilitar uma compreensão do que já está esboçado de forma implícita nos 

trabalhos de Freud, como para articular o que é a própria contribuição de Lacan 

para o entendimento da subjetividade e desenvolvimento de uma epistemologia 

adequada aos fenômenos psíquicos. Para Lacan a psicanálise é uma práxis, onde 

teoria e prática não se distinguem como nas outras ciências. Ao contrário, ambas se 

constituem numa reciprocidade, o que a caracteriza como um método. E o método 

não é dissociado do objeto. Disso deriva uma série de conseqüências  para o que é 

considerado o estilo de Lacan, tornando-o, inicialmente, de difícil compreensão e, 

no entanto, sendo este estilo a condição para articulação de suas novas concepções. 

Na articulação de seu saber não se trata apenas de objetivamente descrever o seu 
                                                 
19 LACAN. Função e campo da fala e da linguagem em psicanálise. In: Escritos. p. 268. 
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objeto, o inconsciente, mas de fazê- lo segundo as leis de sintaxe que lhe são 

próprias. Isso não é possível sem a ruptura com regras e normas convencionais. 

Mais do que romper, Lacan subverteu essas regras e convenções. Daí a necessidade 

de esforço de decifração e elucidação do próprio texto e discurso lacaniano.   

 

Lacan é conhecido como o teorizador do significante. Sua maior contribuição para a 

psicanálise consiste em ter demonstrado o papel da linguagem na constituição da 

subjetividade. Não se trata de algo que Lacan tenha descoberto, mas ele soube 

reconhecer a centralidade dessa dimensão já implícita nos trabalhos de Freud e fazer 

dela o grande instrumento para a reflexão dos temas da psicanálise. Foi com as 

categorias do estruturalismo lingüístico, especialmente de Saussure e Jakobson, que 

Lacan fez uma leitura de Freud e constatou que no pensamento freudiano a 

linguagem já ocupou um papel muito importante, embora, em sua época, Freud 

ainda não dispusesse dos conceitos e recursos da linguagem como desenvolvidos 

posteriormente, por exemplo, o conceito de estrutura. Essa contribuição de Lacan à 

psicanálise expressa-se nos dois princípios que podem ser considerados pilares de 

sua teoria: “o inconsciente é estruturado como uma linguagem ” e “não existe 

relação sexual”. São formulações de impacto e sugerem mal entendidos que exigem 

algum esforço para sua compreensão. Em torno dessas duas afirmações se organiza 

o pensamento de Lacan.  

 

Além de tornar a teoria do significante e da linguagem elementos centrais de seu 

pensamento, Lacan desenvolveu ao longo de sua trajetória três conceitos que se 

tornaram  a referência fundamental de toda sua obra: os registros de imaginário, 

simbólico e real que são consideradas “as categorias fundamentais daquilo que se 

pode chamar de metapsicologia lacaniana”20. O estudo das possibilidades de 

articulação desses três registros será um processo que acompanhará toda a obra de 

Lacan. 

  

                                                 
20 SIMANKE, Richard T. Metapsicologia lacaniana.  p.14. 
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Lacan não apenas retorna a Freud, mas com esse retorno produz uma diferença. O 

momento mais visível desse momento em que Lacan, por assim dizer, fala em seu 

nome próprio, está ligado ao Seminário 11: Os quatro conceitos fundamentais da 

psicanálise, de 1964. Neste seminário, realizado num período de ruptura com a 

International Psychoanalitical Association (IPA) em função da proibição imposta a 

Lacan  de atuar como analista didata na formação de analistas,  Lacan retoma os 

conceitos freudianos de inconsciente, repetição, transferência e pulsão,  que lhe 

pareciam esquecidos ou de interpretação equivocada pela psicanálise pós-guerra, e 

os articula em torno do que considera sua maior contribuição para a psicanálise: a 

invenção do objeto a, com o qual designa o objeto faltoso causador do desejo.  

 

Lacan trabalha com a concepção de três estruturas distintas para o funcionamento 

do psiquismo: neurose, psicose e perversão. Uma estrutura  apresenta uma 

determinada ordem e relação entre os elementos que compõem o psiquismo. Em 

cada estrutura a falta se inscreve de forma diferente, porém, sempre relacionada 

com as diferentes possibilidades de combina tórias do real, simbólico e imaginário.  

É a partir das possibilidades de combinatórias que os diferentes discursos se 

constituem, inclusive o religioso. O que importa não é apenas a característica de um 

registro em si, mas da posição que este ocupa em relação aos outros, produzindo 

uma diferença e uma relação. O fundamental é a relação que se produz entre os 

elementos da estrutura.  

 

 

1.2. Os Registros essenciais: Imaginário, Simbólico e Real. 

 

 

Todo ensino de Lacan se organiza em torno dos três registros fundamentais: 

imaginário, simbólico e real. O desenvolvimento teórico desses registros tem uma 

trajetória própria, ao longo da qual passa por variações e, se inicialmente pensados 

separadamente, é de modo sucessivo que gradualmente vão sendo pensados em sua 



 

 

27 

 

articulação recíproca. No início de seu ensino as teorizações sobre o imaginário têm 

um destaque especial, depois a prevalência é do simbólico e, no período tardio de 

seu ensino a ênfase maior é dada ao real e à articulação dos três. Os três conceitos 

passaram a ser definidos como os três registros essenciais. Eles caracterizam 

modalidades de percepção e de relação do sujeito consigo e com o mundo. A 

posição do sujeito em relação a cada um desses registros determina como o mundo 

se constitui para ele. A posição do sujeito com cada um desses registros determina 

como se constitui seu discurso sobre si e sua experiência e relação com o mundo.  

 

Lacan usa a topologia do nó borromeano para com ele explicitar o modo de 

entrelaçamento e articulação desses três registros: basta cortar um dos círculos para 

que os três fiquem separados. Desta forma produz-se uma equivalência entre os três 

registros. O nó borromeano é uma construção que permite a Lacan fazer a ligação 

entre os três registros de forma que o real possa aparecer. Se até então o real era 

descrito como aquilo que escapa a simbolização, que ex-siste, com o topos, que o 

nó borromeano possibilita,  o real se inscreva “na estrutura como aquilo que faz 

buraco”21, aparecendo como um furo em cada um dos outros dois registros, como 

efeito “de sua própria impossibilidade”22. Os registros são articulados entre si, 

podendo estar em ordens diferentes. Eles não são excludentes, mas variáveis em sua 

ordem de entrelaçamento. Foi a partir da já mencionada conferência feita na 

Sociedade Francesa de Psicanálise em 1953 que eles se tornam “as categorias 

fundamentais daquilo que se pode chamar de metapsicologia lacaniana”23. Nessa 

conferência Lacan os menciona pela primeira vez como os três registros essenciais 

da realidade humana.  Até então os termos imaginário, simbólico e real foram 

usados sem que Lacan os articulasse entre si. O primeiro registro com o qual Lacan 

trabalha é o do imaginário. Em O estádio do espelho Lacan desenvolve o conceito 

                                                 
21 JORGE, Marco A. C;  FERREIRA, Nádia P.: Lacan – o grande freudiano. p.31.  
22 JORGE, Marco A. C;  FERREIRA, Nádia P.: Lacan – o grande freudiano. pp.31-32. 
23 SIMANKE, Richard T. Metapsicologia lacaniana.  p.14. 
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de imaginário a partir do estudo do escrito de Freud sobre o narcisismo 24, e passa a 

usá- lo  para designar a relação do sujeito com sua própria imagem corporal e a de 

seu semelhante. É momento tributário do signo.  Também  o momento da 

constituição do sujeito pela via das identificações  e se refere a tudo que tem a ver 

com a captação, a ilusão e as certezas. Nesse registro se manifestam as formas de 

satisfação buscadas pelo sujeito. Na experiência analítica as formas de relação sob o 

registro do imaginário são as primeiras que se manifestam. Por serem da ordem do 

especular implicam uma tensão e agressividade que produz um impasse: ou eu ou o 

outro. O outro, a imagem com a qual se identificou e que capturou o sujeito, está no 

lugar deste. Nas relações de especularidade o outro é sinônimo do eu, e isso implica 

uma anulação das diferenças.. Por isso, sob o registro do imaginário impõe-se uma 

univocidade do sentido.  

 

No entanto, na experiência analítica se evidencia a possibilidade de superação desse 

impasse. Mas a que ela se atribui? O que é que opera nessa superação?  Lacan 

ressalta o fato mais importante da experiência analítica: ela é uma experiência que 

se dá no âmbito da fala, das palavras25. Logo, a eficácia da psicanálise na superação 

dos impasses imaginários se deve à linguagem.  A linguagem organiza as relações e 

faz uma função mediadora entre o eu e o outro, tirando  o sujeito do impasse 

imaginário, narcísico26. Para Lacan, a entrada da linguagem como  um terceiro 

elemento, mediador da relações, caracteriza a entrada na ordem do simbólico. Com 

ela se instala a polissemia e a ambigüidade. Para desenvolver sua teoria do 

simbólico Lacan se inspira nos estudos antropológicos de Claude Lévi-Strauss27 

sobre as estruturas elementares de parentesco e a lei das trocas sociais que criam o 

universo simbólico dentro do qual todo humano deve se ordenar. É o 

estabelecimento da distinção entre natureza e cultura, com uma primazia desta em 

relação à natureza. Assim como Lévi-Strauss, Lacan apóia-se na teoria da 

                                                 
24 Sobre o narcisismo: uma introdução – vol. XIV In: FREUD, Sigmund. Edição Standard Brasileira 
das Obras Psicológicas Completas.  
25 Lacan usa o termo ‘parole’, que em francês pode ser tanto palavra  quanto fala. 
26 Veja MILLER, A.J. Percurso de Lacan. p. 19. 
27 LÉVI-STRAUSS, Claude. As estruturas elementares de parentesco.  
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linguagem de Ferdinand Saussure28, para propor que é a estrutura da linguagem que 

funciona como modelo de estrutura que regula as relações sociais. A linguagem 

implica uma estrutura, e uma estrutura uma lei. Lacan transpõe essa concepção para 

o âmbito do psiquismo e propõe que o inconsciente se estrutura como uma 

linguagem. Entrar na ordem do simbólico é para o ser humano ingressar no universo 

marcado pela linguagem e ser regido por suas leis, que determinam seus vínculos e 

escolhas sexuais.  Essa passagem separa o ser humano da natureza e o inscreve 

numa outra lei que subverte a lei da natureza. Como veremos adiante, Lacan propõe 

uma interpretação do Édipo como momento de entrada do sujeito na ordem 

simbólica. A linguagem se estrutura segundo uma lei. Como esta lei se constitui e 

quais as outras questões que derivam dela, veremos mais adiante quando o tema 

será  trabalhado mais detalhadamente.  

 

No pensamento de Lacan, o real  designa aquilo que escapa, ou que fica fora da 

possibilidade de apreensão e simbolização. É o que está na ordem do impensável, 

sem sentido. Não se confunde com realidade. No primeiro período do ensino de 

Lacan,  inaugurado pela conferência de 1953, a reflexão em torno do simbólico tem 

uma prevalência e o registro do simbólico aparece como regulador dos outros dois.  

A possibilidade de simbolizar é definida como a causa da eficácia no processo 

analítico. O simbólico ‘salva’ do caos do sem sentido do real e dos impasses 

gerados no imaginário. 

 

 

1.3. O Imaginário ou:  a constituição do eu 

 

O primeiro momento da elaboração sobre o imaginário pode ser situado em 1936 

quando Lacan formulou uma comunicação com o título de Estádio do espelho como 

formador da função do eu, no Congresso Internacional de Marienbad. Nesse 

                                                 
28 SAUSSURE, Ferdinad de. Curso de lingüística geral.  
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estudo29, Lacan tem como base uma experiência que se dá com a criança  no 

período aproximado dos seis aos dezoito meses, quando ainda não há uma 

maturação neurobiológica, isto é, a criança se percebe fragmentada, submetida a 

sensações difusas e desordenadas e ainda não tem uma percepção de sua totalidade 

corporal, porque ainda  não há uma noção de unidade  física, nem tampouco uma 

noção de identidade definida. Assim como não há uma imagem unificada do corpo, 

também não há ainda uma unidade comparável ao eu, o que existe é uma série de 

organizações parciais, resultadas de ligações passivas de representações associadas 

às experiências de satisfação. Essas representações são investidas pela pulsão que 

procura repetir a experiência de satisfação primeira. Nesse período ocorre um 

processo no qual a criança, vendo-se refletida num espelho, lida com essa imagem 

como se fosse outra pessoa, da qual tenciona se apoderar ou aproximar. Depois 

dessa fase percebe que a imagem do espelho não é uma pessoa real, mas imagem 

dela mesma, produzindo uma manifestação de júbilo e fascinação, caracterizando 

um gozo.  Para Lacan, esse momento é constitutivo para sua identidade, que se 

precipita em vista da pré-maturação neurobiológica. Assim, a primeira noção 

unificada de si mesma se produz a partir de uma Gestalt, que é a imagem especular 

refletida por um espelho, a mãe ou qualquer outra pessoa. Essa imagem produz uma 

demarcação de si pela identificação a um outro especular. 

 

Lacan compreende a experiência do espelho como uma metáfora da relação da mãe 

com seu bebê. Depois de uma fase de indiferenciação na qual a criança ainda não 

distingue entre si e a mãe, a mãe se apresenta à criança como um espelho no qual 

ela se reconhece como aquela que a mãe reflete. Portanto, se constitui a partir da 

imagem que a mãe proporciona. A imagem aparece aqui como algo que 

proporciona uma identidade, uma constituição que surge  onde só havia caos,  

desarticulação.  

 

                                                 
29 Afirma-se que este estudo está relacionado com uma experiência que Lacan fez com sua filha 
Carolina. Veja: MILLER, Jacques-Alain. Lacan Elucidado. p. 26. 
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O que a criança encontra não é a simples objetivação de si mesma como 
imagem, mas também a designação que lhe envia o olhar do Outro, 
indicando- lhe “quem é” este que o Outro ama, nomeia e reconhece. Entre o 
sujeito e a imagem com a qual ele se  identificará entra em cena um terceiro 
elemento, que é aquele que nomeia, que confere esta imagem ao sujeito. 
Para que a identificação funcione seu olhar se volta para um outro que olhe a 
criança, via de regra a mãe, e que Lacan denominará com a letra A para 
designar o  grande Outro (Autre), fonte do dom, ponto de referencia fora de 
si, posto no campo do Outro, a partir do qual o sujeito se  reconhece. O que 
o sujeito descobre no espelho é a imagem da coisa da qual falava o discurso 
desta e destes que lhe falam, discurso que começa por identificar o sujeito ao 
enunciado identificatório, do qual este mesmo discurso é o agente.30  
 

A criança reconhece a imagem como aquela a quem falam os outros, quando falam 

a ela e se identifica com essa imagem. Essa identificação imaginária permite que o 

sujeito possa designar a si através de um enunciado identificatório referido a uma 

imagem. Do Outro é emitido um sinal que indica que o sujeito representa algo para 

este Outro, embora o sujeito não saiba o quê. Esse não saber indica um lugar vazio, 

uma ausência, que será ocupado pelo ‘eu’ imaginário, constituído pelas imagens 

refletidas pelo Outro e que não é o sujeito. Esse efetivamente é desconhecido, 

inconsciente. Por isso o termo sujeito sempre se refere ao sujeito do inconsciente. 

Nesse sentido, o sujeito é um vazio produzido pela nominação, pela linguagem. A 

soma das  sucessivas identificações com os enunciados vai constituir o ‘Eu’ 31,  que 

encobrirá o lugar vazio do sujeito. Por isso Lacan usa a fórmula  $ (S barrado) para 

designar  a divisão do sujeito.  

 

Fica evidente, assim, a distinção entre sujeito e eu no pensamento lacaniano. O eu é 

concebido como uma instância imaginária que se caracteriza por dois aspectos 

fundamentais, ou seja: a suposição de ser algo para o Outro (embora esse algo seja 

desconhecido, ele é suposto); e de conceber-se como sendo esse algo. Esse processo 

                                                 
30 AULAGNIER. Piera. A violência da interpretação. p.166.  
31 Quando se refere ao ‘eu’ constituído pelas identificações imaginárias, Lacan usa o termo francês 
moi e quando se refere ao ‘eu’ relativo ao sujeito do inconsciente usa o termo Je. No português essa 
diferença não pode ser caracterizada com termos distintos, por isso quando não é possível 
caracteriza-la apenas com o termo sujeito, faz-se necessário descrever a diferença com outras 
caracterizações. Veja: Nota à edição brasileira. In: Escritos. p.936.  
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de constituição do eu implica num radical desconhecimento do sujeito, no sentido 

de saber quem ele é para além dessa série de identificações com as imagens que 

vem de fora, do grande Outro.  Ocorre aí um processo de alienação. No entanto, 

embora esse processo de constituição do eu pela via das identificações com as 

imagens refletidas pelo Outro implica na alienação do sujeito, ele proporciona ao 

sujeito uma ancoragem, um suporte que lhe dá uma identidade e continência de um 

eu. É o momento da constituição da subjetividade e da alienação do sujeito. Para 

Lacan, a noção de sujeito sempre é diferente do eu compreendido como uma 

construção imaginária, resultado de identificações. É em relação a esse diferença 

que se refere a interpretação de Lacan32 da máxima freudiana “Wo Es war, soll Ich 

werden”33. A interpretação mais freqüente no meio psicanalítico entende e traduz 

essa formulação de Freud como: “Onde era o isso deve advir o eu” entendendo-se 

esse advir do eu como um reforço da instância egóica contra o isso (Id). Esse eu é 

para Lacan aquela identidade constituída pelas identificações imaginárias. Lacan, ao 

contrário, entende que o ich (eu)  na frase de Freud se refere ao sujeito do 

inconsciente, e que seu lugar, onde deve ser, é lá onde está o Isso. É junto ao Isso 

que o sujeito deve ser procurado e reconhecido. Lacan justifica essa sua 

interpretação porque ao contrário do uso freqüente do artigo ‘o’, que Freud faz ao se 

referir ao ‘eu’ ou ao Isso, nesse caso Freud não usou nenhum artigo. Por isso, Lacan  

enfatiza a exigência de ser (devo/soll), no sentido de tornar-se sujeito e não lugar 

onde o ‘eu’ deve advir. 

 

Na clínica lacaniana o trabalho analítico visa facilitar o advento do sujeito pela via 

da desconstrução do eu. Por isso, pela desconstrução, aponta para o fato de que este 

eu constituído como  ‘lugar’ identificatório é oferecido pelo Outro especular e está 

todo marcado pelo desejo da mãe, pois ela é o representante primeiro do grande 

Outro. Embora a criança desconheça o desejo da mãe, ela se percebe como aquilo 

                                                 
32  LACAN, J. A coisa freudiana. In: Escritos. p.418. 
33 FREUD, S. Zur Einführung in der Psychoanalyse. In: Studienausgabe . Vol. I, p. 516. 
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que o satisfaz,  a criança é a resposta ao desejo. Essa é uma posição de objeto de 

gozo. Nessa posição  o sujeito se perde.  

 

Esse tipo de relação é o que Lacan denomina de imaginário. É uma relação dual, de 

natureza especular, “que consiste numa oposição imediata entre a consciência e o 

outro”34. Se a criança perguntasse ou procurasse por si, encontraria a imagem 

refletida pelo outro  com o qual se identificou, e portanto, se alienou.  O que seria 

dessa criança sem o eu imaginário? Pierre Kaufmann afirma que  “Talvez fosse algo 

como uma lua...”35.  Esse empréstimo de identidade possibilita a ascensão ao 

humano, porém, um humano louco, na medida em que  ¨[...] adere a esse 

imaginário, pura e simplesmente¨.36 No lugar de ‘si’ a criança só encontra a imagem 

do outro. Quem é esse outro no qual se alienou e que encontra quando encontra a 

‘si’? Esse outro é referido com o termo mãe, mas efetivamente não se trata da mãe 

enquanto pessoa concreta. Trata-se do outro que espelhou uma imagem com a qual 

a criança ao se identificar viveu uma experiência de gozo e completude. O termo 

mãe designa um lugar onde se situa um objeto que possibilita a fantasia de que não 

há falta. Nessa experiência, ou se quisermos, nessa relação não surge uma questão, 

não há dúvida.  Pelo fato desse momento ser vivido como momento de completude, 

ele produzirá um tipo de desejo que se caracteriza pela resistência de aceitação de 

situações onde esta completude imaginária não se sustenta. Nesse caso, manifesta 

um desejo de regressão narcísica que sempre terá o aspecto de resistência e apelo 

pelo restabelecimento da possibilidade de gozo pleno. As formas de resistência, 

embora variáveis, sempre  são modos de negar a falta e tentativas de restaurar a 

posição de gozo.  

 

Nesse sentido, quando se relaciona o imaginário com a fase ou Estádio do Espelho, 

caracterizado como momento no processo evolutivo, não significa que se concebe o 

                                                 
34 GARCIA-ROZA. Freud e o inconsciente. p. 213. 
35 KAUFMANN, P. Dicionário enciclopédico de psicanálise. p.261 
36 KAUFMANN, P. Dicionário enciclopédico de psicanálise. p.261 
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imaginário como fase que será totalmente superada e abandonada, mas, antes, como  

momento no qual se estabelecem formas de relação do sujeito consigo e com o 

mundo que correspondem a uma modalidade de desejo que, em maior ou menor 

grau, sempre permanecerá. A ênfase de Lacan não está no aspecto temporal, 

enquanto fase, mas de âmbito ou campo. Por isso se refere a ele como “Estádio do 

Espelho” no qual se constituirá o imaginário como um registro. 

  

Lacan relaciona a identificação alienante com a agressividade37 e afirma que a 

teoria freudiana do narcisismo primário38 - correspondente a essa identificação 

alienante -  e a agressividade são correlatos. Pois, se o eu que ali surge é resultado 

do desejo do outro, é necessário que esse outro seja destruído para que eu possa  vir 

a ser (tornar-me sujeito), no seu lugar. Assim como no mito de Narciso. Lacan 

afirma:  

                                                 
37 Na sua abordagem sobre a agressividade inerente à relação dual Lacan trabalha com o esquema 
hegeliano do mestre e escravo. No período em que formulou sua teoria do Estádio do Espelho, Lacan 
freqüentou seminários de A. Kojève sobre a Fenomenologia do Espírito, de Hegel, cuja influência é 
indiscutível. 
38 O termo tem sua origem no mito grego de Narciso, segundo o qual, Narciso se apaixonou por si 
mesmo, por sua própria imagem. Antes de Freud, o termo já foi usado para caracterizar a forma de 
amor que tem a si próprio como objeto e é referido, em algumas situações, para caracterizar uma 
perversão sexual. Freud diferencia dois tipos de narcisismo. O narcisismo primário e o narcisismo 
secundário. Por narcisismo primário entende o momento em que o eu passa a ser o grande 
reservatório da libido. Período em que o eu torna-se objeto de todo investimento libidinal. Esse 
investimento libidinal que vai constituir o eu dá-se pela revivescência do narcisismo dos pais em 
relação a seu filho. Assim afirma Freud: “... Eles [pais] se vêem compelidos a atribuir à criança todas 
as perfeições – ainda que uma avaliação sóbria não desse motivo para tal – e tendem a encobrir e 
esquecer todos os defeitos dela.” FREUD. S. À guisa de introdução ao narcisismo. IN: Obras 
psicológicas de Sigmund Freud. vol. 1. p.110. 
Além disso, pais procuram dispensar a criança de obrigações e reivindicam para ela privilégios aos 
quais tiveram que renunciar. “Doença, morte, renúncia à fruição, restrições à própria vontade não 
devem valer para a criança; as leis da natureza, assim como as da sociedade, devem se deter diante 
dela, e ela deve realmente tornar-se de novo o centro e a essência da criação do mundo. His Majesty 
the Baby, tal como nós mesmos nos imaginamos um dia.” 38 FREUD. S.  À guisa de introdução ao 
narcisismo. IN: Obras psicológicas de Sigmund Freud. vol. 1. p.110. 
Essa revivescência do narcisismo  paterno, que se expressa em seus discursos e enunciados 
apaixonados sobre a criança, vai propiciar o desenvolvimento de uma imagem unificada e idealizada 
que a criança terá de si mesma, constituindo, assim, o que Freud denomina de eu ideal. Esse ‘eu 
ideal’ não desaparece totalmente na vida do sujeito, porém, passa por transformações. O narcisismo 
secundário caracteriza o momento em que após ter havido escolha e investimento objetal, a libido 
investida nesse objeto externo retorna para o eu.  
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O desejo do sujeito só pode, nessa relação, se confirmar através de uma 
concorrência, de uma rivalidade absoluta com o outro, quanto ao objeto para 
o qual tende. E cada vez que nos aproximamos, num sujeito, dessa alienação 
primordial, se engendra a mais radical agressividade – o desejo do 
desaparecimento do outro enquanto suporte do desejo do sujeito.39  

 

Isso porque, como continua Lacan, “Antes que o desejo aprenda a se reconhecer – 

digamos agora a palavra – pelo símbolo, ele só é visto no outro.”40 Para que o 

sujeito possa vir a ser é necessário que possa reconhecer seu desejo. Para que a 

criança possa reconhecer seu desejo e tornar-se sujeito (através da assunção desse 

desejo) é necessário que seja reconhecida em sua alteridade pelo Outro. Isso 

permitirá uma circularidade: “Eu reconheço você, que reconhece a mim”, 

superando-se, assim, o “ou você ou eu”. Na relação dual, que caracteriza o 

imaginário, o eu, por se constituir a partir dos enunciados dos pais que projetam 

sobre a criança a imagem idealizada que outrora tiveram de si mesmos, não é 

reconhecido. Daí que para Lacan o outro do imaginário sempre é do mesmo sexo, 

isto é: semelhante, especular, sem alteridade. Isso implica na ‘morte’ de ambos, 

porque sem ser reconhecido não pode reconhecer. O reconhecimento implica numa 

abertura para a alteridade, portanto para a dúvida, o desconhecido. Sob o registro do 

imaginário não há espaço para isso, logo é o ‘lugar’ da certeza. 

 

Considerando-se que nem todas relações humanas culminam na violência e negação 

do outro, a questão que se coloca é: o que permite uma saída desse impasse 

imaginário? Lacan afirma:  

 

Mas, graças a Deus, o sujeito está no mundo do símbolo, quer dizer, num 
mundo de outros que falam. É por isso que seu desejo é suscetível da 
mediação do reconhecimento. Sem o que toda função humana só poderia 
esgotar-se na aspiração indefinida da destruição do outro.41  

 

                                                 
39 LACAN, J.  O Seminário. Livro 1. Os escritos técnicos de Freud. p. 198. 
40 LACAN, J.  O Seminário. Livro 1. Os escritos técnicos de Freud. p. 197. 
41 LACAN, J.  O Seminário. Livro 1. Os escritos técnicos de Freud. p. 198. 
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Somente pela entrada do simbólico, da linguagem, é que a relação dual, no sentido 

de indistinção entre o si e o outro, pode ser superada na medida em que será 

mediada pela palavra. Isso não quer dizer que o imaginário é  autônomo ao 

simbólico. Como veremos a seguir, também no imaginário o simbólico está 

presente, porém, de forma unilateral. O sujeito, a criança é falada, isto é, 

simbolizada pelos outros, mas ela mesma ainda não tem acesso à capacidade de 

simbolizar  suas relações com o outro, com os objetos. 

 

Para elaborar sua teoria sobre a passagem do imaginário para o simbólico Lacan 

retoma a concepção freudiana da passagem do ‘eu ideal’ (Ideal-Ich) para o ‘ideal 

do eu’ (Ich-Ideal). A passagem do eu ideal para a constituição do ideal do eu, em 

Freud, se opera através da intervenção de algo que vem de fora. Esse fora, do qual 

fala Freud, é para Lacan o fora do imaginário. Lacan também vai denominar essa 

passagem do imaginário para o simbólico, como a passagem da imagem para a 

idéia.42  

 

Em Os escritos técnicos de Freud Lacan  faz uma análise das semelhanças e 

diferenças na manifestação e estrutura do imaginário nos animais e no ser humano, 

e constata que no caso do animal há uma relação entre seu comportamento 

(sobretudo sexual) e formas imagéticas. A imagem é uma Gestalt que ordena e 

desencadeia relações e comportamentos. Essa Gestalt pode ser um simulacro e, no 

entanto, será capaz de desencadear um comportamento previsível onde, em função 

de sua imagem, o simulacro será identificado com o objeto real. Esse 

comportamento é totalmente marcado pelo imaginário. “O animal faz coincidir um 

objeto real com a imagem que está nele”43. Esse encontro e coincidência 

desencadeiam os comportamentos que o guiarão ao seu objeto. Essa fórmula que 

regula as relações dos animais, especialmente as sexuais, não existe no humano. No 

ser humano falta esse elemento organizador que ordena as relações entre os sexos. 

                                                 
42 GARCIA-ROZA. Introdução à metapsicologia freudiana.vol. 3. p. 59. 
43 LACAN, J.  O Seminário. Livro 1. Os escritos técnicos de Freud. p. 162. 
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“A sexualidade humana é errante; se alguma ordem vai ser definida como ordem 

sexual, será uma ordem a ser constituída e não uma ordem já inscrita no 

pulsional.”44  Essa lacuna Lacan preenche com a introdução da função simbólica, 

que permite uma distinção entre o domínio do imaginário e o domínio do simbólico, 

um da ordem da imagem e outro da ordem da inscrição significante.  Lacan afirma:  

 

Em outros termos, é a relação simbólica que define a posição do sujeito 
como aquele que vê. É a palavra, a função simbólica que define o maior ou 
menor grau de perfeição, de completude, de aproximação, do imaginário.45  

 

Assim, embora o imaginário se constitua através da imagem, é a palavra, portanto, o 

simbólico que o ordena. Nesse sentido, diferente do que acontece no mundo animal, 

tudo o que acontece no registro do imaginário humano é mediatizado pela 

linguagem. Esta perpassa a experiência humana e liga as diferentes Gestalten que, 

sem ela, permanecem isoladas.  

 

É a palavra que ordena e regula o imaginário, mas também é ela que faz com 
que esse imaginário seja aprisionado numa rede significante que não tem 
começo nem fim, cujos significados são posteriores e não anteriores aos 
significantes, de tal modo que qualquer objeto – objeto sexual, objeto do 
desejo – é passível de uma metamorfose infindável. Se, no mundo animal, o 
sexual é referido a um objeto, isto é, a uma imagem e apenas a ela, no 
mundo humano o sexual liberta-se da função biológica e, submetido à 
linguagem, produz objetos fantasmáticos que tornam vã qualquer tentativa 
de explicação dos atos humanos em termos adaptativos.46  

 

Assim, pelo poder da linguagem, qualquer coisa pode-se transformar, ou seja,  ser 

feito coincidir ao objeto. Mas a questão que ainda permanece é sobre o que 

possibilita, ou seria antes, o que coage “... a espécie humana ao simbólico”47?  Há 

uma ausência desse elemento na natureza ou no pulsional. Sobre isso afirma Miller: 

“A religião diz a mesma coisa, utiliza essa ausência e a explora para propor um 

                                                 
44 GARCIA-ROZA. Introdução à metapsicologia freudiana. p. 60. 
45 LACAN, J. O Seminário Livro 1. Os escritos técnicos de Freud. p. 165. 
46 GARCIA-ROZA. Introdução à metapsicologia freudiana. p. 63. 
47 MILLER, J – A. Lacan elucidado.  p. 29. 
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artifício em seu lugar, condicionada a fazer algumas operações simbólicas 

ritualizadas.”48  

 

 

 

1.4. O Simbólico  ou:  O Nome-do-Pai 
 

É no nome do pai que se deve reconhecer o suporte da função 
simbólica que, desde o limiar dos tempos históricos, identifica sua 
pessoa com a imagem da lei. 49 

 

 

O que é que possibilita uma saída para o impasse implícito nas relações do 

imaginário? Lacan responde que é pelo acesso ao simbólico que esses impasses 

podem ser superados. Mas como se dá esse acesso ao simbólico?  É diante dessa 

interrogação  que Lacan, em seu retorno a Freud, encontra o Édipo, e nele a função 

paterna, ou seja, a lei.  Lacan vai relacionar a teoria freudiana do Édipo com a teoria 

das estruturas de parentesco de Lévi-Strauss e da linguagem de Saussure para 

desenvolver sua concepção do simbólico.  

 

Desde as primeiras elaborações da teoria e experiência psicanalítica Freud 

confronta-se com a importante função do pai nos processos psíquicos. O pai passa a 

ter um estatuto fundamental no conjunto da metapsicologia psicanalítica.  É na 

teoria do Édipo que essa função tem sua maior expressão. O complexo Édipo é o 

momento de entrada do sujeito na lei através da interdição do incesto e da castração. 

Lacan  elabora essa entrada na lei como a entrada no simbólico. Para explicitar essa 

entrada na lei, como algo que está na origem da constituição do humano em termos 

                                                 
48 MILLER, J – A. Lacan elucidado.  p. 29. 
49 LACAN, J. Função e campo da fala e da linguagem. In: Escritos. p.279. 
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da normalidade, Freud propõe em Totem e Tabu50um mito no qual elabora a função 

paterna. 

 

1.4.1. O Nome-do-Pai  
 
Em Totem e Tabu51 Freud supõe um tempo primevo no qual os homens viviam 

como irmãos,  em bandos que eram organizados por uma estrutura hierárquica 

vertical, onde havia um pai  detentor de todo poder. Esse pai era ao mesmo tempo 

protetor e opressor. Pela força ele dispunha de todos privilégios, inclusive de 

possuir todas as mulheres. Todos irmãos estavam submetidos ao seu poder e nessa 

condição estavam igualados. A obediência a esse pai lhes garantia amparo e 

proteção, mas também os privava do prazer, pois todas as mulheres lhes estavam 

interditadas pelo pai. 

 

Freud propõe que um dia esses irmãos, privados do prazer, descobriram sua força e 

mataram o pai, devorando seu cadáver.  Devorar o pai tirânico e poderoso foi uma 

forma de se identificar com ele e, assim, apropriar-se de sua força e poder. Após 

essa refeição totêmica, uma forma de orgia comemorativa de libertação, segue-se 

culpa e remorso. Por quê remorso?  Freud sugere que a relação com o pai se 

constituía numa ambivalência: o pai era odiado pelos abusos de seu poder, mas era 

também amado pela proteção que propiciava e  pelo prazer que uma submissão 

absoluta proporciona, na medida que dispensa qualquer responsabilidade e, 

sobretudo, pelo fascínio que é capaz de produzir a seus subalternos aquele que 

representa o estado de completude, de ausência de ferida narcísica.  

 

Outro aspecto do que nos propõe Freud nesse mito está no fato de que após a morte 

do pai que protegia, os irmãos estão expostos às ameaças de seus pares. Agora, sem 

a interdição ao prazer imposta pelo pai, os irmãos se vêem ameaçados uns pelos 

                                                 
50  FREUD, S.  Totem und Tabu.  In: Studienausgabe. Vol. IX, pp. 287-387.  
51 Totem e Tabu é lido por Lacan como um mito que procura explicitar algo que faz parte das 
origens, porém sem a pretensão de que isso corresponda a uma verdade histórica. 
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outros em sua busca pelas possibilidades de gozo. A ausência de limite para o gozo 

traduz-se num sentimento de ameaça real.  Por isso, é necessário criar uma forma de 

limitação ao gozo. E é assim que a autoridade do pai é restaurada agora numa  

autoridade simbólica, pela qual se impõe a lei da interdição do incesto, cuja função 

é protegê- los da possibilidade de um gozo sem limites.  

 

Segundo Freud, a interdição do incesto abre as possibilidades de acesso dos irmãos 

a todas mulheres, menos a uma: a mulher do pai. E é assim, por essa interdição, 

vivida como perda do objeto de gozo, que se instala o desejo. No entanto, de fato 

esse gozo nunca foi perdido, pois também nunca foi possível. 

 

A instauração da Lei que organiza a nova ordem social está articulada com a perda 

do gozo, ou melhor, com a necessidade de se estabelecer um limite para o gozo. O 

estabelecimento dessa lei é um processo coletivo, e isso só é possível pela mediação 

da linguagem, onde o pai é reinventado simbolicamente como representante dessa 

Lei que protege os irmãos de sua violência pulsional. A Lei representa o pai morto. 

Por isso, Lacan afirma que o pai é um significante que faz uma função que implica 

numa privação e, simultaneamente, proteção. Simultaneamente um corte e uma 

abertura. Todos significantes que fazem essa mesma função Lacan designa de  

Nome-do-Pai.  A expressão Nome-do-Pai é usada por Lacan para caracterizar algo 

inscrito como uma lei e que quem a invoca não é idêntico à ela mesma, mas apenas 

age em sua representação.  A formulação escolhida por Lacan tem clara relação 

com o contexto bíblico, onde é usada como referência para uma autoridade última, 

que legisla e, ao fazê- lo, determina que ninguém mais é a lei, podendo apenas 

alguém agir em representação dela. Assim como quando Moisés recebe as tábuas da 

Lei, ele age como representante de Deus, mas ele não é a lei. O Nome-do-Pai 

realiza uma função simbólica, que é de situar e submeter todos em relação a esse 

‘Pai eterno’, ou, a esse grande Outro.  
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 Para a interpretação da teoria edípica freudiana, e a formulação de sua teoria do 

simbólico, Lacan se apóia nas teorias de Lévi-Strauss sobre a universalidade do 

incesto como fundamento da primazia da cultura sobre a natureza. Segundo essa 

teoria, a cultura se constitui como elemento organizador do universo simbólico 

dentro do qual cada indivíduo deve se ordenar. O simbólico institui o que faz  

função de universal.52 A universalidade é entendida como algo que faz função de lei 

a partir da eficácia que a ordem simbólica efetiva. Essa lei e sua eficácia serão o 

objeto da investigação de Lacan sobre o simbólico.  Lévi-Strauss toma a estrutura 

lingüística, as leis que a regem, como modelo  das leis que regem as relações sociais 

e de parentesco.  Lacan propõe que essas mesmas leis que regem a linguagem 

também se aplicam ao inconsciente. Seu trabalho consiste em verificar quais são as 

leis universais que determinam o inconsciente e suas manifestações. Para Lévi-

Strauss a interdição do incesto é o elemento pelo qual a ordem simbólica se instala. 

Nesse sentido, Lacan entende o momento edípico como momento da entrada do 

sujeito no simbólico, graças à intervenção da função paterna que estabelece a 

interdição fundamental, isto é, a proibição do incesto. Assim o descreve Ocariz:  

 

O simbólico, como função ordenadora da cultura, separa o homem da 
Natureza, inscrevendo-o de entrada na linguagem, na Lei fundadora cuja 
interdição é o incesto, e nas estruturas de parentesco, que organizam a 
diferença dos sexos e das gerações. O simbólico faz do homem um animal 
fundamentalmente regido, subvertido pela linguagem, o que determina as 
formas de seu vínculo social e principalmente suas escolhas sexuais.53 

 

1.4.2. O Édipo ou a metáfora paterna 

 

O significante Nome-do-Pai caracteriza uma operação denominada por Lacan de 

metáfora paterna, que é o equivalente lacaniano para o Complexo de Édipo na 

metapsicologia freudiana. Em ambos trata-se das funções do pai no processo de 
                                                 
52 SANTUÁRIO, L. C. A lei do desejo .  p. 42. “Não há nada que se ache concretamente realizado 
como universal. E, no entanto, assim que um sistema simbólico qualquer se forma, ele é, por direito, 
então, como tal, universal”. 
53 OCARIZ, Maria Cristina. O sintoma e a clínica psicanalítica. p.105. 
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simbolização. Freud propõe que a função do pai é que permite a entrada do sujeito 

no Édipo. Para Lacan isso equivale a dizer que a função do pai consiste em articular 

o sujeito a uma ordem num universo simbólico que lhe é anterior e exterior, isso é, 

que lhe ultrapassa, mas no qual está situado e em relação ao qual precisa se fazer 

reconhecer. Isso se dá por uma operação simbólica denominada de castração. A 

castração  implica uma renúncia parcial ao gozo e, em função dessa renúncia e 

perda de gozo, é que se estabelece o desejo pelo qual o sujeito pode se fazer 

reconhecer e, nesse processo, se constituir enquanto tal. 

 

Lacan compreende esse processo de entrada no simbólico como um processo de 

subjetivação que se dá em torno da falta do objeto, sendo que ele é marcado por 

momentos (tempos) diferentes e a passagem por eles determina as estruturas 

psíquicas, cada uma delas correspondendo a uma modalidade de manejo da falta e, 

como veremos adiante, do Falo como aquilo que aparece no lugar da falta54.    Esses 

tempos Lacan  divide em frustração (no que está em jogo ser ou não o Falo), 

castração (no que está em jogo ter ou não o Falo) e  privação (ter ou não ter o 

dom). Vejamos a seguir as características de cada um desses tempos55. 

 

Frustração – ser ou não o falo  

Com esse tempo Lacan refere-se ao primeiro momento da relação mãe-filho, onde a 

criança ocupa o lugar de Falo, na medida em que ocupa o lugar de objeto de desejo 

da mãe. A criança se identifica com aquilo que plenifica a mãe, seu desejo é ser o  

desejo da mãe, porém, o que  a mãe procura não é a criança em si, mas a plenitude 

narcisista dela mesma que  vê simbolizada na criança.  Para a mãe a criança 

simboliza algo, para a criança ela (a criança) é esse algo. Na medida em que a 

criança se identifica com esse símbolo materno do Falo, ela é esse objeto 

imaginário.  É essa identificação da criança que possibilita à mãe a ilusão de ser 

                                                 
54 BLEICHMAR, Hugo. Introdução ao Estudo das Perversões. p.22. 
55 Lacan  desenvolve essa teoria dos tempos no Seminário 5 - As formações do inconsciente , 
especialmente no capítulo  X, pp. 185 – 220. 



 

 

43 

 

completa, embora saiba de sua incompletude, de sua falta, pois passou pelo seu 

Édipo; a atitude da criança lhe permite pensar e sentir-se como mãe fálica, 

completa, de modo que pode ter a ilusão de que todos seus sonhos e insatisfações 

podem ser realizados porque tem o Falo. Como vimos, assim se constitui a relação 

dual, imaginária, especular. Ela não descreve um tempo histórico, ou uma fase, mas 

uma estrutura que caracteriza diferentes posições intersubjetivas que podem se 

estabelecer sempre de novo. 

 

Lacan afirma que nessa relação imaginária   o pai aparece de duas formas. A 

primeira, pelo fato de que a própria mãe já está marcada pelo simbólico, isto quer 

dizer: ela já experimentou a sua condição de falta, sua própria castração; a segunda, 

pela experiência da ausência da mãe que, em suas idas e vindas, indicam à criança 

que ela não é capaz de aquietar a mãe em suas necessidades e buscas, abrindo, 

assim, a possibilidade de que a criança possa não ser o Falo e que a mãe possa 

desejar algo diferente56. Nesse caso, alguém outro o é. Sendo este outro capaz de 

suscitar o desejo da mãe, estabelece-se, assim, a frustração que, porém, ainda não 

questiona a possibilidade de alguém ser o Falo. Abre-se assim a possibilidade de 

esboçar-se o desejo da criança “na medida em que seu desejo é o desejo do desejo 

da mãe”57.  A frustração caracteriza o momento em que os objetos de satisfação da 

necessidade passam a ser vividos não mais no sentido do real, mas do simbólico, 

tornando-se assim,  sinônimos de amor ou desamor. Uma necessidade atendida ou 

não, pode ser entendida como expressão de outra coisa, produzindo-se aí uma 

significação. Porém, essa produção de significação na experiência de frustração 

ainda não possibilita a passagem para o simbólico. Ainda está preservada a crença 

na possibilidade de alguém ser o Falo, e a  crença de que a mãe (ou seu equivalente) 

é idêntica à lei. Isso caracteriza que se  permanece no âmbito do imaginário. A 

possibilidade de significação não produz uma alteração no fato da criança se definir 

pelo desejo da mãe (o quê a torna lei). 

                                                 
56 “Há nela o desejo de Outra coisa que não o satisfazer meu próprio desejo, que começa a palpitar 
para a vida”. LACAN, J. O Seminário 5 As formações do inconsciente. p. 188 
57 LACAN, J. O Seminário 5 As formações do inconsciente. p. 188.  
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Castração -  ter ou não ter o falo 

Esse é o momento marcado pela intervenção do pai simbólico, não necessariamente 

entendido como uma pessoa real, mas como alguma coisa capaz de ser desejada 

pela mãe, que estaria acima da criança em termos de importância, de modo que esta 

sentiria que não é mais o Falo da mãe. O Falo da mãe é esta outra coisa. Para a 

criança, esta experiência significaria que ela não é mais o Falo, mas  a mãe 

continuaria sendo fálica através desta outra coisa. Continuaria sendo idealizada 

como figura onipotente que escolheu outro Falo. Isso ainda não produz a castração 

simbólica. Porém, no momento que a mãe fica situada em relação a essa outra coisa 

(pessoa ou não) como algo que está acima dela, de sua vontade, e em relação a que 

ela está submetida e situada como não sendo a lei, é que ocorre a castração 

simbólica.  

 

Nesse sentido, o pai  simbólico produz uma dupla privação: a criança é privada do 

objeto de seu desejo, ou seja, o desejo da mãe,   porque a mãe se volta para um 

outro; e privando a mãe do objeto fálico, que lhe permitia a ilusão de ser completa, 

não castrada58. Com essa dupla privação não se trata de uma substituição ou 

deslocamento, pois o pai não se coloca na posição de dependência como o fazia a 

criança. Nesse momento, o pai aparece como aquele que interdita a relação dual, 

dizendo não. Esse pai, interditor e terrível, é percebido como sendo aquilo que a 

criança já não é: o Falo. Ou seja, aquilo que falta à mãe e a faz buscá- lo em outro 

lugar. O pai é percebido como esse ‘outro’ fálico, porém, ainda concebido como 

especular, semelhante. Por isso, Lacan o escreve com ‘o’ minúsculo. Trata-se, para 

                                                 
58 “A experiência analítica nos prova que o pai, como aquele que priva a mãe do objeto de seu 
desejo, a saber, o objeto fálico, desempenha um papel absolutamente essencial, não direi nas 
perversões, mas em qualquer neurose e em todo o desenrolar, por mais fácil e mais normal que seja, 
do complexo de Édipo. Vocês sempre constatarão, na experiência, que o sujeito posicionou-se de 
uma certa maneira, num momento da infância, quanto ao papel desempenhado pelo pai no fato de a 
mãe não ter falo. Esse momento nunca é elidido”. LACAN, J. O Seminário 5 As formações do 
inconsciente. p. 190-191. 
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a criança, do pai imaginário, aquele que é a própria lei, e não que a representa. Em 

relação a ele a criança desenvolve uma agressividade que  se manifesta 

sintomaticamente como medo de retaliação.  O pai, figura assustadora e onipotente,  

poderia puni- lo por estar desejando a mãe59. Daí decorre a angústia de castração em 

suas muitas formas de manifestação, sempre imaginárias. Esse pai corresponde ao 

pai da horda primitiva no mito de Freud.  

 

Esse tempo da castração demarca o momento em que a criança   percebe que o Falo 

é uma entidade independente, podendo estar com uma ou outra pessoa, já não 

dependendo mais da arbitrariedade da escolha da mãe, ou de qualquer pessoa. Esse 

é o sentido da castração simbólica: primeiro, caracteriza um corte, uma separação 

na relação dual, na completude; depois produz uma perda. A criança ou qualquer 

coisa que esteja investida de valor fálico,  pode perdê- lo.  

 

Para a criança o pai que intervém é o pai imaginário, como falamos acima. Porém, o 

operador da castração simbólica é o pai simbólico.  Por pai simbólico entende-se 

qualquer instância exterior ao sujeito em função da qual sua liberdade de ação sofre 

uma restrição, portanto, algo que está acima de seu próprio desejo. Em geral, trata-

se de elementos da cultura que são partilhados pelo conjunto da sociedade ou grupo 

social, no sentido de uma lei que está além de qualquer pessoa real. Desta forma, 

tanto a mãe quanto o pai  ficam  submetidos à castração simbólica pois a lei, no 

sentido lacaniano, é aquilo que está acima do desejo do indivíduo. Qualquer coisa, 

mesmo que não exista na ordem do real, mas cuja existência seja admitida e 

reconhecida como estando acima de sua própria vontade, faz a função de pai 

simbólico e realiza a castração simbólica.     

 

                                                 
59 Veja: “Essa agressão parte do filho, na medida em que seu objeto privilegiado, a mãe, lhe é 
proibido, e se dirige ao pai. E retorna para ele em função da relação dual, uma vez que ele projeta 
imaginariamente no pai intenções agressivas equivalentes ou reforçadas em relação às suas, mas que 
têm como ponto de partida suas próprias tendências agressivas. Em suma, o medo experimentado 
diante do pai é nitidamente centrífugo, quer dizer, tem seu centro no sujeito.” LACAN, J. O 
Seminário 5 As formações do inconsciente.  p.175. 
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O Nome-do-Pai designa todo significante que inscreve no psiquismo a função do 

pai simbólico e promove a castração. Com a entrada do Nome-do-Pai produz-se um 

deslocamento daquilo que é capaz de produzir uma significação fálica. Já não é o 

desejo da mãe, mas algo derivado do campo do grande Outro: a ordem simbólica na 

qual todos estão inseridos e que ultrapassa a todos. 

 

Privação – ter ou não ter o dom 

Para entender esse terceiro tempo do Édipo lacaniano é necessário lembrar a 

característica dos dois primeiros. No primeiro tempo, a criança é o Falo e isso 

corresponde ao ego ideal, ou seja, não há falta, nem ferida narcísica; no segundo 

tempo, estabelece-se a percepção de que nem a criança, nem a mãe o são. Porém,  o 

pai interditor é percebido como sendo o falo,  isso ainda caracteriza a modalidade 

do imaginário. No terceiro tempo, esta substituição indica que o Falo pode se ter ou 

não, porém nem o filho, nem o pai o são. Também não é a mãe que define quem o 

será. A significação fálica é derivada da cultura. A lei e o Falo estão instaurados 

como estando acima de qualquer personagem. O pai passa a ser alguém que  

também não é o Falo, mas que suporta insígnias fálicas que, porém, não se 

confundem com ele. Se antes o pai aparecia como interditor apenas, agora aparece 

como alguém com quem é possível se identificar. Isso possibilita o acesso do sujeito 

à sexualidade, pois a interdição à mãe abre a possibilidade de acesso a qualquer 

outra pessoa. Esse é o dom: o acesso a uma identidade sexual e ao desejo. Assim 

como o pai já não é o Falo, onipotente,  mas tem um dom, alguma coisa com a qual 

se torna potente, é possível a criança também se identificar com elementos da 

cultura que lhe fornece insígnias, traços, com os quais poderá ser desejada e desejar. 

A privação é que possibilita o que se denomina de saída ou solução do Édipo. 

 

Os três tempos  descritos acima correspondem à teoria lacaniana da metáfora 

paterna. A concepção lacaniana de metáfora enfatiza um aspecto que a diferencia da 

concepção dicionarizada do conceito de metáfora. Para Lacan, mais do que 

substituir uma coisa por outra, em vista de uma similaridade ou analogia entre 
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ambas, a metáfora produz nessa substituição uma nova significação. Nesse sentido, 

a metáfora paterna caracteriza a substituição do desejo da mãe (o desejo e 

identidade da criança é determinado pelo desejo da mãe) pelo Nome-do-Pai que 

introduz o significante fálico, que por sua vez está posto em relação de dependência 

ao grande Outro, lugar do código partilhado. Agora, é diante desse código 

partilhado que o sujeito terá que dar conta de seu desejo, procurando aquelas 

insígnias com as quais se identificará para, a partir delas definir sua posição. Essa 

busca o colocará numa errância  permanente porque nenhuma delas lhe devolverá o 

lugar que, efetivamente, nunca teve. Nenhum objeto tamponará sua falta e, assim, 

não satisfará seu desejo. 

 

Em cada um dos tempos em que se dá metáfora paterna a falta é vivida de forma 

diferente. Na frustração a falta é vivida na ordem do imaginário (ser ou não),  na 

castração na ordem do simbólico (ter ou não). A privação coloca a questão da falta 

na ordem do real, exigindo simbolização. O pai, nem ninguém, é ou tem o Falo, mas 

tem alguma coisa com valor com o que posso me identificar e que me dará suporte.   

Em cada um dos momentos onde a falta se manifesta, o Falo ocupa o lugar de 

alguma outra coisa. Essa outra coisa é algo em relação a que o desejo se mostra 

dependente e se revela subordinado a algo maior (a criança à mãe, esta ao pai e este 

à Lei, de forma que sempre há um Outro do Outro numa cadeia significante 

infinita). A capacidade de colocar algo (um significante) no lugar da falta é o que a 

psicanálise denomina de simbolização.  

 

 

1.4.3. O Falo como significante da falta  

 
 

Na descrição que vimos acima sobre os tempos do Édipo como momento de entrada 

no simbólico, podemos perceber que se trata de uma estrutura na qual circula algo 

que define a posição dos membros dessa estrutura. Esse algo é o Falo. Por isso julgo 
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necessário aprofundar um pouco mais esse conceito central no pensamento 

lacaniano. Para compreender o conceito de Falo em Lacan é necessário tecer alguns 

aspectos da sua teoria do significante. O primeiro é o aspecto de materialidade do 

significante. Trata-se sempre de algo da ordem do sensível, perceptível, como uma 

imagem visual, acústica,  um odor, uma palavra que se diferencia de outras 

imagens, odores, etc. É por se diferenciar que se constitui como significante. O 

segundo aspecto é que por meio do significante algo fica inscrito nele que é de outra 

ordem, ocorrendo uma transposição. Por exemplo: uma necessidade da ordem 

orgânica, como sede é transposta para as palavras “tenho sede”. A transposição 

produz uma distância, fazendo aparecer algo em lugar da coisa mesma, que está 

ausente. Assim, por exemplo, se estou matriculado, inscrito no curso de ciências da 

religião, o significante que atesta minha inscrição produz a presença de uma 

ausência, pois não estou lá de fato. O significante produz uma presença de uma 

ausência. 

 

Porém, essa ausência não implica numa inexistência. Mas como se poderia 

inscrever algo que não existe, como a falta? Como transpor algo inexistente?  O 

significante, em virtude de sua materialidade, inscreve a falta como uma presença. 

Com o significante, por meio do qual a falta está inscrita, pode-se produzir a ilusão 

de que há algo presente e, portanto, de que não há falta. Nesse sentido a falta pode-

se inscrever como uma presença e se produzir a ilusão de sua existência. Por isso, 

ao afirmar que o Falo é o significante da falta, Lacan propõe que o Falo é o que 

aparece no lugar da falta produzindo uma ilusão de que não falta nada.  Embora o 

Falo seja a marca da falta, mas por aparecer como presença, na subjetividade a falta 

pode ser vivida como uma plenitude. Qualquer coisa pode ser o significante fálico 

que produz a ilusão de que, por tê- lo, não falta nada. Pode ser uma característica do 

corpo, algum objeto ou mesmo uma idéia abstrata para as quais na subjetividade 

existe uma imagem que as representa, como inteligência ou bondade. Esse é o Falo 

imaginário como vimos na descrição do Édipo. O Falo imaginário é qualquer coisa 

com a qual ao se identificar produz-se a ilusão de plenitude e de, assim, 
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corresponder ao desejo do outro (primeiramente da mãe). Essas identificações são 

determinadas por alguns elementos ou traços que encontram maior valoração no 

desejo e preferências da mãe. O Falo simbólico, instaurado com a castração, é algo 

que se pode ter e perder, algo que circula, podendo-se recebê-lo e dá- lo; algo que 

pode ser substituído por outra coisa, já não havendo uma ordem fixa que define um 

sentido ou valor. Nesse sentido, “... é preciso renunciar ao que nunca se foi e ao que 

nunca se teve, mas que um dia se acreditou ser (frustração) e ter (castração) para 

que seja possível a simbolização do Falo como objeto de dom (privação)”60.   

 

Assim a  passagem do imaginário ao simbólico caracteriza o momento em que o 

sujeito é devolvido à sua condição de ‘faltante’ pelo corte que  realiza a separação 

da identificação alienante. Ao ser colocado no campo do simbólico o ser humano 

terá que perguntar e responder por seu desejo para que possa advir como sujeito.  O 

simbólico, como campo da linguagem,  tem na pergunta pelo desejo e pelo sujeito 

sua centralidade.  

 
 

 

1.5. A Cadeia  Significante 

 

Em 1953,  com o Discurso de Roma sobre “Função e campo da palavra e da 

linguagem na psicanálise”61, e em 1957 com “A instância da letra no inconsciente 

ou a razão desde Freud”62 Lacan desenvolve  sua teoria sobre o papel da linguagem 

em relação ao simbólico e, a partir da formulação das leis da metonímia e metáfora, 

toma a cadeia significante como referência para sua concepção do simbólico e para 

a definição de sua teoria do inconsciente. A concepção lacaniana de significante 

está relacionada ao conceito de signo de Saussure. Saussure concebe o signo como 

uma unidade composta por um significado e um significante, sendo o significado 
                                                 
60 JORGE, Marco. A. C.; FERREIRA, Nadiá P. Lacan o grande freudiano. p.31 p. 55. 
61 LACAN, J. Função e campo da fala e da linguagem. In: Escritos. pp. 238-324.. 
62 LACAN, J. A instância da letra no inconsciente ou a razão desde Freud. In: Escritos. pp. 496-533. 
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um conceito e o significante uma imagem acústica, podendo esta unidade ser assim 

representada: 

     Significado 

     Significante 

 

Lacan reescreve essa fórmula, eliminado a elipse que forma a unidade e invertendo 

a ordem. Para Lacan o significante é anterior ao significado e não o representa, mas 

determina, tendo uma autonomia, com leis que lhe são próprias e independentes do 

significado.63 Por isso usa a expressão significante sobre significado (S/s). A partir 

desta primazia do significante será possível compreender o que Freud já havia 

constatado no estudo sobre os chistes, onde pode ser observado que as palavras 

ganham novas significações independentemente dos códigos da língua. Há uma 

outra lei que determina os sentidos. Por isso é possível afirmar que o sujeito pode 

falar sem saber o que diz. O significante traz a marca da polissemia, podendo ter 

inúmeros significados a partir das diferentes combinatórias possíveis, e particulares, 

em cada sujeito. Outro aspecto da teoria do significante em Lacan é que um 

significante nunca existe sozinho. Sempre há no mínimo dois para que haja a 

possibilidade da criação de sentido. Assim, por exemplo, é na sua relação com o 

significante noite, que o significante dia produz sua significação. Sem essa 

binaridade qualquer significante é inapreensível. A articulação de dois ou mais 

significantes é que produz significação e a diferença. Por isso Lacan afirma que um 

significante é aquilo que representa o sujeito para outro significante e o descreve 

com a fórmula S1, S2, S3, e assim por diante. “Donde desembocamos nesta verdade 

absolutamente manifesta da nossa experiência, e que os lingüistas sabem bem, de 

que toda significação não faz senão reenviar a uma outra significação.”64 A isso 

Lacan denomina de cadeia significante. 

 

 

                                                 
63 LACAN. O Seminário. Livro 3.  As psicoses.  p. 225. 
64 LACAN. O Seminário Livro 1 Os escritos técnicos de Freud.  p.281 
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1.6. O Inconsciente é estruturado como uma linguagem 

 
Em seus textos sobre a linguagem e o inconsciente, como: A interpretação dos 

sonhos65, A psicopatologia da vida cotidiana66  e Os chistes e sua relação com o 

inconsciente67,   Freud propõe a existência de um inconsciente a partir de suas 

observações e investigações sobre  fenômenos lacunares.68 Refere-se aqui a 

descontinuidade que é produzida por eventos como lapsos, atos falhos, chistes e 

sintomas. Além de descontinuidade, estes eventos produzem a sensação de algo que 

atropela ou ultrapassa a lógica do pensamento ou atividade, suscitando a pergunta: 

de onde vem? Quem é o sujeito de tais imposições? O sujeito consciente não 

reconhece tais manifestações como suas, portanto deve haver para elas um outro 

sujeito. Para explicar tais eventos faz-se necessário supor um mais-além da 

consciência. Uma outra ordem que se insinua pela ausência.  Nesse ‘lugar’, onde 

‘alguém’ fez furo (produzindo descontinuidade), Freud introduz o conceito de 

inconsciente que, para além de indicar uma cisão no psiquismo e tornar 

compreensíveis certos processos psíquicos, vai “renegar fundamentalmente as bases 

do cogito cartesiano:  “O eu não é mais senhor em sua própria casa” (Freud).”69   

 

 Quando, em seu Seminário Os escritos técnicos de Freud70, Lacan relê estes textos, 

mais do que para a descontinuidade, chama atenção para o aspecto de 

atropelamento que esses fenômenos lacunares provocam no sujeito do enunciado ou 

sujeito do significado, dando a impressão de um outro sujeito, oculto que se opõe 

impondo falas que são desconhecidas em seu sentido. Nessa hiância de sentido se 
                                                 
65 FREUD, Sigmund. A interpretação dos sonhos – vol. IV e V. In: Edição Standard Brasileira das 
Obras Psicológicas Completas. 
66 FREUD, Sigmund. A psicopatologia da vida cotidiana –vol. VI. In: Edição Standard Brasileira 
das Obras Psicológicas Completas. 
67 FREUD, Sigmund. Os chistes e sua relação com o inconsciente – vol. VIII. In: Edição Standard 
Brasileira das Obras Psicológicas Completas.  
68  Freud usa o termo “lückenhaft” no início de seu artigo sobre O Inconsciente. Ver Freud. 
Studienausgabe. Bd. III, p. 125. 
69 Kaufmann, Pierre. Dicionário Enciclopédico de psicanálise. p. 265. 
70 LACAN, J. O Seminário. Livro 1. Os escritos técnicos de Freud. 
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manifesta uma fenda que traz à luz uma falta, uma ausência.  Lacan denomina esse  

outro sujeito de sujeito do inconsciente ou sujeito do significante e, a partir teoria  

lingüística saussureana, propõe que o inconsciente  não é um lugar topográfico, no 

sentido de mais profundo ou mais arcaico, mas uma ordem com uma estrutura 

diferente da consciência, e com sintaxe própria. Essa sintaxe corresponde ao que 

Freud constatou em sua análise dos sonhos, ou seja, que uma das leis básicas do 

funcionamento do inconsciente é o mecanismo de condensação e deslocamento 

como funções que possibilitam a realização dos desejos. Assim, o sujeito do 

inconsciente é o sujeito do desejo. 

 

Com as teorias lingüísticas de Jakobson sobre a metáfora e metonímia, Lacan 

afirma que, como correlatos da condensação e do deslocamento, a metáfora e a 

metonímia são mecanismos que estruturam o inconsciente. Pela sua característica 

de produzir o duplo sentido pela similaridade (metáfora) ou contigüidade 

(metonímia) do significante com outros significantes, esses dois mecanismos são os 

responsáveis pelas formações do inconsciente.  

 

Da antropologia de Lévi-Strauss Lacan assume a noção de  função simbólica, com o 

que se designa um determinado momento no desenvolvimento do sujeito, em que 

este tem acesso à palavra, tornando-a mediadora das relações. “A função simbólica 

apresenta-se como um duplo movimento no sujeito: o homem faz de sua ação um 

objeto, mas para a ela devolver em tempo hábil seu lugar fundador”. 71 Nesse 

processo constitui-se um campo que consiste num conjunto de leis que determinam 

as relações e no qual o sujeito, antes mesmo de se constituir como tal, já está 

situado. Esse campo se constitui pelo acesso à linguagem, e o conjunto de suas leis 

são idênticas às leis da linguagem. O acesso ao simbólico só é possível pela 

linguagem. Ao invés de algo de natureza biológica, o inconsciente é de ordem 

                                                 
71 LACAN, J. Função e campo da fala e da linguagem. In:  Escritos. p. 260.  
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simbólica. Estrutura e linguagem são sinônimos. Por isso  desenvolve sua máxima 

“o inconsciente é estruturado como uma linguagem”72.  

 

Conceber o inconsciente como algo que se constitui  pelo ingresso no simbólico,  

impõe a questão de como e por quê essa entrada produz a clivagem na subjetividade 

humana entre consciente e  inconsciente.  Isso nos remete ao conceito de recalque 

originário desenvolvido por Freud. Com ele Freud designa uma operação que se dá 

anteriormente à constituição do inconsciente como sistema,  

 

[...] que consiste em interditar ao representante [Repräsentanz] psíquico da 
pulsão (à sua representação mental [Vorstellung] ) a entrada e admissão no 
consciente. Esse recalque estabelece então uma fixação, e a partir daí o 
representante em questão subsistirá inalterado e a pulsão permanecerá a ele 
enlaçada.73    

 

O representante da representação (Vorstellung) é interditado, ficando inacessível à 

consciência. Freud usa o termo inscrição como sinônimo de fixação quando se 

refere ao fato de que estímulos exógenos e endógenos que atingem o aparato 

psíquico deixam uma impressão cuja marca será o traço. Esses traços, marcas de 

impressão, se ordenarão segundo os princípios de condensação e deslocamento,  

 

[...] que são em tudo semelhantes aos da linguagem. (...) O traço não é, para 
Freud, a reprodução da impressão e menos ainda a reprodução do estímulo 
externo. O traço é uma imagem, mas essa imagem não é imagem do objeto 
externo que o teria produzido. O que vai constituir a memória não é o traço 
considerado enquanto elemento extático a ser reproduzido, mas as 
diferenças entre as facilitações, diferenças entre os caminhos tomados pelo  
fluxo de excitação.74 

  

À representação cujo acesso ao consciente foi negado, fixa-se a excitação da pulsão. 

Essas representações inconscientes carregadas de excitação passarão a exercer 

atração sobre outras representações que caracterizarão o recalque propriamente dito. 

                                                 
72 LACAN, J. O Seminário Livro 11. Os quatro conceitos fundamentais em psicanálise. p. 25 
73  FREUD, S. O recalque. In: Obras Psicológicas de Sigmund Freud.  vol.1, p.178. 
74 Garci-Roza. Introdução  à metapsicologia freudiana. vol. 3,  p.179.  
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Freud denomina esse processo de recalque originário. No momento do recalque 

originário essas inscrições não são dotadas de significação. Somente mais tarde, 

associadas com outras experiências, essas representações (imagens) serão 

significadas retroativamente. Nessa fase, onde o sistema inconsciente ainda não está 

constituído, essas representações fixadas funcionarão “[...] como um pólo de atração 

para o recalque posterior”. 75 Lacan propõe que essas inscrições se ordenam a partir 

de uma rede de oposições significantes e  usará o termo Prägung (cunhagem) para  

se referir à inscrição como evento do imaginário que, somente pela entrada no 

simbólico, através do domínio da fala, retroativamente dotará a imagem de 

significado de forma que seja integrada à experiência do sujeito.  Nesse sentido, 

embora em termos de desenvolvimento do humano o imaginário seja anterior ao 

simbólico, em termos lógicos o simbólico é  o primeiro.  Lacan compreende o 

recalque originário proposto por Freud é resultante da formação de uma rede de 

oposições significantes (dia e noite; dentro e fora), que encontram suporte na 

natureza e na cultura na qual a criança está inserida76.  Essa rede funcionará como 

pólo atrator que vai fixar os representantes da pulsão. Assim, o inconsciente pode 

ser entendido como aparato que captura o disperso pulsional submetendo-o à ordem 

da linguagem,   transformando-o  em significantes. 

 

Nesse sentido, o  

inconsciente é uma cadeia de significantes (tais como palavras, fonemas, 
traços, letras) que funciona com regras muito precisas sobre as quais o eu 
não possui qualquer tipo de controle. O inconsciente é em si Outro, estranho, 
estrangeiro, inassimilável.77  

 

Embora muitos aspectos da concepção lacaniana do inconsciente já se encontrem 

em Freud, esta concepção representa uma novidade, pois o situa no campo do 

Outro. O que isso quer dizer? Desde o Estádio do espelho Lacan observa que o 

                                                 
75 Garci-Roza. Introdução  à metapsicologia freudiana. vol. 3,  p.190 
76 LACAN, J. O Seminário 11. p. 26. “A natureza fornece, para dizer o termo, significantes, e esses 
significantes organizam de modo inaugural as relações humanas, lhes dão as estruturas, e as 
modelam.” 
77 OCARIZ, Maria Cristina. O sintoma e a clínica psicanalítica. p. 106. 
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sujeito se constitui a partir da nomeação que um Outro lhe dá, permitindo com que a 

criança se identifique com essa nomeação. Essa nomeação vem de fora, geralmente 

da mãe, que se torna a primeira representante desse Outro.   Quando nascemos, já 

nascemos num universo marcado pela linguagem que nos constituirá. O universo da 

linguagem no qual nos constituímos, nos antecede, pois sobre nós são feitos 

enunciados antes mesmo de nascermos, e ultrapassa, pois perdurará após nossa 

morte. Nesse sentido, pode-se falar do Outro da linguagem que nos constitui. 

Constitui e submete todos à sua lei. Por isso é possível falar ao outro e pela fala 

obter o reconhecimento recíproco do desejo, sem que seja necessário eliminar o 

outro (semelhante).  A linguagem é o grande Outro, que transcende. Essa 

transcendência, porém, não tem um sujeito.  

 

O Outro da linguagem, entendido como a cadeia de significantes, é o ‘endereço’ 

para onde o sujeito dirigirá sua fala e onde será representado pelo significante, visto 

que não estará lá de fato. Esse ‘lugar’ é compreendido no pensamento lacaniano 

como a ordem simbólica. É por estar inserido numa ordem simbólica que um sujeito 

pode antecipar uma expectativa como verdade. Por exemplo: Um estudante de 

ciências da religião vai à Biblioteca do seu curso buscando um livro X. Não o 

encontrando fica indignado e protesta ao responsável pela biblioteca por essa falta 

descabida. Como se justifica sua atitude? Nada na ordem do ‘real’ o autoriza a 

supor a presença deste livro lá na biblioteca e se, mesmo assim, o supõe é porque 

existe uma ordem simbólica que lhe permitiu antecipar a presença deste livro. 

Alguém Outro deveria garantir essa presença. Esse ‘Outro’ é a ordem simbólica.  

  

Pensar o inconsciente como constituído pela linguagem, implica concebê- lo como 

um processo de produção constante numa relação intersubjetiva. Porém, essa 

intersubjetividade implica em sujeitos que são ambos antecedidos, determinados e 

ultrapassados pela linguagem. Essa concepção acaba com a noção do inconsciente 

como profundidade, como ‘lugar’ preenchido de conteúdos, entre os quais estaria a 
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verdade do sujeito. Na teoria de Lacan não existe uma verdade a ser descoberta e 

que, portanto, já estaria aí, mas a verdade é algo que se constrói retroativamente.  

 

O inconsciente como reservatório de significantes, memória, marcas latentes ou 
fragmentárias, é considerado por Lacan uma noção substancialista. Ele propõe 
um inconsciente em ato, em movimento, uma cadeia significante que  se articula 
em torno de um furo.78  

 

O inconsciente como algo que é produzido nas relações intersubjetivas, de forma 

que não está nem no indivíduo, nem no coletivo, está relacionado a um Outro 

simbólico, exterior a ambos e que não pode ser apreendido pela palavra. Isso aponta 

para um buraco, um vazio que Lacan relaciona com sua teoria do real. Assim afirma 

Lacan: “O inconsciente é a parte do discurso concreto, como transindividual, que 

falta à disposição do sujeito para restabelecer a continuidade de seu discurso 

consciente”79.   

 

 

1.7. O Sujeito do inconsciente 

 

A clivagem da subjetividade em dois sistemas, com funcionamentos diferentes, 

introduzida pela psicanálise produz uma mudança muito expressiva na compreensão 

do que é o sujeito. Se, até então, o sujeito cartesiano era identificado como uma 

unidade na qual estava a verdade  e o conhecimento, a psicanálise introduz uma 

fenda nessa unidade  criando dois sujeitos: o do enunciado (da consciência) e da 

enunciação (do inconsciente). A psicanálise lacaniana indica para o 

desconhecimento desse sujeito da enunciação. Por isso Lacan inverte a máxima de 

Descartes “Penso, logo sou” por “Penso onde não sou, portanto não sou onde 

penso”. O sujeito lacaniano não é o eu cartesiano, é um vazio que está fora do 

                                                 
78 OCARIZ, Maria Cristina. O sintoma e a clínica psicanalítica. p. 107. 
79 LACAN, J. Função e campo da fala e da linguagem. In:  Escritos. p. 260. O inconsciente assim 
compreendido por Lacan está posto na posição daquilo que faz furo, produz descontinuidade, 
firmando assim, a impossibilidade de um discurso pleno e totalizante. 
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pensamento, está lá onde está a pulsão sexual, fora do significante.  A definição de   

significante de Lacan  como: “um significante é o que  representa um sujeito para 

outro significante”80, implica na concepção do sujeito como o resultado de uma 

operação significante da qual o sujeito é um efeito. O sujeito não é sua própria 

causa, mas causa do significante. De maneira que só aparece entre dois significantes 

sendo aquilo que o significante representa para outro. Por isso, ele é concebido 

como dividido e referido por Lacan como sujeito barrado. O sujeito é dependente do 

significante que está no campo do Outro, da linguagem. É ali que ele aparece 

primeiro, pois antes de falar é falado. ‘Aparece’ como uma representação, mas está 

ausente. Por isso podemos dizer que o sujeito ex-siste na linguagem. O significante 

que o representa também o oculta. Ao ser falado, ao mesmo tempo em que aparece 

também desaparece porque no enunciado que o apresenta ele também é alienado. 

Alienado no desejo do Outro.   Por isso Lacan afirma:  

 

É no intervalo entre esses dois significantes que vige o desejo oferecido ao 
balizamento do sujeito na experiência do discurso do Outro, do primeiro 
Outro com o qual ele tem que lidar, ponhamos, para ilustrá-lo, a mãe, no 
caso. É no que seu desejo está para além ou para aquém do que ela diz, do 
que ela intima, do que ela faz surgir como sentido, é no que seu desejo é 
desconhecido, é nesse ponto da falta que se constitui o desejo do sujeito. O 
sujeito – por um processo que não deixa de conter engano, que não deixa de 
representar essa torção fundamental pela qual o que o sujeito reencontra não 
é o que anima seu movimento de tornar a achar – retorna então ao ponto 
inicial, que é o de sua falta como tal, da falta de sua afânise.81 

 

Por ser posto na linguagem, onde o sujeito é falado, e nessa fala se manifestar o 

desejo do Outro, a verdade do desejo do sujeito lhe é desconhecida. Mas o desejo 

fala em seu discurso sem que ele o saiba. É nessa verdade do seu desejo, 

desconhecido para ele, que o sujeito do inconsciente  pode ser tido como sujeito do 

desejo. Fora do desejo do Outro, pelo qual é posto na linguagem, onde está o sujeito 

não alienado?  Lacan dirá que está lá onde está seu desejo, fora do pensamento, fora 

do significante. “Penso onde não sou, sou onde não penso”. 

                                                 
80 LACAN, J. O Seminário Livro 11. Os quatro conceitos fundamentais em psicanálise.  p. 197. 
81 LACAN. O Seminário Livro 11. Os quatro conceitos fundamentais em psicanálise.  p. 207. 
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1.8. O Desejo 

 

Na medida em que o desejo habita a linguagem, poderíamos dizer 
que o inconsciente está repleto de desejos estranhos. O inconsciente 
transborda desejos que foram incorporados pelo sujeito por meio da 
relação com as figuras primárias e as identificações.82  

 

 

Na Interpretação dos sonhos83  Freud faz duas afirmações a respeito do sonho, ou 

seja, de que o sonho tem um sentido que pode ser decifrado e que é a realização de 

um desejo.  Na sua origem, o desejo desencadeador do sonho sempre é um desejo 

infantil inconsciente, recalcado, que se associa a desejos diurnos não realizados, ou 

a estímulos decorrentes de fome, sede, etc., para ter acesso ao sistema Pré-

conscientecs/Consciente. Ao conseguir se expressar na consciência, mesmo que  

deformado, o desejo se realiza. Este desejo está relacionado com a experiência de 

satisfação parcial de uma pulsão. Quando uma pulsão encontra uma satisfação 

parcial fixa-se no psiquismo uma marca mnêmica - uma representação - que associa 

a dissolução da tensão da pulsão com a experiência de satisfação. Essa marca é 

resultado de uma percepção visual, tátil, auditiva etc. Diante de novas experiências 

de tensão produzidas por uma pulsão, essas representações são evocadas na 

tentativa de reconstituir a experiência de satisfação. Esse impulso, com esse 

propósito, é o que Freud denomina desejo. O que importa frisar aqui é que para 

Freud o desejo é essa moção, impulso que visa reencontrar aquela satisfação 

primeira. O desejo vem associado com a experiência de satisfação de necessidade. 

“Todo ato psíquico é movido pelo desejo, em busca das “representações finais” do 

objeto perdido.”84  

                                                 
82 OCARIZ, Maria Cristina. O sintoma e a clínica psicanalítica. p. 106.  
83 FREUD, Sigmund. A interpretação dos sonhos. vol. IV e V. In: Edição Standard Brasileira das 
Obras Psicológicas Completas.  
84 KEHL, Maria Rita. Sobre ética e psicanálise. p.116. 
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Enquanto que para Freud o desejo sempre é sexual e distinto da necessidade, Lacan 

concebe o desejo em sua relação com a necessidade e a demanda. Sua abordagem 

do desejo se diferencia da de Freud porque para este o desejo está separado da 

necessidade que encontra sua satisfação com algum objeto adequado para tal. Para 

Lacan, desde seu nascimento o ser humano encontra-se numa situação de 

desamparo de tal forma que a satisfação de suas necessidades exige e implica a 

intervenção do Outro. Isso significa que não há uma satisfação ‘natural’ das 

necessidades. Ao Outro que intervém para atendê- las, estas necessidades aparecem 

como uma demanda, uma solicitação cujo sentido não está explícito e, portanto, 

precisa ser definido por este Outro. Por isso, o sentido do que retorna ao sujeito não 

está definido pela própria necessidade, mas é determinado pelo Outro. Isto quer 

dizer  que ocorre aí uma alienação. O Outro aparece como aquele todo poderoso 

capaz de atender as demandas, mais ainda: de defini- las. O desejo é resultante do 

fato de quê, por se dirigir ao Outro, a demanda faz contato com o significante e, 

assim, o sujeito fica submetido à linguagem e, como tal, ao Outro. A intervenção do 

Outro produz uma diferença entre necessidade e demanda. Conforme Miller, Lacan 

denomina essa diferença de desejo. “O desejo se esboça na margem em que a 

demanda se rasga da necessidade: essa margem é a que a demanda, cujo apelo não 

pode ser incondicional senão em relação ao Outro, abre sob a forma da possível 

falha que a necessidade pode aí introduzir, por não haver satisfação universal (o que 

é chamado de angústia)”85. Ao defini- lo como diferença, permanece sua dimensão 

de incógnita. Por isso afirma Miller: “Na verdade, a questão teórica é saber que é o 

desejo.”86  

 

Na psicanálise lacaniana  são descritas duas modalidades de  desejo  que 

correspondem a momentos distintos  da dialética edípica  que se caracteriza como a 

passagem da posição de objeto para a posição de sujeito desejante. Na posição de 

objeto, o desejo se manifesta como desejo pelo desejo do Outro; na posição de 
                                                 
85 LACAN, J. Subversão do sujeito e dialética do desejo. In: Escritos. p.828. 
86 MILLER, J. A. Lacan elucidado. p. 35. 
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sujeito desejante, o desejo fica posto em relação com a falta constitutiva do sujeito, 

que consiste na impossibilidade de encontrar  o objeto perdido com o qual pudesse 

obturar a falta, ficando a seu cargo encontrar,  pela via da simbolização 

(metonímia),  substitutivos para seu desejo. Essa passagem  de modalidade do 

desejo só é possível com a passagem do imaginário para o simbólico. Lacan afirma: 

“Antes que o desejo aprenda a se reconhecer – digamos agora a palavra – pelo símbolo, ele 

só é visto no outro.”87  Isto é: somente no âmbito da dimensão do simbólico o sujeito 

é capaz de se fazer reconhecer, pelo encontro com seu desejo.  

 

 

1.8.1. Desejo do desejo do Outro 

 
 

Quando um animal está confrontado com alguma necessidade que precisa ser 

satisfeita,  seu ambiente se apresenta disponível para seus instintos, e através de 

uma forma pré-estabelecida obtém a satisfação. Com o ser humano é diferente. 

Quando uma criança está frente a uma experiência de desprazer,  portanto de 

necessidade, e não dispõe de um objeto que proporcione sua satisfação, ela  alucina 

esse objeto. Quando esta possibilidade da alucinação evidencia-se incapaz de 

produzir satisfação, a criança necessariamente confronta-se com um real, que 

aparece como um vazio, uma impossibilidade. Esse lugar, via de regra, vai ser 

ocupado pela mãe. Assim, ela encarna o Outro todo-poderoso que, com seu desejo, 

mediado pela linguagem, além de providenciar vai dizer o que a criança quer, 

precisa ou necessita.  Ela é esse Outro que sabe, nomeia, o desejo da criança. É ele 

que, com suas carícias e cuidados, organiza o corpo erógeno. É do desejo deste 

Outro que nos fazemos desejantes. O saber do desejo está com ele. Diante da falta 

(de saber) frente ao próprio desejo, surge o desejo de ser o desejo do outro. Esse 

outro passa a ocupar o lugar de alguém que pode dar o que me falta.  

 
                                                 
87 MILLER, J. A. Lacan elucidado. p. 197. 
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Essa posição diante do Outro é totalmente determinada pelo imaginário que se 

constituiu naquela fase da relação dual com a mãe, onde a criança foi tudo para esta, 

numa relação de completude, onde a criança se pensou aquela que completa a mãe, 

sendo seu Falo. Já mencionamos anteriormente que esta posição de ser o Falo para 

o outro na relação dual com a mãe não se sustenta. A mãe, ou seu equivalente, faz 

entrar ainda um Outro, o pai, ou seu equivalente, denominado por Lacan de Nome-

do-Pai, cuja entrada em cena atesta a insustentabilidade dessa posição. Porém, a 

entrada do Nome-do-Pai ainda preserva o desejo de poder ser o Falo do e para o 

Outro. Essa posição imaginária do desejo implica dois aspectos distintos no que se 

refere ao manejo da falta: ser o Falo do e para o Outro supõe a possibilidade de 

obturar a falta no Outro; na mesma medida, evita o confronta com a própria falta. 

Nesse sentido também expressa o esforço de se desembaraçar do próprio desejo, 

que não precisa ser assumido. Assim, o sujeito nunca vai ser em sua particularidade. 

No contato com a própria falta o sujeito tenta ser o Falo, para não ter que desejar. 

Isso determina que o sujeito se volte sempre para o Outro na expectativa de que este 

diga o que quer.  Esse esforço de decifrar o que o Outro quer, para então se colocar 

no lugar daquilo que corresponde a isso, não se restringe a uma fase, mas a uma 

posição, e pode persistir numa pessoa a vida inteira. O desejo de se submeter ao 

desejo do Outro, para que o Outro goze comigo, também propicia um gozo a mim. 

Ser visto, percebido, por alguém posto no lugar desse Outro cujo desejo procuro ser,  

infla o eu. Esse Outro adquire contornos de todo-poderoso, portanto, não marcado 

pela falta, ao qual o sujeito se oferece como objeto de gozo. 

 

Na relação imaginária não há lugar (e reconhecimento) para dois sujeitos distintos, 

de forma que um terá que eliminar o outro. Na  sua teoria sobre o desejo no âmbito 

do imaginário Lacan encontra na Fenomenologia do Espírito de Hegel a referência 

que o acompanhou ao longo de toda sua obra.  Hegel descreve a situação na qual  

duas consciências estão posta face a face, tendo ambas as mesmas propriedades. No 

confronto dessa relação dual impõe-se a impossibilidade de um acordo, de forma 

que uma deseja a supressão da outra, aparecendo um “você ou eu”. Por causa dessa 
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incompatibilidade dá-se uma divisão em mestre e escravo, sendo que o primeiro 

persiste em querer a morte do outro e o segundo cede diante da ameaça, porque 

reconhece o outro. Miller formula assim: 

 

A definição de mestre e escravo é: este reconhece aquele, que não reconhece 
ninguém. Hegel conc lui que o essencial é que o escravo triunfa por ter 
reconhecido o outro e é suscetível de ser também reconhecido 
simetricamente [...] O mestre se fixa em não reconhecer o outro, confrontado 
pura e simplesmente com sua morte inevitável.88  

 

A posição do mestre explicita uma posição marcada pelo imaginário e  a posição do 

escravo como marcado pelo simbólico.  

 

 

1.8.2. O vazio do Outro 

 
 

As relações do âmbito do imaginário estão fadadas ao fracasso. Há algo que não 

funciona na tentativa de ser desejo do outro. Por quê? Justamente porque não existe 

UM objeto que possa proporcionar uma satisfação total, mas apenas parcial, 

fazendo com que o Outro tenha que desejar ainda um Outro e, assim, 

sucessivamente, criando uma dissonância que demarca um lugar vazio. Kehl 

formula assim:  

 

A essência do conceito freudiano é simples: ele afirma que a pulsão sexual 
não pode jamais se satisfazer, toda, no objeto de sua eleição. Em primeiro 
lugar porque, como vimos, o objeto da pulsão é um objeto inexistente, 
representado como perdido pela ação do recalque que o articula à rede 
significante na forma de uma fantasia; a fantasia marca a passagem do 
objeto (vazio) da pulsão ao objeto (simbólico, mas também inexistente) do 
desejo. É claro que o sujeito também está condenado a nunca se encontrar 
com o objeto de sua fantasia; qualquer outro objeto de  nosso gozo sexual, 
ainda que privilegiado, é um substituto daquele, ao qual representa por um 

                                                 
88 MILLER, J. A. Lacan elucidado. p. 37. 
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vestígio associativo. Assim, o que se pode gozar de um objeto sexual deixa 
sempre um resíduo, um “resto de gozo” que dele não se satisfaz. 89 

 

Esse é um dos sentidos da frase de Lacan: “Não existe relação sexual”, justamente 

porque um desejo não corresponde ao outro desejo da mesma forma, ficando 

sempre uma brecha, uma diferença. 

 

O que importa salientar aqui sobre o Outro como também marcado por uma falta, 

um vazio, é que isso implica uma experiência de desamparo. Essa experiência de 

desamparo pode: ou intensificar o esforço imaginário de encontrar um Outro que 

não esteja nessa condição, ou seja, intensificar a avidez da procura por alguém que 

faça o papel desse pai imaginário; ou, diante da impossibilidade do Outro de 

responder a minha demanda dirigida a ele, no sentido dele responder sobre quem eu 

sou (minha filiação) e o que devo fazer (meu destino),  confrontar-me com o fato de 

que não existe uma resposta prévia, um destino já traçado para minha vida, cabendo 

a mim, assumir meu desejo e  a responsabilidade por ele. O Outro a quem me 

dirigia é uma abstração. No seu lugar existe um vazio. Mas somente essa descoberta 

vai permitir que o sujeito possa tomar a seu cargo o enigma de seu desejo. Nesse 

sentido, é a necessária frustração  das demandas dirigidas ao Outro que possibilita o 

advento do sujeito do desejo.  Na clínica psicanalítica, essa é uma das razões do 

silêncio do analista. Quando ele se cala, o paciente precisa falar, e ao falar seu 

desejo pode se manifestar, aos tropeços entre um lapso e outro (ou entre um 

significante e outro). Nisso se confrontará com seu desejo e a necessidade de se 

arranjar com seu próprio vazio, sua falta.  Como diz Kehl: “Resta, então, ao sujeito 

a tarefa (ou a liberdade) de contornar o vazio com sua palavra, com alguma criação 

que o represente, que o inscreva no campo do Outro.”90   

 

Num primeiro momento de sua trajetória, Lacan concebe o desejo como desejo de 

reconhecimento do desejo, de forma que com esse reconhecimento vindo da parte 

                                                 
89 KEHL, Maria Rita. Sobre ética e psicanálise. p. 159. 
90  KEHL, Maria Rita. Sobre ética e psicanálise. p. 156. 
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do Outro, o sujeito pudesse reencontrar sua identidade pela via do Outro.  Isso 

implicaria a possibilidade de equação da identidade do sujeito pela mediação do 

Outro. Porém, Lacan abandona esta perspectiva quando afirma haver um hiato que 

separa o desejo de sua possibilidade de assunção  completa na palavra. Isso equivale 

ao fim da utopia da comunicação plena.  Não há palavra (plena) que possa devolver 

o sujeito a ele mesmo através da assunção de seu desejo. O desejo é a 

impossibilidade da palavra. Tanto o desejo quanto o sujeito preservam uma 

dimensão de real que não pode ser apreendido pela palavra.  Porém, mais do que a 

impossibilidade da palavra de nomear o desejo, Lacan propõe que essa insuficiência 

da palavra é que produz a falta e o desejo. Logo, não haveria falta e desejo se não 

fossemos habitados pela linguagem. 

 

 

1.8.3. O objeto perdido  

 
 

No senso comum, a palavra falta sugere a existência de algo que está ausente, mas 

que poderia estar presente, não fosse por alguma contingência. Para a psicanálise a 

palavra  falta não indica para uma ausência contingente, mas para  um aspecto 

central na condição do ser humano, que consiste na impossibilidade de completude 

e satisfação do desejo. Desta forma, a falta é de natureza estrutural e, como tal, 

estruturante da subjetividade. Nessa perspectiva pode-se falar de  duas faltas. Lacan 

assim as caracteriza: 

 

Duas faltas aqui se recobrem.Uma é da alçada do defeito central em torno do 
qual gira a dialética do advento do sujeito a seu próprio ser em relação ao 
Outro – pelo fato de que o sujeito depende do significante e de que o 
significante está primeiro no campo do Outro. Essa falta vem retomar a 
outra, que é a falta real, anterior, a situar no advento do vivo,  quer dizer, na 
reprodução sexuada. A falta real é o que o vivo perde, de sua parte de vivo, 
ao se reproduzir pela via sexuada.91 

                                                 
91 LACAN. O Seminário Livro 11. Os quatro conceitos fundamentais em psicanálise. p. 194. 
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Por  falta real caracteriza-se o aspecto de nascimento do ser humano que implica o 

corte do cordão umbilical, de forma que com esse corte, o que a criança  perde não 

é a mãe, mas esta enquanto uma parte de si mesma. É essa primeira separação que 

caracterizará o ser humano como incompleto, lançando-o numa busca de objetos 

exteriores com os quais procurará preencher essa falta. O primeiro objeto a ocupar 

esse lugar de objeto substituto será o seio da mãe.  

 

Na sua busca pelos objetos visados como capazes de  restabelecer a completude, o 

ser humano é submetido ao significante, na medida em que suas necessidades são 

dirigidas a um Outro que as nomeará. Isso transforma necessidades em demandas, 

de forma que o objeto da pulsão se transformará  em objeto do desejo. Em Freud, o 

desejo está associado às primeiras experiências de satisfação. A experiência do 

alívio de tensão proporcionado pela satisfação parcial da pulsão deixa traços de 

memória no psiquismo. Diante de novas tensões, num primeiro momento, o 

psiquismo da criança reproduz de forma alucinatória esses traços associados à 

experiência de satisfação. Quando o aparato psíquico já está constituído, a procura 

por um objeto adequado para satisfação da pulsão é guiada por esses traços de 

memória, (representações) ligados a um objeto recalcado, objeto da fantasia, e 

aponta para um vazio, para um objeto que já foi perdido. Este anseio, essa busca, é 

o que constitui e define o desejo, que visa sempre reencontrar as primeiras 

experiências de satisfação. Por isso, o desejo está intrinsecamente ligado a uma 

falta, que nenhum objeto pode suprir. Se o desejo é posto em causa por uma falta, 

por um vazio, Lacan pergunta: que objeto é esse que causa o desejo? Não no sentido 

de qual o objeto do desejo, mas de causalidade. Então Lacan responde com o que 

considera sua maior contribuição à psicanálise: o objeto a. Esse objeto é um nada, o 

vazio da diferença que se dá no encontro do desejo do sujeito com o desejo do 

Outro. É aquilo que fica disjunto do sujeito porque se perde. 
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Na construção do conceito de objeto a Lacan remete para uma descoberta feita por 

Freud ao observar um de seus netos. Freud observou que um menino, de um ano e 

meio, nos períodos de ausência da mãe fazia uma brincadeira repetitiva com um 

carretel. Este carretel estava amarrado a uma linha e era repetidamente jogado para 

longe de si e depois puxado de volta. Nesse processo o menino emitia o som “o-o-

o”  quando era jogado e  o som “a-a-a” quando puxado de volta. Freud interpretou 

esses sons como significando “fort” e “da”, as palavras alemãs para “sai” e “volta” 

ou “aqui”, e, portanto, como uma forma de assimilar o desaparecimento e o retorno 

da mãe. Lacan reconhece nessa brincadeira  um momento de constituição do sujeito 

através da simbolização primordial na qual se dá e se elabora a separação da mãe e 

da criança. Até então não havia essa distinção para a criança, de forma que a mãe 

que se ausentava era um pedaço arrancado da própria criança. Através da linguagem  

estabelece-se uma posição subjetiva que efetiva uma separação do sujeito com o 

Outro (mãe)  e, além da separação, produz uma simbolização na qual o ‘fort – da’  

realiza um duplo distanciamento: da mãe para o carretel, deste para a linguagem. 

Nessa operação de separação em que o sujeito é constituído ocorre sua alienação 

porque fica subordinado ao significante que o representa na cadeia significante sem 

que ele de fato lá figure, tornando-o  sujeito evanescente;  mas, nessa operação, 

também se produz um resto, aquilo do sujeito que se perde, não porque a mãe se 

ausenta, mas pelo processo de simbolização no qual produz-se uma substituição que 

impõe a ausência da coisa – a mãe.  

 

Esta experiência demonstra como, pela linguagem,  o simbólico exerce um domínio 

sobre o real. A simbolização ajuda suportar o real e, ao mesmo tempo, o engendra, 

pois se não houvesse o simbólico a separação não se efetivaria, também não haveria 

falta. Ao ingressar na linguagem, produtora da separação, o objeto fica estabelecido 

e ao mesmo tempo perdido. Antes não há falta nem objeto. Para recuperá- lo o 

sujeito só dispõe da linguagem.  Em cada tentativa de reencont rar o objeto perdido 

– a coisa (Das Ding), pelo processo de simbolização, se evidenciará como mais 

faltante. Isso determina a lógica do desejo que, guiado pelos traços das primeiras 
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experiências de satisfação, quando encontra um objeto para ocupar o lugar do 

objeto perdido, só pode constatar que este é faltoso.  Isso impõe a lógica do desejo 

que consiste em sempre afirmar que: ‘Isto não é aquilo’. Esse desencontro garante a 

permanência do desejo e a possibilidade do próprio sujeito que só se constitui com a 

separação e a perda do objeto, simultaneamente. Não há sujeito sem objeto perdido. 

O objeto a  de Lacan é o furo, o vazio  “[...] testemunha de das Ding como objeto 

perdido.”92 A mãe não é a coisa , mas ocupa o lugar desta. O desejo incestuoso é o 

desejo pela coisa; satisfazer esse desejo equivaleria a cessar toda demanda, pela 

qual o sujeito e o inconsciente se constituem.  Pela metáfora paterna, que realiza a 

castração, o objeto perdido passa a ser vivido não como perdido, mas como 

proibido.  

 

O objeto a é a elaboração lacaniana para o ‘Das Ding’, A Coisa, em Freud e 

Heidegger. Conforme GUIMARÃES, Lacan apóia-se nas considerações de M. 

Heidegger sobre o  

vaso grego como metáfora da criação: o vaso construído pelo oleiro com 
suas próprias mãos em torno de um vazio central. Heidegger compreende a 
"coisa” como sendo o próprio vazio, criado, cercado, instalado pelo vaso no 
seu dado  “positivo”  material – exatamente como o objeto perdido, causa do 
desejo de Lacan. O vaso é assim uma criação material que ao ser 
configurado produz o vazio central, tal como o objeto a para Lacan é criado 
pelo significante, em torno do real. Em outras palavras, o vazio não seria o 
que já estava antes, mas o que só apareceria ao ser margeado, torneado. Uma 
coisa paradoxal, portanto, que coincide com sua própria falta, ou melhor,  
que não é senão enquanto faltante, logo, “impossível”.93   

 

Nesse sentido, o real também só é a partir de sua articulação com os outros dois 

registros. O objeto a se constitui exatamente como o vazio central no ponto de 

entrelaçamento dos três registros.  

 

As fantasias vão preencher esse lugar vazio e se fixar no objeto imaginarizado. As 

fantasias são, assim, uma retificação da realidade, viabilizando o cumprimento do 

                                                 
92 GARCI-ROZA.   Introdução à  metapsicologia freudiana. Vol. 3 . p.154. 
93 GUIMARÃES, D. M. Vazio iluminado. p. 115. 
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desejo. As recordações fazem uma função de tela sobre as quais a fantasia é 

projetada, garantindo uma relação de continuidade entre o sujeito e o objeto 

perdido. Nesse sentido, a fantasia é o recurso para a criação de uma realidade, 

funcionando como uma matriz pela qual o sujeito regula sua relação com os outros 

humanos e com o mundo.  

 

 

1.9.   O Real 

 

Em diferentes ocasiões,  em que descrevi o imaginário e o simbólico,  mencionei 

alguns aspectos como relacionados ao real ou a sua ordem, sem que, no entanto, 

fosse definido o que a palavra real designa.  No uso que a psicanálise lacaniana faz 

do termo, não se trata do que se entende usualmente como sinônimo  de realidade, 

mas como o vazio central, a coisa inatingível, que escapa a toda tentativa de 

apreensão  e que, mesmo assim, se articula com os registros do imaginário e 

simbólico.  O   imaginário e o simbólico se caracterizam como modalidades de 

articulação do sujeito com o mundo. Nessa articulação eles incidem sobre o mundo 

captando-o e simbolizando-o. Podemos pensar essa incidência como se fosse um 

pequeno furo ou buraco cavado na imensidão de uma massa que de tão densa e 

cheia pode ser comparada a um vazio absoluto, o imundo, incriado. Esse furo criado 

corresponde ao mundo no meio do imundo. Para ilustrar proponho uma experiência 

bastante freqüente: quando vemos uma casa em construção, apenas com seus 

alicerces que delineiam o que será no futuro, costumamos ter a impressão de que é 

pequena porque a imensidão do entorno a faz parecer assim. Quando pronta e vista 

a partir de dentro, essa percepção muda. Agora os contornos construídos deixam a 

imensidão do real menos esmagadora. E a casa parece grande. Nesse sentido, pode-

se dizer que há uma parte do real que é simbolizável. Porém, a simbolização não o 

esgota. A parte excluída  constantemente ameaça invadir e impõe um saber sobre os 

limites desse espaço criado. Da mesma forma acontece com as construções da 

subjetividade. Pelo imaginário e simbólico produz-se uma delimitação e 
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consistência que dá suporte ao sujeito, mas ‘algo’ se impõe ou se introduz nessa 

construção questionando o que penso ser, lembrando, assim, a parte do que sou para 

além do que constituído pelo imaginário e simbólico.  O real é aquilo que sempre 

retorna – como sintoma - para lembrar a parte imunda e impedir qualquer 

fechamento com respostas que possam localizar o fundamento último, irredutível. 

Minha casa não é o mundo. A parte imunda é o sem sentido, do qual o ser humano 

tenta se desvencilhar pelo recalque. E isso nos ensina a psicanálise: o recalcado 

sempre volta. E volta como o monstro. É nas obras de ficção (principalmente 

filmes) que essa volta do real como o recalcado que retorna como monstro costuma 

ser representada.  

 

O  simbólico faz um furo no real (a casa construída) que, por sua vez, se manifesta  

fazendo um furo no simbólico. Isso quer dizer que o simbólico  preserva uma 

porosidade, tornando o real irredutível à significação, fazendo com que sempre 

volte a se inscrever. Por outro lado, é por existir o simbólico que existe um real. 

Este é o efeito da lógica do simbólico, como o seu impossível lógico.94 Ao  tornar-

se falante, habitado pela linguagem, o ser humano se separou do natural. 

Estabeleceu-se uma rachadura entre ambos, que se traduz numa falta constitutiva, 

de forma que nenhuma simbolização pode encontrar um objeto adequado para 

tamponar essa falta e restabelecer a unidade. O real é o indicativo dessa falta. A 

construção do edifício simbólico como tentativa de restabelecer uma continuidade, 

cria a própria descontinuidade. Delimitar um ‘dentro’ implica um ‘fora’; o bem 

dizer implica um mal dizer.  

 

Por isso, toda tentativa de estabelecer uma continuidade lógica pelo discurso, seja 

da filosofia, como podemos constatar naquilo que foi chamado de ontoteologia, só é 

possível pela referência a um postulado estipulado como inquestionável. Da mesma 

forma pode-se hoje constatar na medicina, especialmente na neurologia e medicina 

genética, o esforço por estabelecer um ponto último a partir do qual possa ser 

                                                 
94  OCARIZ, Maria Cristina. O sintoma e a clínica psicanalítica . p. 122. 
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explicada uma causa última, de forma a se eliminar a descontinuidade ou, como 

diria Lacan: aquilo que não funciona. Assim, nesta perspectiva faz sentido a ironia 

com que se denomina a neurologia de ‘neuroteologia’95. 

 

 

1.10. A Relação do real com o simbólico no relato da criação 
 

 

Para ilustrar a relação do simbólico com o real como engendrado pelo próprio 

simbólico,  Lacan se refere em diversas situações ao relato da criação. No que segue 

trazemos alguns aspectos dessa relação assim como são apresentados por Allan  

Didier-Weill.96 

 

Conforme Didier-Weill, Lacan diferencia dois momentos no relato da  criação: a 

criação – faça-se luz (Fiat Lux), e a nomeação, quando a luz torna-se ‘dia’, este 

último corresponde a nomeação simbólica. Na tradição cristã o “No princípio era o 

Verbo”  concebe um domínio total do verbo, do logos sobre o silêncio. A palavra 

reina absoluta e o mundo fica acabado. A tradição judaica propõe a existência 

anterior do caos, das trevas  e do abismo, sugerindo a persistência de uma parte do 

real, do silêncio, do imundo, sob o espírito de Deus que pairava sobre as águas.  

Haveria, assim, dois momentos cronológicos da criação: a primeira criação 

produzida pelo sopro divino, e a segunda pela palavra. O sopro engendraria o caos, 

trevas e abismo, e a palavra a ‘lux’. Isso poderia significar que a criação não está 

acabada e que o caos pode irromper no mundo do simbólico. Desta forma, temos 

dois momentos da criação, um anterior à palavra e outro pelo verbo. Seria o fato de 

que o simbólico, ao ser transmitido fica tributário do real, produzindo um real  do 

simbólico (aqueles elementos que são arrancados do caos e ordenados pelo Verbo) e 

um real que escapa à palavra, sendo- lhe anterior.  Isso impõe a pergunta se o evento 

                                                 
95 Veja artigo de LEITE, Marcio Peter de  Souza. Os nervos de Deus não são neurônios. 
96 Ver: DIDIER-WEIL, A. Os três tempos da lei. pp. 46 a 63. 
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criador de Deus incide sobre o caos que o antecede ou se o evento criador tem um 

mal-dizer e um bem-dizer, criando-se no mesmo momento o mundo e o imundo. 

Nesse último caso o dizer do pai é benção e maldição simultaneamente. 

 

Didier-Weill indica para uma diferença entre o furo produzido no primeiro 

momento, mencionado no segundo versículo, o que estabelece o abismo, e o Fiat 

furo do terceiro versículo, diferença que Lacan situa na diferença entre ‘o’ Nome-

do-Pai e ‘os’ Nomes do Pai. Ao segundo correspondem  o imaginário, o simbólico e 

o real, porque nomeiam alguma coisa. Lacan relaciona os três registros (real, 

simbólico e imaginário – RSI) com  os primeiros versículos do Gênesis, onde no 

versículo 2 é apresentado um caos que é referido com três nomes distintos: O 

primeiro é o do “sopro de Deus” que paira (sem falar) sobre as águas. Com essa 

designação – primeiro nome – estaria sendo nomeado o simbólico; o segundo é o de 

‘abismo’, com este nome estaria sendo designado o primeiro nome do real;  o 

terceiro nome ‘superfície das águas’ seria o primeiro nome do imaginário. Esses 

“nomes primeiros” postos em proximidade seriam atados, de forma que poderiam 

ser substituídos por um único nome, o nome-do-nome-do-nome-do-nome, ou seja, o 

nó que mantém juntos o real, o simbólico e o imaginário. 

 

O simbólico é atado ao real e ao imaginário, mas há um simbólico que não 

consegue se inscrever – pairando sobre as águas e o abismo – no mundo inabitável 

pelo humano. Constituem-se, assim, dois mundos: um habitado pela palavra e outro 

do silêncio absoluto, onde os nomes não são atados. Entre esses dois mundos existe 

uma impossibilidade de atravessar suas fronteiras. Logo, existem dois tipos de 

silêncio: um atravessável pela palavra (trevas tornam-se noite) e outro impenetrável 

por ela - o abismo que nenhuma palavra alcançará. Esse o real que corresponde ao 

recalcamento originário. As trevas esperam num silêncio uma palavra que as 

nomeará, produzindo a sua ausência uma angústia até que isso aconteça. O real do 

abismo (real estruturalmente foracluído) é um silêncio sem desespero, mas que 

procura caber no simbólico, quando o simbólico é invadido por ele, aparece na 
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condição do que é denominado de monstro. Também o simbólico procura se 

expandir no real, estabelecendo uma continuidade, o que acontece com a nomeação, 

ou seja, a introdução da lei simbólica.  

 

O efeito dessa nomeação do LUX, o Nome-do-Pai que ata os três nomes distintos, 

instaura  o UM que amarra os três e cria uma continuidade. Porém, esse ‘Fiat lux’ 

não amarra tudo. Algo permanece rebelde ao poder encadeador da palavra, 

subsistindo enquanto caos.  Exige uma “Bejahung” (afirmação), pelo pré-sujeito 

através da qual é possível a assunção do Nome-do-Pai, a lei simbólica pelo qual o 

real do abismo – furo sem fundo e sem bordas - seja transmutado em um “furo 

fundado e bordado”. É isso que permite ao sujeito se defender do real quando este 

‘se rebela’, enquadrando esse imundo através do significante Nome-do-Pai à cadeia 

simbólica. Da mesma forma como uma criança, que na escuridão da noite sente a 

proximidade possível dos monstros, pode ascender a luz e dissipá- los, assim o 

significante Nome-do-Pai pode dissipar o difuso e convocar o distinto. É necessário 

poder transformar  a escuridão em noite. O silêncio das trevas decorre da ausência 

do significante luz, é um silêncio desesperado; o silêncio do abismo decorre da 

ausência na presença do significante luz. Apesar de presente, o significante luz nada 

significa, nada evoca nesse silêncio.  Em termos da subjetividade essa ausência na 

presença é produzida pelo recalcamento originário.  

 

Num sentido há uma continuidade entre o real e o simbólico quebrando-se o 

silêncio das trevas (trevas viram noite) e uma descontinuidade onde o silêncio do 

abismo permanece inóspito, inonimável. Há uma dessimetria entre o real e o 

simbólico. Cabe à lei simbólica transmutar o Nome-do-Pai em significante do 

Nome-do-Pai, de forma a encadear esse furo sem fundo e sem borda no furo 

borromeano, fundado e com borda97. Lacan propõe quê para que o Fiat Lux  (nome-

de-nome-de-nome-de-nome), que amarra os três nomes primeiros, “seja transmitido 

                                                 
97  DIDIER-WEIL, A. Os três tempos da lei. p. 55 
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ao pré-sujeito, é preciso que este possa lhe dizer “sim”, possa fazer disso a 

Bejahung.”98   Isso significa possibilitar a assunção do significante do Nome-do-pai.   

 

A assunção desse significante é através de que a “luz” desse significante se 
transmite, para o sujeito, como enxerto dessa luz que é a lei simbólica 
enquanto informadora do real. O efeito dessa lei não é fazer desaparecer o 
real do abismo que habita o sujeito, mas o de encadear esse furo sem fundo e 
sem borda que é o abismo, transmutando-o nesse furo fundado e bordado 
que é o Fiat furo borromeano.99 

 

Como se dá essa transmutação? Transmutar trevas em noite é de fácil compreensão. 

Aqui o significante luz foi foracluído, mas persiste uma ‘percepção interna’ desse 

significante foracluído, que retorna no real  como treva. É o silêncio que sucede ao 

silêncio da música quando esta acaba, o silêncio da ‘folha branca’ sobre a qual a 

palavra se inscreveu. Como o silêncio da natureza que dita ao poeta, que ressoa o 

Fiat furo.  Esse é o silencio que se ouve. O silêncio do abismo está em oposição a 

este silêncio. Não é habitado por nada. Está fora do imaginário, pois o imaginário 

faz ouvir o silêncio. 

 

A diferença entre o silêncio das trevas com o silêncio do abismo decorre da 

ausência na  presença produzida pelo recalcamento originário. A diferença está não 

na causa da foraclusão100, mas no aspecto fenomenológico como se apresenta 

enquanto silêncio de silêncio, isto é: um silêncio que não indica ausência. Didier-

Weill cita como exemplo o salmo XXII, 3 “A noite, para mim, nenhum silêncio”101. 

Na mitologia e no folclore esse não-silêncio é chamado de monstro. Trata-se, 

conforme Didier-Weil, de uma parte  do ser humano, ou melhor, do sujeito, criado 

ex-nihilo, que não pode aceder à nomeação que “faz o mundo existir” e, portanto, 

persiste como imundo.  
                                                 
98  DIDIER-WEIL, A. Os três tempos da lei. p. 54 
99   DIDIER-WEIL, A. Os três tempos da lei. pp. 54-55. 
100 Lacan utiliza o termo francês forclusion  como o equivalente de Verwerfung, termo alemão com o 
qual Freud designa o mecanismo de defesa próprio da psicose. Lacan o utiliza para caracterizar a não 
inscrição do Nome-do-Pai e, em conseqüência, o não acesso do sujeito ao simbólico. Na literatura 
psicanalítica brasileira o termo, não dicionarizado,  é traduzido  por foraclusão. 
101 DIDIER-WEIL, A. Os três tempos da lei. p. 56. 
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O monstro remete a esse real que persiste como silêncio  absoluto e testemunha que 

o ato criador  é um dizer criador com  um sucesso e simultaneamente um fracasso  

do simbólico, um bem-dizer e um mal-dizer, um atestar de sentido do mundo e um 

dizer que causa o imundo que sempre contestará esse sentido. Uma maldição 

estrutural. A palavra não produz um bem-dizer sem produzir também um mal-dizer. 

Esse mal-dizer tem um efeito sempre contestador do sentido produzido pelo bem-

dizer. 

 

Diante do monstro o sujeito não dispõe mais da palavra, por isso o único ato vocal 

de que dispõe é o grito. Com ele expressa-se o único jeito de romper o silêncio, 

fazendo-se ouvi- lo. O grito é expressão de uma dor que indica um lugar vazio de 

representante inconsciente, portanto irrepresentáve l. Nesse lugar da parte maldita, o 

sujeito não tem como pedir socorro ao simbólico. O sujeito está como nos contos de 

fada em que um mal-dizer, que produz uma foraclusão do simbólico, é causa dessa 

parte de incriado/imundo no sujeito. Esse é o lugar onde não houve a criação de 

uma representação inconsciente. Para o monstro não há representação por 

intermédio de um pensamento inconsciente, apenas o que Freud denomina de 

percepção interna que possibilita um acesso ao real sem a mediação do significante. 

Falta aí a lei que possa se interpor entre o sujeito e o real, interditando o real de se 

‘oferecer’ ao sujeito, sem ser simbolizado por um dizer. 

 

A função do simbólico, enquanto interdito, é impedir que o sujeito seja invadido 

pelo imundo. Porém, esse interdito não tem sucesso total para evitar o retorno do 

real da percepção interna. O real foracluído do simbólico não conhece os limites 

impostos pela interdição e, como essa lei da interdição preserva uma porosidade, é 

possível que o imundo invada o  que é humano de forma que este não seja 

preservado e ceda à bestialidade. Produz-se um conflito entre a força da palavra – 

simbólico – e essa força anônima que conduz ao inumano. Esse conflito desperta 
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uma fascinação por essa parte residual, in-criada, porque subtraída à lei, em nós. 

Essas duas partes podem ser caracterizadas como a palavra e o silêncio. 

 

O simbólico faz com que pela palavra, uma parte do real exista no simbólico. O real 

se transmite ao sujeito pela percepção interna, escapando da palavra. Na literatura e 

no cinema as imagens freqüentemente usadas para representar esse encontro do real 

com o sujeito, é a mordida do vampiro, o olhar da medusa, entre outros, onde o 

corpo é invadido, contaminado por algo que o desumaniza, pois lhe tira o poder de 

impor uma alteridade. 
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CAP. 2 - DEUS NA PSICANÁLISE LACANIANA 
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No primeiro capítulo apresentei alguns dos principais conceitos que constituem o 

pensamento lacaniano, onde foi possível constatar a importância que a dimensão da 

falta ocupa nele. Neste capítulo pretendo apresentar as diferentes concepções  de  

Deus que podem ser identificadas no pensamento de Lacan. Estas concepções se 

articulam em torno dos conceitos de Pai e Outro. A primeira se refere ao Deus do 

registro do simbólico, equiparado com o grande Outro, detentor do saber e garante 

do sentido; e o segundo relacionado ao registro do real; um Deus vivo que, porém, é 

ausência,  expressão da impossibilidade de equacionamento da falta, da junção entre 

o saber e a verdade. Veremos então que embora Lacan vise com a prática analítica 

levar o sujeito a prescindir desse Deus garante do sentido para lançar-se sem 

proteção alguma ao que é desconhecido, esse passo só é possível servindo-se desse 

mesmo Deus.  

 

Com seu ensino, especialmente pelos seus conceitos de imaginário, simbólico e 

real, Lacan apresenta a partir da psicanálise novos referenciais para se pensar Deus 

e a religião, que se diferenciam dos propostos por Freud. Por isso considero válido o 

esforço de, mesmo que brevemente, iniciar esse capítulo revendo alguns dos 



 

 

78 

 

aspectos que caracterizam a abordagem que Freud teve da religião. O momento 

seguinte será dedicado ao esforço de caracterizar as concepções de Deus no 

pensamento de Lacan. 

 

 

 

 

 

2.1.   O Pai e a religião em  Freud 

 

Apresento a seguir algumas pontuações que caracterizam a compreensão de Deus e 

da religião no pensamento de Freud. Isso será importante para situarmos as 

diferenças e/ou a continuidade que a abordagem de Lacan representa em relação a 

elas. Não pretendo fazer uma exposição exaustiva das posições de Freud, nem 

tampouco uma comparação exaustiva, mas ressaltar principalmente aqueles 

aspectos que são relevantes para a compreensão do pensamento de Lacan e que 

serão retomados por ele. 

  

Quando  Freud aborda a questão da religião,  o faz especialmente em quatro textos. 

O primeiro deles é o artigo Atos Obsessivos e práticas religiosas102 de 1907. Nesse 

artigo Freud  faz um estudo das semelhanças entre os cerimoniais obsessivos e as 

práticas religiosas. Não se trata de um estudo sobre as questões e temas da religião. 

Seu enfoque é direcionado sobre a prática religiosa.  Freud constata um paralelismo 

entre ambos e conc lui que, como afirma  Franco: “[...] a neurose obsessiva pode ser 

entendida como uma degeneração patológica da religião. Por outro lado, a religião 

poderia ser pensada como uma neurose obsessiva universal e pública”103. 

 

                                                 
102 FREUD, S. Edição Standard Brasileira das Obras Psicológicas Completas. Vol. IX. 
103 FRANCO, Sergio de Gouveia. Erotismo, sexualidade e religião: um enfoque psicanalítico. In:  
Estudos de religião 30 . Ano XX. pp. 12-31.   
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Porém, os textos mais relevantes para a articulação do pensamento de Lacan sobre a 

religião são Totem e tabu104, de 1913; O Futuro e a ilusão105, de 1927 e Moisés e o 

monoteísmo106, de 1938. 

 

Nesses textos Freud não se limita à dimensão da prática religiosa, mas enfoca 

questões temáticas da religião e as articula em torno da figura do Pai. No estudo 

destes textos é possível observar que Freud trabalha com a noção de um 

desenvolvimento histórico, com supostas fases evolutivas, nas quais a figura do Pai  

é situada de formas diferentes. 

 

Em Totem e tabu  Freud faz uma abordagem que se refere ao que considera como as 

religiões primitivas. Freud trabalha com hipóteses que não encontram uma 

fundamentação na história ou antropologia. Propõe a existência de uma horda 

primeva, num tempo originário, no qual os irmãos assassinaram o pai tirano, 

detentor de um direito de gozo sem limites. Pela culpa e medo de retaliação e 

também pela necessidade de organizar o direito ao gozo dos irmãos, depois de 

assassiná-lo,  erigiram o pai morto como o Pai simbólico que regulava o gozo  dos 

irmãos pela lei da exogamia.  Freud concebe aqui a função da figura paterna como 

expressão de uma primeira superação, proporcionada pelos recursos do aparato 

psíquico, sobre as percepções empíricas dos sentidos. Trata-se de uma primeira 

abstração, um avanço com o que se caracterizaria a forma das religiões ‘primitivas’ 

em sua diferença com a religião monoteísta107.   

 

Em  Moisés e o Monoteísmo,  com a proibição da representação da imagem do Deus 

dos judeus, Freud vê um progresso da mente humana em sua capacidade 

sublimatória, que ainda não existe em Totem e tabu. Enquanto o Pai primevo era 

                                                 
104 FREUD, S. Edição Standard Brasileira das Obras Psicológicas Completas. Vol. XIII. 
105 FREUD, S. Edição Standard Brasileira das Obras Psicológicas Completas. Vol. XXI. 
106 FREUD, S. Edição Standard Brasileira das Obras Psicológicas Completas. Vol. XXIII. 
107 Lacan vê nessa diferença, não o processo evolutivo da sociedade, mas a diferença estrutural entre 
o imaginário e o simbólico, onde o simbólico é uma instância da linguagem e instauradora de uma 
ética que tem uma eficácia na produção de sentido e transcendência. 
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apresentado como o tirano sem limites para seu gozo, o Deus monoteísta de Moisés 

já tem um nome e consiste em ser puramente espiritual.108 

 

Freud  aproxima e compara a constituição do sujeito e a formação da religião 

judaica,  ressaltando um aspecto comum a ambos: a relação com um elemento 

traumático do passado para o qual não houve uma simbolização e que, como uma 

herança constituída de fragmentos, formou o que em sua teoria é denominado de 

recalque originário. Um ponto de opacidade irredutível e não representável em 

torno do qual se dá a história do sujeito e se deu a história desse povo. Esse ponto 

traumático e recalcado seria o assassinato do Pai. A figura paterna entra em cena 

como aquele que organiza um campo outro em torno desse algo traumático. 

Segundo Freud, a idéia de um Deus único, trazida por Moisés, trouxe à tona as 

reminiscências da experiência da horda primeva com o pai, esquecidas pela família 

humana. Foi a volta do recalcado, constituído como um lugar outro, fora da 

consciência. Esse lugar em que se situava o inassimilável, foi ocupado pelo Pai. 

 

Situado nesse lugar o pai vivenciado na infância, torna-se um ser supremo em 

relação ao qual pode-se esperar proteção e amparo, em troca de amor dedicado a 

ele. Esse comportamento Freud denomina de infantilismo e o descreve em O Futuro 

de uma ilusão  como destinado a ser superado. Assim, para Freud foi o monoteísmo 

que, na cultura, estabeleceu o pai de família como Pai simbólico, na medida em que 

deriva sua autoridade não dele mesmo, mas  de uma instância simbólica, da qual é 

uma metáfora. Nesse caso, a instância simbólica, esse lugar Outro, no qual habita 

um Pai é resultado de uma projeção infantil109.  

 

Na medida em que, para Freud, a religião está relacionada ao recalque, sempre será 

relacionada a um sintoma ao qual correspondem  uma verdade e um saber a serem 

                                                 
108 LIPOWATZ, T. Der Fortschritt in der Geistigkeit und der Tot Gottes. p.42. 
109 Veremos adiante que Lacan desenvolve a noção do registro do simbólico exatamente em torno 
desse momento e relaciona a ele sua concepção do Deus dos filósofos, porque suposto e constituído 
nesse processo de transferência. 



 

 

81 

 

decifrados. Tanto em sua teoria quanto em sua prática, a psicanálise freudiana se 

caracteriza como “tratamento dos efeitos do recalque”110. Todo sintoma é entendido 

como o retorno, efeito, do recalcado. Sendo o sintoma entendido como uma verdade 

que pode ser apreendida pela palavra, ele implica num saber possível. Essa visão de 

Freud determinou sua compreensão da religião, entendida na economia dos efeitos 

do recalque, de forma que quando esses efeitos fossem transformados em saber, 

haveria a dissolução de sua expressão enquanto sintoma. É nesse sentido que para 

Freud Deus é concebido como sintoma. 

 

Podemos reconhecer aqui que a visão de Freud foi marcada pelo otimismo e crença 

na capacidade da palavra e da simbolização, através da interpretação, de abarcar ou 

apreender a realidade. É nesse ponto que o pensamento de Lacan introduz uma nova 

perspectiva. Ao apontar para os limites do processo de simbolização e interpretação, 

impõe a necessidade de se reconhecer o real de todo simbólico, como aquilo que 

insiste em não se inscrever, em não se deixar apreender. Ao introduzir o registro do 

real, introduz a negatividade, pelo que a psicanálise deixa de ser uma ciência 

positiva, como o pretende Freud, e se aproxima da arte e religião111. O sintoma já 

não mais será entendido apenas como relacionado ao recalcado, passível de 

dissolução pela análise, mas expressão do real, esse a mais ou a menos que 

caracteriza uma defasagem em toda interpretação e impondo um vazio ou uma falta. 

Quando Lacan relaciona Deus com essa concepção de sintoma está se referindo a 

algo muito distinto do que Freud propõe. Enquanto para Freud Deus não passa do 

sintoma entendido como deslocamento substitutivo que será dissolvido pelo saber, 

pela linguagem, Lacan propõe conceber Deus como sintoma que é expressão do real 

e que não se deixa apreender pelas palavras, que não pode ser metaforizado. Aqui 

poderíamos dizer que o sintoma, é manifestação do que está para-além da 

linguagem. Assim também Deus. 

                                                 
110  FORBES, Jorge. Do insulto e do elogio. In: 
http://www.jorgeforbes.com.br/br/contents.asp?s=23&i=37  
111 Veja em “A concepção de símbolo e religião em Freud, Cassirer e Tillich”, a crítica de 
Josgrilberg sobre a concepção freudiana. In: Psicologia, Saúde e Religião. Estudos de Religião 16. p. 
50. 
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Na perspectiva do pensamento de Lacan, a concepção freudiana de Deus e da 

religião se situa e se restringe ao campo do simbólico, onde impera a noção da 

existência de um grande Outro, detentor de todo saber. Por outras vias que Freud, 

Lacan também vai considerar esse Outro como constituído pela crença nele, através 

do processo de transferência, ou seja, da suposição do sujeito suposto saber.  

Porém, veremos adiante, Lacan não restringe sua concepção de Deus ao campo do 

simbólico onde impera esse grande Outro suposto, mas introduzirá, pelo conceito de 

real, a noção da existência de um Outro, de um transcendente que não constituído 

pela crença nele. Por isso, embora o discurso religioso apresente uma versão pela 

qual pode ser concebido como projeção do pai e forma coletiva de obsessão, ele não 

se restringe a isso.  

 

Essa diferença está relacionada ao fato de que enquanto  Lacan tem como  

referência para suas teorias sobre o psiquismo uma concepção antropológica - seu 

modelo é o ser humano enquanto ser falante, submetido às leis da linguagem, Freud 

trabalha com modelo  biológico, neurofisiológico, para explicar os fenômenos 

psíquicos. O psiquismo é concebido por Freud como um aparelho e descrito como 

formado por sistemas (consciente, pré-consciente, inconsciente), nos quais circulam 

energias que se transformam e deslocam112. De tal forma que o sintoma é percebido 

apenas como o deslocamento pulsional, pelo qual a pulsão encontra uma 

representação substitutiva.  Essa concepção favorece a crença na possibilidade de 

objetivar e positivar o saber psicanalítico como uma ciência.  

 

 

 

 

 

                                                 
112 Veja sobre isso; GARCIA-ROZA, Luiz A. Freud e o inconsciente. . pp 77 –92. 
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2.2.   As estruturas clínicas e o sujeito religioso. 

  
 

Como já anunciado na introdução, encontramos duas vias pelas quais podemos nos 

aproximar da questão do religioso no pensamento de Lacan. A primeira delas 

através daquilo que a própria clínica psicanalítica apresenta e a segunda a partir das 

elaborações teóricas de Lacan. Vamos nos deter a seguir na primeira via de 

aproximação.   

 

Em uma conferência em Columbia em 1975, Lacan afirmou que o “neurótico é 

religioso por estrutura”113. Com isso aponta para o fato de que há algo no processo 

de constituição do sujeito que determina nele uma postura que pode ser considerada  

religiosa. Essa postura  determina o surgimento e constituição de um tipo de 

discurso religioso e concepção de Deus que pode ser observada na clínica 

psicanalítica. Ela determina grande parte do que significa um processo de análise, 

no qual é trabalhada com a finalidade de ser superada. Ela corresponde a primeira 

versão de Deus que encontramos no pensamento de Lacan. Entendo que a descrição 

mais detalhada, desse processo de constituição dessa primeira concepção de Deus, 

pode contribuir para um melhor entendimento do que pretendo mostrar com essa 

pesquisa.  

 

Para a psicanálise lacaniana,  a posição do sujeito frente à falta imposta pela 

castração  determina sua estrutura psíquica,  podendo ela ser definida por três 

modos de negação da castração: recalque, desmentido e foraclusão. A esses modos 

de negação correspondem, respectivamente, as estruturas neuróticas (histérica e 

obsessiva), perversa e psicótica. E cada uma delas implica, sempre, uma forma de 

relação com a falta e com o Outro.  As relações com o Outro, assim como se 

mostram na experiência psicanalítica,  apresentam uma similaridade com  relações 

                                                 
113 ÁLVAREZ, Patricio. Dos versiones del padre. In: CHORNE, D.; GOLDENBERG, M. La crencia 
y el psicoanálisis.  p. 93. “neurótico es religioso por estructura”.  
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que pessoas têm com Deus.   Por isso proponho aqui uma abordagem sobre a 

constituição de tais modalidades e suas características. 

 

Os conceitos, de recalque, desmentido e foraclusão, e suas equivalentes estruturas 

clínicas de neurose, perversão e psicose, foram desenvolvidos por Freud e, em seu 

propósito de releitura de Freud, Lacan opera com eles, buscando reconhecer já na 

elaboração de Freud  elementos que permitam fundamentar os sentidos que verá 

neles.  

      

2.2.1.  O Neurótico: religioso por estrutura 

 

No ensino de Lacan, enquanto na estrutura psicótica114 não se realiza a metáfora 

paterna pela falta de inscrição  do Nome-do-Pai, de forma que este corte, a 

castração, não terá porque ser recalcado; e na estrutura perversa115, embora tenha 

havido a entrada do Nome-do-Pai, este é desmentido, negado; na estrutura neurótica 

o Nome-do-Pai realiza sua função, pela qual estabelece a falta e o desejo.  O 

recalque é  o recurso de defesa do neurótico frente à experiência da castração. O que 

é recalcado na estrutura neurótica é o saber acerca da incompletude e da 

impossibilidade de tamponá- la ou de re-estabelecer o estado de completude perdido. 

Em virtude do recalque o neurótico é o sujeito que acredita na possibilidade de 

voltar a ser, de superar sua falta em ser. Por isso Lacan se refere a ele como 

religioso por estrutura. 

Por diferentes caminhos o neurótico cria uma fantasia que lhe permite crer na 

possibilidade de corresponder ao desejo do Outro, como forma de restabelecer seu 

ser. O neurótico espera pela confirmação vinda do Outro e acredita que com ela 

pode aceder ao estado de ausência da falta. Essa fantasia fixa o sujeito num lugar 
                                                 
114 O psicótico forclui a lei do pai, não realiza a metáfora paterna e, portanto, permanece na posição 
de ser falo, não conseguindo metaforizá-lo para que possa tê-lo. A foraclusão do Nome-do-Pai  
implica o não acesso do sujeito à lei simbólica.  
115 O perverso não reconhece a autoridade do Pai simbólico, recusa a castração e propõe-se a si 
mesmo como  autoridade, como forma de negar sua própria falta.  Não há para ele limite para seu 
gozo, por isso atua pela transgressão.  
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particular e faz com que a cada novo encontro com o outro encontre sempre a 

diferença entre o que é e o que deveria ser. Assim, a falta não deixa de se inscrever 

e a relação com o Outro passa a ser o campo onde se deve equacionar sua falta. A 

estrutura neurótica apresenta-se em duas formas distintas: a histérica e  a obsessiva.  

 

Na histérica a característica do desejo (portanto da falta) é a insatisfação. Propõe-se 

como o desejo do Outro, na expectativa de ser ressarcida da falta. Apresenta 

queixas e demandas para as quais nenhuma oferta de solução é satisfatória, de 

forma que, com isso, evidencia ao Outro sua falta e incompletude.  Assim, encarna 

a própria falta. Está em haver, alguém lhe deve. Evidenciar isso é sua ‘recompensa’, 

seu gozo e a forma de não reconhecer a falta  como falta, mas como injustiça que 

precisa ser reparada pelo Outro. É a melhor expressão do sujeito dividido ($). Está 

sempre à procura de um Senhor. Assim afirma MAURANO: 

 

A feminilidade aparece para a histérica como um sacrifício que exige que 
ela se ofereça como dádiva ao desejo do Outro consagrado. Isso é a fonte da 
idéia de possessão por um desejo totalizante no apelo a um ‘a mais’ de gozo 
suficiente para abolir toda e qualquer fronteira em relação à alteridade. Um 
gozo que sobrepujasse o sexual, o seccionado, o partido.116  
 

O que a histérica deseja é o restabelecimento de um gozo sem limites, como foi 

quando criança. 

 

O obsessivo visa obstruir a falta dando garantias ao Outro, por isso prima pelo 

estabelecimento de relações  determinadas por  regras. Ele teme o desejo, tanto seu 

como o do Outro. Por isso cria condições para impossibilitá- lo. Ao invés de assumir 

seu desejo, o obsessivo o degrada como necessidades e dever.  Esse temor pelo 

desejo se traduz numa rigidez travestida de escrúpulos, senso de moral. Através de 

sua excessiva racionalização, visa obturar a falta. Com isso, seu discurso mostra-se 

empobrecido. Fala de sua vida como se apresentasse um jornal televisivo, ao final 

                                                 
116  MAURANO,  Denise. No apelo ao objeto, a economia histérica da contemporaneidade.  In: 
http://www.corpofreudiano.com.br/txt12.htm. 
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do qual afirma: “É isso!” Propondo não haver nada que pudesse ser questionado, 

fechando qualquer possibilidade de construção de outros sentidos, nessa 

imobilidade não dialetiza. Enquanto o histérico explicita a divisão no sujeito, o 

obsessivo a sutura, vigiando para que a falta e o desejo, não apareçam, perseguindo-

os com veemência destrutiva. Por trás de seus escrúpulos e decência encobre seu 

ódio pelo Outro.  

 

Lacan denominou  a mãe de o Outro primordial117. Além da dependência  que todo 

sujeito experimenta com ela,  o obsessivo também experimentou uma ambivalência, 

no sentido de uma amabilidade e doçura que o colocam numa posição de 

preferência, por outro lado essa posição junto à mãe,  implica num excesso de 

investimento libidinal e erotização que produz culpa. A mãe apresenta-se como 

insatisfeita pelo pai, de forma que este é desqualificado, aparecendo como uma 

‘sombra’.  O Obsessivo vive num sentimento de culpa, vivida como dívida para 

com o pai e numa expectativa de ser protegido por ele desse excesso da mãe e, 

ainda,  no desejo nostálgico de ser o Falo da mãe. Quer fazer valer a lei da mãe no 

âmbito do pai. Isso é, que ser reconhecido pelo que é, por antecipação, sem se situar 

no jogo simbólico das relações sociais onde precisa definir sua posição pelo que 

tem ou apresenta. Não suporta lidar com o jogo das possibilidades de diferentes 

sentidos. Quando se confronta com a falta, essa é vivida como uma privação 

imposta imerecidamente, devendo, por isso, a pessoa ser recompensada pelo grande 

Outro. A recompensa, geralmente, é prevista para um futuro, e implicando 

simultaneamente uma vingança dos supostos causadores dessa privação.  A busca 

ou luta pelas condições que possib ilitem ocupar um lugar de satisfação e bem estar 

é vivida como imoral ou carregada de culpa. Por isso,  esse é o fato mais relevante 

para caracterizar sua dimensão religiosa, precisa anular o desejo do Outro, pois não 

suporta saber que há  falta no Outro. Este sempre deve ser completo, perfeito. 

Enquanto o sujeito histérico se vê sempre como objeto de gozo do Outro, o sujeito 

                                                 
117 LACAN, J. O Seminário. Livro 11. Os quatro conceitos fundamentais da psicanálise. p.207. 
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obsessivo faz o inverso: quer fazer do Outro seu objeto de gozo e, assim, matá- lo118. 

Apesar desses mecanismos de defesa frente à castração, o Nome-do-Pai não está 

foracluído, permanecendo suporte e referência da lei.  Disso resulta a  constante 

tensão na qual o neurótico  vive. Dizer que enquanto a histérica não duvida de nada 

e não crê em ninguém, e que o obsessivo quanto mais crê mais duvida,  já se tornou 

um bordão sobre uma das diferenças entre o sujeito histérico e o sujeito 

obsessivo 119. 

 

 

2.2.2.   A  constituição do sujeito suposto saber 

 

Embora as características do sujeito neurótico, descritas acima, se manifestem em 

qualquer situação da vida, é na clínica psicanalítica que mais facilmente pode-se 

reconhecer  aquilo que permitiu a Lacan identificar nelas sua dimensão religiosa.  A 

clínica psicanalítica se constituiu culturalmente como o lugar apropriado para a 

exposição das queixas e sofrimentos e é entendido como o lugar onde, 

supostamente, essas dificuldades e suas causas podem ser superadas. Lacan define a 
                                                 
118 Veja sobre isso: RIBEIRO,  Maria Mazzarello Cotta. O Feminino em Dorotéia, ultrapassado ou 
atual ? In: http://www.cbp.org.br/artigo1.htm . “Deste modo, o que Freud apontou desde esse texto 
de 1896 é a incidência dessa marca anterior, desse outro que desempenha as funções maternas de 
cuidados com a criança, marcando-a com um gozo que a insere na cadeia da sexualidade, mas que 
não é ainda um gozo sexual, fálico, como o definido por Lacan, na medida em que a criança ainda 
não o tomou em sua significação sexual. É ainda um “gozo em geral” (André, p. 212), não marcado 
pela entrada do significante fálico, que barra e organiza o anterior. É ele que também causa a divisão 
na menina, produzindo o que veio a ser chamado por Lacan o gozo feminino, no que ele é “a mais”, 
ou “gozo suplementar ”, e não complementar, o que designaria o todo, a completude. Aqui, o que 
desperta maior interesse para ele é mais a divisão no psiquismo feminino do que os efeitos da 
castração, como, por exemplo, a inveja do pênis. Essa divisão foi mais amplamente tratada por 
Lacan no Seminário XX, Mais, Ainda, onde toda mulher está submetida à castração porém, só 
parcialmente, o que colocaria o gozo feminino como “diferente e, acima de tudo, sem limite ”. 
Então vemos que, nesse início da vida, todo ser humano é gozado pelo grande Outro e que Lacan tão 
bem teorizou como a posição na qual o sujeito se reduz a ser o objeto causa do desejo do Outro, 
posição em que ele desaparece como sujeito. Acontecimento traumático de toda neurose: ser o objeto 
a destinado ao gozo do Outro. Esta vai ser a base em que vai se apoiar a neurose histérica. O sujeito 
histérico continua se vendo como objeto de gozo do Outro, diferenciando-se do obsessivo que faz aí 
uma inversão: o que ele procura recalcar é tomar o grande Outro como seu objeto de gozo e, com 
isto, imaginariamente, matá-lo como grande Outro”.  
119 LIMA, Miriam Aparecida Nougueira. O propósito da neurose obsessiva. In: Interseção 
Psicanalítica do Brasil . http://www.interseccaopsicanalitica.com.br/art070.htm. 
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psicanálise como a área do saber que se ocupa com o que não funciona120. Isso pode 

ser dito a partir da constatação mais elementar que caracteriza a prática clínica 

psicanalítica: a ela se dirigem pessoas que apresentam uma queixa em relação a 

algo que não está bem. Apresentam essa queixa com a demanda  dirigida ao analista 

na expectativa do restabelecimento do funcionamento.  

 

Esses dois aspectos determinam como condição para qualquer trabalho analítico a 

existência de uma crença por parte do analisando de que a pessoa a quem se dirige 

está em condições de lhe oferecer ajuda. Trata-se aí de uma suposição, um ato de fé 

pelo qual o analista fica instituído como sujeito suposto saber.  Estabelecida essa 

crença, impõe-se um outro aspecto. Esse sujeito suposto saber torna-se objeto de 

transferência e passa a ser implicado no sintoma do paciente. Torna-se o endereçado 

do sintoma, que lhe são oferecidos como um enigma a ser decifrado. Tudo o que 

acontece no trabalho analítico tem influência sobre o sintoma. O analista torna-se o 

grande Outro que sabe sobre a falta do analisando e poderia intervir restabelecendo 

a completude.  

 

O primeiro aspecto que denota a dimensão religiosa desta posição frente ao analista 

consiste na crença da existência de um grande Outro que sabe sobre a pessoa, está 

implicado na situação dela  e tem poder  de intervir. Em geral as demandas se 

apresentam numa expectativa de que esse Outro poderia restabelecer um estado de 

“funcionamento das coisas” pela via de uma donatividade característica da relação 

materna, onde a mãe ‘sabe’ porque adivinha as necessidades e completa as lacunas 

ou descontinuidades que o sujeito experimenta em sua existência; ou ainda, numa 

expectativa de receber algo,  um saber, uma interpretação, que pudesse fazer com 

que o analisando fosse ‘transformado’ em alguém livre dos dilemas e conflitos que 

caracterizam sua condição de castrado, obturando o sentimento de falta. Quando 

não há esse tipo de expectativa, pode-se observar, que há pelo menos, a expectativa 

de que o grande Outro, encarnado pelo psicanalista, seja testemunha do sofrimento 

                                                 
120 LACAN, J.  O Triunfo da religião. p. 63. 



 

 

89 

 

do analisando. Neste caso, trata-se de algo mais complexo, pois implica uma 

relação de gozo. 

 

Cada uma dessas expectativas tem sua dimensão religiosa no fato de que se sustenta 

numa crença, num ato de fé, e porque é muito semelhante com a posição religiosa 

no contexto própria da religião. O crente crê na existência de um Deus que sabe a 

respeito dele e  pode intervir, restabelecendo o bem estar ou sendo testemunha do 

mal estar causado pela falta, na expectativa de que pode atuar, geralmente no futuro, 

no sentido de compensar pela falta vivida. Desta forma a falta não precisa ser 

assumida como tal.   

 

Para a psicanálise lacaniana, a posição  de que há um saber, que é suposto estar no 

Outro é uma posição imaginária,  que, no entanto, faz uma função fundamental e 

imprescindível na constituição do sujeito. Ela dá um suporte que proporciona uma 

consistência. Ela implica uma dimensão de crença e se desdobra dando suporte 

necessário em outras dimensões da vida humana. Sem essa crença no sujeito 

suposto saber a psicanálise não seria possível. Por isso importa na psicanálise que o 

analista sustente esse lugar, mas lhe é interditado responder a partir dele. O analista 

precisa suportar ser posto nesse lugar, mas não pode se identificar com ele. 

Conforme Jacques-Alain Miller, essa restrição diferencia a posição do analista da 

posição do clérigo ou do médico, também estes objetos de relação transferencial 

pela qual são postos na posição do sujeito suposto saber.121  

 

O objetivo da análise é que o analisando consiga, ao final da análise, prescindir 

desse Outro,  em virtude do qual fica posto numa relação de suspensão quanto ao 

seu próprio desejo, para então assumir a seu cargo o enigma de sua identidade, seu 

desejo e sua falta. 

                                                 
121 Veja: “O psicanalista deve ser digno da posição de poder que a experiência lhe dá. Há dois 
perigos para a psicanálise, dizia Freud: os sacerdotes e os médicos. Pois os médicos, desde as origens 
dos tempos, assim como os sacerdotes, estão em posição de abusar do grande Outro, são as figuras 
mais  antigas e poderosas do sujeito suposto saber. Mas o analista, se ocupa o mesmo lugar, não deve 
usar do mesmo  jeito o poder estrutural da relação.” MILLER, J-A.  Percurso de Lacan. p. 85. 
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2.3.  Deus, o pai e os Outros 

 

Quando nos debruçamos sobre a obra de Lacan, logo constatamos a importância 

que nela tem os conceitos de Outro e de Nome-do-Pai.  Para Lacan, é impossível 

pensar o sujeito sem sua relação com o que denomina de Outro, e sem a função que 

nessa relação é operada pelo que denomina de Nome-do-Pai. Esses dois conceitos 

implicam e caracterizam modos de tratamento da falta, que determinam duas formas 

distintas de concepções de Deus 122.  

 

O seu desenvolvimento tem suas bases em questões clínicas e nas teorias 

desenvolvidas por Freud e Lacan. Porém, embora num primeiro momento Lacan 

siga Freud, concebendo o pai no horizonte dos conceitos freudianos, especialmente 

do complexo de Édipo,  Lacan difere de Freud quando concebe o pai e sua função 

no âmbito do que ele denomina de Para além do Édipo123. Enquanto Freud mantém 

uma versão do pai, com a correspondente concepção de Deus, Lacan apresenta uma 

segunda versão, com o que se distancia da concepção freudiana de religião e de 

Deus.  

 

Encontro em Lacan uma concepção de Deus ligada à noção da existência do grande 

Outro e relacionada à função do pai  simbólico, concebido a partir da teoria 

edipiana de Freud, e outra ligada à noção da inexistência do grande Outro e 

relacionada com o conceito de pai que Lacan desenvolve como Père-version124, 

onde não se trata de um  pai no singular, universal e igual para todos, mas do pai 

                                                 
122 Não necessariamente essas versões de Deus estão elaboradas em seu significado e conseqüências 
para as  concepções de religião.  
123 Esse é o título de um dos capítulos do Seminário 17 O avesso da psicanálise. pp. 81-132. 
124 Veremos mais adiante sobre o sentido dessa palavra. 
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como uma versão de uma função que se manifesta de forma sempre particular. 

Trata-se de uma concepção do pai que está ‘para além do Édipo’. 

 

No primeiro caso, trata-se da noção de Deus desenvolvida no âmbito dos registros 

do simbólico e imaginário, ambos sob o domínio do significante e, portanto, da 

linguagem. No segundo, trata-se da noção de Deus desenvolvida no âmbito do 

registro do real, fora do domínio do significante e da linguagem.  

 

É dessa passagem da concepção de Deus sob o registro do simbólico para a 

concepção de Deus sob o registro do real que resulta o que considero a grande 

diferença entre a noção de Deus em Freud e Lacan. Em suas elaborações sobre 

Deus e, sobretudo,  a religião Freud operou com conceitos próprios do simbólico, 

isto é, onde o grande Outro existe e o Nome-do-Pai faz sua função de operador da 

castração, de forma que a falta seja percebida como privação, da ordem do proibido. 

Na concepção de Deus sob o registro do real Lacan introduz a noção da falta 

enquanto impossibilidade radical, ligada a uma diferença que o significante não 

pode representar e inscrever.  

  

Os conceitos de pai e de Outro estão sempre articulados. Isso torna  difícil fazer 

uma descrição separada desses conceitos que se constroem e se diferenciam no 

decorrer do processo de elaboração do pensamento de Lacan. As concepções de 

Deus  derivam dessa articulação e se revelam ao longo desse processo. Esse 

processo evolutivo se dá em torno dos registros do imaginário, do simbólico e do 

real. Embora já tenha tratado desses conceitos no primeiro capítulo, o que interessa 

agora, nessa abordagem, é a possibilidade de destacar aqueles aspectos que são 

relevantes para caracterizar as concepções de Deus em Lacan.  No que segue, 

procuro caracterizar cada uma dessas concepções de Deus em Lacan seguindo o 

processo evolutivo de construção dos conceitos de Outro e de pai. 
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A primeira menção que Lacan faz do termo Nome-do-Pai é em 1951, no seu estudo 

sobre o caso de Freud sobre O homem dos lobos125. Nesse estudo126 Lacan afirma 

que diante da impotência do pai real, o sujeito evoca o pai simbólico para que este 

garanta a castração e quando este fracassa e não consegue fazer tal função aparece o 

pai imaginário, o pai idealizado. Aqui o Nome-do-Pai aparece ainda como uma 

suplência do pai simbólico. Depois dessa primeira  menção na qual o Nome-do-Pai 

é posto em relação com o pai real, imaginário e simbólico, as abordagens  de Lacan 

sobre o pai são retomadas no Seminário  3: As psicoses127 e no texto de 1953,  

período do início de seu ensino, “Função e campo da fala e da linguagem em 

psicanálise”128. Embora ainda não tenha o estatuto conceitual que receberá mais 

tarde, nesse último texto já encontramos a expressão “nome do pai” como forma de 

indicar a função simbólica. Mais tarde, quando a expressão adquire status 

conceitual, fica evidente que a origem deste nome vem da teologia, especialmente 

em Nomes-doPai129. 

 

2.3.1. Nome-do-Pai: o Outro do Outro 

 

No início está a relação de completude imaginária – a criança, a mãe e o Falo. A 

criança é o desejo da mãe e a completa, tornando-a fálica e sendo a criança esse 

Falo. Até esse momento o desejo da mãe equivale a uma vontade sem lei, a criança 

fica à mercê desse Outro materno. Trata-se do Outro primordial, percebido como 

pleno e sem falta, no entanto, essa dualidade jamais é efetivamente completa. A 

mãe, ou quem faz sua função, tem um pai, quer dizer que também passou pela 

castração, cabendo a ela tomar uma posição frente à falta. 

 

                                                 
125 FREUD, S. Aus der geschichte einer infantilen neurose. In: Studienausgabe. Vol. VIII, pp.125-
202. 
126 Este estudo faz parte do Seminário O Homem dos Lobos, de 1951-1952. Inédito. Veja: PORGE, 
E. Os nomes do pai.  p. 25. 
127 LACAN, J. O Seminário. Livro 3. As psicoses. 
128 LACAN, J.  Função e campo da fala e da linguagem. In: Os Escritos. pp. 238-323. 
129 Ver LACAN, J. Nomes-do-Pai. 
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Entra então em cena, um terceiro elemento, geralmente o pai, mas não 

necessariamente, e por isso mesmo, caracterizado como um significante chamado 

de pai simbólico que estabelece o ternário: criança, mãe e pai.  O que caracteriza 

essa entrada, é o fato de que não existe uma relação direta da criança com esse 

significante que não seja mediada pela mãe. A mãe é que vai outorgar a palavra que 

vem desse pai. Sendo o pai um significante que substitui o desejo da mãe, desloca-o 

da criança, e impõe um limite ao desejo da mãe definindo-a como castrada. Se a 

mãe inscreve, ou evoca o Nome-do-Pai significa que ocorre uma substituição de seu 

objeto (ela se volta para outro) e, portanto, que ela é marcada pela falta. Quando 

isso acontece produz-se a  metáfora paterna e instala-se na criança o sujeito do 

desejo, ela entra na neurose. Quando não acontece teremos a psicose. Nesse caso a 

criança ficará  capturada como objeto da fantasia materna130, objeto de gozo que 

não foi simbolizado. Na criança essa não inscrição do significante Nome-do-Pai 

será subjetiva como a foraclusão do Nome-do-Pai. Nas situações em que será 

convocada a dar respostas a partir de um lugar simbólico terá os delírios, que 

funcionarão como indicações de orientação. 

 

O pai, entendido como significante, é igual a uma lei que produz um corte, 

estabelece a falta, e exige e oferece uma redefinição sobre a identidade e posição da 

criança frente à mãe. O corte está relacionado com a perda de gozo da posição de 

ser o Falo; a falta com o fato de que se estabelece uma interrogação sobre o que o 

sujeito é então, quando não é o Falo. Trata-se de uma falta em ser, de um vazio, a 

partir do que o sujeito já não será mais um todo, mas dividido; e a redefinição está 

relacionada com o fato de que  a entrada do significante paterno introduz uma 

significação fálica, algo que indica o que é desejável.   

 

A partir da entrada desse significante Nome-do-Pai dá-se,  uma negociação com o 

Falo: sê-lo ou tê- lo. Sê- lo significa permanecer identificado com o Falo da mãe, 

Falo imaginário; tê- lo significa renunciar a essa identificação e ao gozo que ela 

                                                 
130 LACAN, J. Nota sobre a criança. In: Outros Escritos.  p. 369.  
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implica, e passar pelo processo de simbolização onde o Falo se torna o significante 

do desejo131. Com essa operação se produz a castração imaginária;   Por isso o 

Nome-do-Pai tem para o neurótico uma função de princípio fundante  para as 

orientações em sua existência, as renúncias ao gozo e a construção de ideais. 

 

Esse significante invocado, reconhecido pela mãe, é que se constitui para a 

psicanálise lacaniana como o pai. O significante Nome-do-Pai é uma metáfora da 

presença do pai, pela qual o pai real desaparece. Para a psicanálise não se trata do 

pai biológico. O único pai biológico seria o espermatozóide132. Entre este e o Pai 

considerado pela psicanálise não existe uma relação causal natural, portanto, o pai 

familiar, efetivamente, não é essa lei ou autoridade, mas apenas a representa e, 

também ele, está em relação de subordinação a essa mesma lei.  

 

Na medida em que para a criança a mãe é seu Outro primordial, o pai representa o 

Outro do Outro (mãe). Com isso evidencia-se a não totalidade da mãe. Há algo para 

além dela, em relação a quê ela se posiciona e se volta.  Por isso Lacan diz no 

Seminário 5  que o Nome-do-Pai é o que: 

 

[...] encarna, especifica, particulariza o que acabo de lhes 
explicar, isto é, representa no Outro o Outro como aquele 
que dá alcance à lei133.  
 

Para Lacan o lugar desse Outro do Outro é concebido “[...] como lugar do 

significante”134 entendido como um conjunto no qual estão todos os significantes135, 

denominado de grande Outro.  

 
                                                 
131 Lacan  elabora essa diferença entre  o falo simbólico e o falo como significante do desejo  
especialmente no Seminário 5. As formações do inconsciente. 
132 Ver: LIPOWATZ, Thanos. Der Fortschrit in der Geistigkeit und derTod Gottes. p.39 
133 LACAN, J. Seminário 5. As formações do inconsciente. p.160. 
134 LACAN, J. Seminário 5. As formações do inconsciente. p.123.  
135 No  Seminário 5  As formações do inconsciente, Lacan trabalha com a noção de cadeia 
significante como um conjunto, onde não falta nenhuma significante. Na fase final de seu ensino, 
especialmente o Seminário 23 O Sinthoma ,  dirá que é preciso ir além dessa noção, pois o conjunto 
não é completo, sempre faltará um significante. 
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Essa lei é o Outro da linguagem. Constitui-se como lugar da Lei  porque o sujeito é 

posto na ordem e lei da linguagem em relação à qual não tem domínio, porque esta 

o antecede, e em relação à qual precisa se situar. Antes de falar já foi falado e, nessa 

fala, constituído pelo desejo do Outro que o ‘falou’.  A linguagem constitui-se como 

um campo Outro em relação ao qual o sujeito está posto numa posição de separação 

e, portanto, de alienação. O sentido das palavras não está com o sujeito. É o campo 

da alteridade e transcendência. Pois, é a partir de algum lugar ‘de fora’, que o 

sujeito é enquadrado, situado e dividido, pois as palavras com que foi nomeado e 

com as quais se identificou provém de um outro campo sobre o qual ele não tem 

domínio. Na psicanálise lacaniana a linguagem é o campo do Outro, do sentido das 

palavras, por isso simbólico. O acesso a ele se dá pela entrada do significante 

paterno. O pai simbólico é o que situa o sujeito, institui para ele um lugar. É nesse 

lugar onde está o Outro que o sujeito vai buscar suas respostas sobre o que deve 

fazer e ser. É o Outro entendido como reservatório dos significantes com os quais o 

sujeito poderá responder suas  perguntas a respeito de sua filiação e destino. Com 

esse Outro se estabelece o campo do dizer, do saber inconsciente, entendido como 

aquilo que se expressa no sintoma que pode ser decifrado, porque portador de 

sentido. Os sintomas seriam uma forma de manifestação desse Outro que é algo 

maior, ultrapassa o sujeito, mas se revela a ele devendo ser decifrado.  

 

A possibilidade de articular esse Outro com Deus está relacionada à compreensão 

do Outro como uma instância em relação à qual o sujeito está separado, mas com a 

qual tem relação. Embora haja um enigma sobre o que o Outro quer, e o que as 

palavras significam, o que implica uma separação, é possível fazer uma re- ligação. 

Esse Outro é entendido como reservatório e fonte de um saber que falta ao sujeito. 

Aqui, o Nome-do-Pai é o significante do Outro como lugar da Lei136, e faz função 

de garante da lei  da cadeia significante. A forma como o sujeito se dirige a esse 

Outro implica numa crença que consiste em supor que o Outro sabe.  

                                                 
136 LACAN, J. De uma questão preliminar a todo tratamento possível da psicose. In: ESCRITOS . 
 p. 590. 
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Na perspectiva de Lacan, essa modalidade de relação com o Outro, concebido como 

o garante dos sentidos e da cadeia significante, onde está o saber que falta ao 

sujeito, é a característica predominante nas relações e discursos religiosos. Lacan a 

relaciona com o elemento religioso inerente à estrutura neurótica que  consiste em 

supor que alguém sabe sobre o sujeito, especialmente o que lhe falta. É a dinâmica 

descrita como constituição do sujeito suposto saber na prática analítica. O sujeito 

dividido busca um sentido para seu ser e dirige suas demandas ao Outro para dele 

obter um saber que possibilite estabelecer uma identificação. Podemos dizer que o 

que falta ao sujeito divido é um saber. E esse saber que falta, revelado enquanto 

não-saber pelo sintoma enigmático, é suposto estar no campo do Outro. O saber diz 

respeito “...aos sentidos que o sujeito recebe do Outro.”137 Assim, o Outro é o 

depositário dos sentidos que o sujeito busca e que lhe faltam para o 

restabelecimento do estado de plenitude. 

 

No lugar da identificação imaginária com o Falo, a entrada do Nome-do-Pai cria  

um espaço vazio, de um não saber do sujeito sobre si. Esse ‘si mesmo’ é um 

estranho que passa a habitar o sujeito, criando nele uma divisão. Este desconhecido 

é o  Outro do ‘eu’, o  sujeito por trás ou mais a fundo do ‘eu’ constituído como 

colagem de identificações. Aquele do qual se poderia dizer que seria o verdadeiro 

eu do sujeito.  Trata-se aqui de um Outro como um lugar, a outra cena, onde se 

sonha, o inconsciente,  “[...] onde o sujeito encontra não sua identidade mas sua 

representação: nos significantes que vieram daqueles que para ele ocuparam em sua 

história esse lugar:Pai, Mãe, etc”.138  Portanto, ao procurá-lo, o sujeito não  encontra   

a si mesmo, sua identidade, mas apenas sua representação nos significantes que 

vieram de fora. Por quê? Justamente porque o  sujeito procura a si mesmo no  

grande Outro. 

                                                 
137 MOURÃO, Arlete. Amor à letra.. In: Intersecção Psicanalítica do Brasil 
http:www.convergenciafreulacan.org/II_AMOR%20%20%A%20%20LETRA.doc 
138 QUINET, Antonio. A Heteridade de Lacan. In: Jornal Gradiva. 
http://www.gradiva.com.br/site/scripts/heter.htm 
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Esse lugar concebido como o grande Outro é ocupado primordialmente pela mãe, 

mas ela não é esse Outro.  Apenas ocupa seu lugar. O sujeito é que personaliza esse 

lugar ao dirigir a ele suas demandas de amor. “Ao articular a fala, o lugar do Outro 

aparece e é transferido aquele a quem eu a endereço pois ela é também minha 

demanda.”139 No lugar vazio, concebido como o Outro do ‘eu’, é posto alguém que, 

personalizado, se torna o Outro deste Outro. Isso porque quando o sujeito fala e 

dirige suas perguntas a respeito desse (seu) Outro, essa fala é dirigida a quem ocupa 

o lugar desse Outro.  Assim, por exemplo, o sujeito, inevitavelmente alienado de si 

mesmo, porque se constituiu e identificou com o desejo do Outro, ao perguntar 

sobre si mesmo, quem é e o que quer, possivelmente encontrará uma resposta vinda 

de alguém que se pôs no lugar vazio onde o sujeito se procura. Da mesma forma, ao 

perguntar por Deus como possível Outro do sujeito, alguém poderá responder em 

nome dele, como se fosse o próprio. Nesse sentido a fala constitui o Outro do Outro, 

dessa vez o Outro da transferência, com quem, supostamente, está o saber, os 

significados e os sentidos que faltam ao sujeito. A relação desses dois Outros (do 

‘eu’ e do grande Outro) se expressa em algumas formulações religiosas como 

‘conhecer a Deus (o Outro depositário dos significantes) significa conhecer a si 

mesmo’. Esse ‘si mesmo’ seria o Outro do ‘eu’.  

 

Podemos falar de uma trindade de Outros. O primeiro é o Outro primordial,  

encarnado na figura da mãe; o segundo, Outro do sujeito, aquele ‘si mesmo’ 

desconhecido do ‘eu’, o vazio, estranho que me habita; e o terceiro, o Outro que 

encarna este segundo, fala e responde em seu lugar.  

 

As relações do sujeito com o Outro,  como descritas na psicanálise lacaniana, em 

qualquer uma de suas modalidades, apresentam “um valor religioso”140. Em seus 

                                                 
139 QUINET, Antonio. A Heteridade de Lacan. In: Jornal Gradiva. 
http://www.gradiva.com.br/site/scripts/heter.htm  
140 ÁLVAREZ, Patricio. Dos versiones del padre. In: CHORNE, D.; GOLDENBERG, M. La crencia 
y el psicoanálisis.  p. 88. 
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seminários  Nomes do Pai e  O avesso da psicanálise  Lacan sugere que  com a 

introdução da existência de um Deus único a tradição judaico-cristã,  tenha 

influenciado com o estabelecimento da idéia de que esse Outro lugar é habitado por 

alguém que supostamente sabe sobre mim, o que me falta, e com quem se pode 

falar. Nesses textos Lacan sempre se refere à manifestação de Deus a Moisés “Eu 

sou o que sou” 141  com o que enfatiza que esse Deus não se refere a um Deus sobre 

o qual existe um relato, portanto, um Deus sobre o qual se fala, mas  um Deus que 

se apresenta numa enunciação. Esse enunciado implica num ‘eu’ que constitui o 

ponto de emissão da enunciação. Isto significa que a palavra implica uma dimensão 

heterogênea, que aponta para uma alteridade e apresenta a dimensão do Outro.  

Com isso o Outro se apresenta como quem porta um enigma, uma abertura diante 

da qual o sujeito fica posto em suspensão. Esse Outro do qual o sujeito espera as 

respostas sobre si mesmo, e que afirma ‘ser o que é’, resulta para o sujeito um não-

saber, uma suspensão e divisão no sujeito, de tal forma que saberá apenas que ele, o 

sujeito, não é o que é, pois o sentido em relação ao qual depende vem do campo do 

Outro. Nesse sentido, a religião constitui a possibilidade da transferência  ao 

instituir um lugar cultural para o Outro que supostamente sabe. É justamente a partir 

desse lugar culturalmente constituído que o Pai simbólico poderá existir. Nesse 

sentido, o monoteísmo proporciona a possibilidade de derivar a autoridade paterna 

de uma instância simbólica, portanto, que não esteja fundamentada em si mesma. 

  

Essas três formas do Outro correspondem à tripartição lacaniana de imaginário, 

simbólico e real. Em cada relação com o Outro é a falta e o desejo que a determina. 

No primeiro caso há desejo por reconhecimento numa identidade, no segundo 

desejo por reconhecimento numa alteridade, e o terceiro sobre o reconhecimento de 

si mesmo.142 Na mesma medida em que a falta determina a relação com o Outro,  

também determina a forma como o pai, ou seu significante, é percebido na função 

                                                 
141 Veja BÍBLIA SAGRADA, Êxodo, capítulo 3, versículo 14. 
142  FORBES, Jorge. Do insulto e do elogio. In: 
http://www.jorgeforbes.com.br/br/contents.asp?s=23&i=37 
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que realiza nessa relação.  E é dessa percepção ou interpretação da função que o pai 

realiza que se derivam as concepções de Deus, tanto em Freud como em Lacan.  

  

Na ocasião em que convidou Lacan a realizar o Seminário De um Outro ao outro143 

na  Escola Normal Superior, Althusser  pergunta a Lacan: “Esse Outro do qual você 

tanto fala, não é ele, finalmente, o bom Deus?”144  Durante esse Seminário Lacan 

responde, porém o define como o Deus dos filósofos, garante da cadeia significante: 

“Este Outro que não coloca, se posso dizê- lo, para nós, dúvida em nosso horizonte, 

este Outro que é justamente, o Deus dos filósofos” 145. 

 

Com essa caracterização já está indicada uma diferenciação que Lacan fará entre 

duas concepções distintas de Deus e de Pai. A partir desse seminário desenvolverá 

uma interpretação da tradição judaica com o que propõe uma contraposição do  

Deus dos judeus, de Abraão, Isaque e Jacó, que fala na sarça ardente, com a noção 

de  Deus dos filósofos identificado com a noção do grande Outro.  A diferença entre 

ambos é articulada em torno da questão de ser ou não único, de constituir-se como o 

UM. Em diversos momentos de seu ensino Lacan enfatizará que o Deus de Abraão, 

Isaque e Jacó  não se entende como único, logo não pode ser o UM, o pleno ao qual 

se refere o Deus dos filósofos, o grande Outro. Assim, por exemplo, em sua aula de 

04 de junho de 1969, no seminário De um Outro ao outro  Lacan afirma:  

 

O Deus da sarça ardente, o Deus do Sinai não disse que ele é o único Deus. 
Isso merece ser recordado. Ele disse: “Eu sou o que sou”. Isso tem outro 
sentido. Isso não quer dizer que ele seja o único, isso quer dizer: que não 
haja outro ao mesmo tempo que ele, ali onde ele é. E, em verdade, se 
olharem um pouco de perto o texto da Bíblia, verão que é disto que se trata. 
Ali onde ele é, em seu campo, a saber, na Terra Santa, não é questão de 

                                                 
143 LACAN, J. O Seminário Livro 16. De un Otro al otro . Inédito. 
144 ÁLVAREZ, Patricio. Dos versiones del padre. In: CHORNE, D.; GOLDENBERG, M. La crencia 
y el psicoanálisis.  p. 88. 
145 “Este Otro que no plantea, si puedo decirlo, para nosotros, duda en nuestro horizonte, este Otro 
que es justamente, el Dios de los filósofos”. Ver: LACAN, J. El seminário. Libro 16. De un Otro al 
otro.  Aula de 04 de junho de 1969. Inédito. Texto obtido In: 
http://www.psicoanalisis.org/lacan/16/22.htm. Tradução minha.  
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obedecer mais que a ele. Porém, em nenhuma parte é negada a presença de 
outros ali onde ele não é, onde não é sua terra. 146 

 

 

Antes de aprofundar a interpretação sobre o Deus da tradição judaico-cristã e sua 

articulação com o conceito de Outro que Lacan propõe, vou deter-me antes na 

apresentação das concepções de Outro que caracterizam o âmbito imaginário e 

simbólico e condicionam a noção de Deus dos filósofos.   

 

2.3.2.  O Outro Imaginário ou: O Deus todo poderoso 

 

 

O primeiro momento da relação do sujeito com o Outro, descrito por Lacan, implica 

uma relação na qual o pai como o Outro do Outro é concebido como completo, 

pleno. Não há nele falta ou necessidade. Esse Outro é o Senhor, Amo, em relação 

ao qual há uma dependência e entrega absoluta, de forma que ser ou não 

reconhecido por ele implica uma questão de vida ou morte. Porque não há um 

desejo próprio do sujeito, seu desejo é o do Outro. Aqui o Nome-do-Pai não é 

apenas o representante da Lei, mas a própria Lei. Sendo onipotente, onisciente e 

onipresente, não há nenhum real para além dele, ou seja, ele não tem falta. O saber a 

respeito do real fica recalcado. Num gozo sádico, esse pai procura sua confirmação 

numa contrapartida do gozo masoquista da criança. Lacan escreve:  

 

                                                 
146   “El Dios de la zarza ardiente, el Dios del Sinaí no ha dicho que él sea el único Dios. Esto merece 
ser recordado. El dice: "Yo soy lo que soy". Eso tiene otro sentido. Eso no quiere decir que él sea el 
único, eso quiere decir: que no haya otro al mismo tiempo que él, allí donde él es. Y, en verdad, si 
miran un poco de cerca el texto de la Biblia, verán que es de esto de lo que se trata. Allí donde él es, 
en su campo, a saber, en la Tierra Santa, no es cuestión de obedecer más que a él. Pero en ninguna 
parte es negada la presencia de otros allí donde él no es, donde no es su tierra.”  LACAN, J. El 
seminário. Libro 16. De un Otro al otro.  Aula de 04 de junho de 1969.  Inédito. Texto obtido In: 
http://www.psicoanalisis.org/lacan/16/22.htm. Tradução minha. Veja também: LACAN, J. O 
Seminário 7 A ética da psicanálise. p. 221. 
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O pai primordial é o pai anterior ao interdito do incesto, anterior ao 
surgimento da Lei, da ordem das estruturas da aliança e do parentesco, em 
suma, anterior ao surgimento da cultura. Eis por que Freud faz dele o chefe 
da horda, cuja satisfação, de acordo com o mito animal, é irrefreável. 147  

 

Esse imponente pai imaginário torna-se modelo para a identificação da própria 

criança em seus ideais. Através dessa identificação imaginária com esse ser 

imponente e sem limites, a criança sente-se elevada, superior, e o ama 

fervorosamente; quando decepcionada por ele, o amor transforma-se em ódio.  

 

Esse pai, concebido como Deus, por ser imaginário não implica uma 

transcendência, um não-saber, pois esse Outro é definido de forma especular. 

Vigora aqui entre o sujeito e o Outro uma simetria, fruto do imaginário, pois é uma 

projeção. Sabe-se tudo dele. Possivelmente possamos encontrar nessa concepção de 

pai e Deus a origem do absolutismo e do fanatismo que justifica matar ou morrer. A 

esse tipo de relação do sujeito com o Outro corresponde um tipo específico de 

discurso. Lacan o denomina de discurso do mestre148.  

 

Na clínica psicanalítica essa, geralmente, é a primeira versão do pai que o sujeito 

apresenta. O pai é descrito como alguém que ‘é’, o que se traduz em formulações 

como: meu pai disse, fez, ou, não disse, não fez... Não há aí nenhum 

questionamento sobre a condição das possibilidades do pai. A desconstrução dessa 

imagem de completude do pai é objeto do trabalho analítico e só é possível se o 

próprio analista não se identificar com ela. Essa desconstrução caracteriza um 

primeiro momento do trabalho analítico, pelo qual introduz o sujeito no campo do 

simbólico, onde algo representa alguma coisa, mas não é a Coisa mesma. A Coisa 

mesma é o real inapreensível.  

 

 

                                                 
147 LACAN, J. Nomes-do-Pai.  p. 73. 
148 Veremos mais sobre esse discurso e suas diferenças com outros tipos de discursos mais adiante. 
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2.3.3.  O grande Outro ou: o pai proibidor 

 
O segundo momento da relação do sujeito com o Outro  se dá no campo do 

simbólico, e implica uma relação na qual o pai, como o Outro do Outro, é marcado 

pela ambigüidade com que incide sobre o sujeito. O primeiro aspecto desta 

ambigüidade está relacionado com a perda do gozo da unidade imaginária com a 

mãe e da identidade fálica. Essa perda é vivida e percebida como resultado de uma 

proibição. Daí resulta que outras formas de privação sempre sejam vividas como 

interditadas, ou proibidas pela ação de alguém outro, de fora. O Nome-do-Pai como 

significante do Outro, caracteriza o campo do simbólico  como o espaço onde  a 

incompletude, portanto a falta, é evidenciada no imaginário, pois, não mais sendo o 

Falo imaginário da mãe com o qual se identificou, se impõe uma falta em ser.  

 

O segundo aspecto da ambigüidade com que o pai simbólico incide sobre o sujeito 

reside no fato de que esse corte produzido pelo Nome-do-Pai  também   salva a 

criança do domínio absoluto do desejo da mãe, que até então não tem limites. Na 

perspectiva da subjetividade infantil é a libertação da criança da ameaça de ser  

‘engolida’ pela mãe na relação dual.  É desta forma que o pai torna-se o primeiro 

objeto de amor.  

 

 Simultaneamente à inscrição da falta, o Nome-do-Pai implica também na inscrição 

do Falo simbólico, significante do desejável, de forma que o pai simbólico, para 

além de proibidor, também aparece como o doador, aquele que oferece as 

possibilidades de identificações à criança em sua busca por recuperar o gozo. A 

falta constituída pela perda de gozo é simbolizada pelo significante fálico, que o 

inscreve como castração e como possibilidade de recuperação.  

 

Assim, embora o acesso ao simbólico implique numa perda de gozo, sempre vivida 

como resultado da proibição do acesso da criança à mãe,  é  a condição para a 

constituição da subjetividade. Sem ele não haveria o inconsciente, nem o sujeito. O 
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ser humano ficaria refém das relações de amor e ódio, vida ou morte, submetido ao 

poder das imagens e figuras do imaginário. Isso caracteriza o campo do simbólico 

como espaço da abertura, da possibilidade da transcendência. É a possibilidade do 

confronto do ser humano com sua liberdade e capacidade de criação de sentido, de 

se transcender.  

 

Quando Lacan elabora sua teoria sobre o pai simbólico tem, inicialmente,  na 

concepção freudiana de pai, ou seja, o pai do mito de Édipo, sua referência. Ali, o 

pai simbólico se caracteriza pela função proibidora do gozo, de interdição do 

incesto.  Porém, quando Lacan articula a teoria do pai simbólico e sua função com 

as teorias da linguagem, muda sua interpretação a respeito da proibição. A 

passagem pelo complexo de Édipo é concebida como a passagem do registro do 

imaginário para o simbólico. Entendida a como entrada no universo da linguagem e 

suas leis,   a entrada na ordem simbólica define que os sentidos sempre são 

múltiplos por dependerem da combinação dos significantes, e implica na 

configuração da impossib ilidade de um dizer ou uma fala plena. Todo dizer é 

sempre um semi-dizer. Essa passagem produz inevitavelmente uma perda de gozo. 

Isso significa que não é um pai que proíbe o gozo, mas que sua perda é produzida 

pela inclusão do sujeito no âmbito da linguagem, ou seja, do grande Outro. No lugar 

da falta produzida pela perda  do gozo, o pai simbólico inscreve o falo simbólico 

como referência do desejável. O significante vem ocupar o lugar vazio da falta. A 

inscrição do falo simbólico, enquanto algo que não é, mas apenas representa alguma 

outra coisa ausente, é que produz a perda de gozo. Por quê? Ora, isso que vem 

ocupar o lugar da falta nunca é a coisa mesma, apenas um substituto que deixa 

sempre uma brecha, uma diferença.  Logo, para Lacan a privação ao gozo não é 

resultado de proibição, mas de uma impossibilidade decorrente do fato do ser 

humano ser marcado pelo significante, ser um ‘falaser’. Por ser habitado pela 

linguagem o ser humano dispõe apenas dos significantes e estes apenas representam 

algo, não são a coisa que falta. 
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Lacan relaciona a passagem do imaginário para o simbólico com a tradição 

monoteísta que se situa no âmbito do simbólico por ter seus fundamentos num  

discurso, numa fala. O simbólico enquanto espaço da fala, do dizer, implica uma 

desconstrução de toda imagem. Por isso Lacan relaciona o pai simbólico com o 

Deus da tradição monoteísta que exige a proibição da produção de imagens,  e 

descreve como a  historiografia das religiões fica refém do imaginário ao trabalhar 

com tipificações:  

 

A história das religiões consiste essencialmente em destacar o denominador 
comum da religiosidade. Fabricamos uma dimensão do lado religioso do 
homem, no qual somos obrigados a fazer entrar religiões tão diferentes 
quanto uma religião de Bornéu, a religião confuciana, taoísta, a religião 
cristã. Isso não é feito sem dificuldade, se bem que quando se se dedica a 
tipificações, não há razão alguma para não se chegar a alguma coisa. E aí 
chega-se a uma tipificação do imaginário, que se opõe ao que distingue a 
origem da tradição monoteísta, e que é integrado aos mandamentos 
primordiais na medida em que são as leis da fala – não farás imagem talhada 
de mim, mas para não correr o risco de fazer, não farás imagem alguma149.    

 

Na tradição monoteísta esse mesmo aspecto implica um elemento de critica à 

idolatria, questiona toda imagem, toda fixação. Da mesma forma, a entrada do 

sujeito no simbólico, no universo da linguagem e suas leis, faz com que toda 

identificação e fixação seja relativizada. O sujeito é posto em dúvida sobre suas 

certezas. Isso corresponde ao estabelecimento de uma ética, pois representa um 

elemento de crítica a toda identificação e fixação do sujeito ou uma verdade, 

sobretudo ao  poder tirânico constituído no imaginário. Todo mestre ou amo é posto 

em questão, pois também ele está submetido à mesma lei da linguagem. É, assim,  

uma critica à idolatria150. O que é deixa de ser. Algo se perde. Também nesse 

sentido podemos falar de uma falta em ser que se instala. Porém, junto com a perda 

também se inscreve o significante fálico que caracteriza uma perspectiva, na 

linguagem religiosa se dirá uma esperança ou promessa de recuperação, de vir a ser. 

Veremos adiante que Lacan abandonará essa perspectiva e fará dela sua crítica aos 

                                                 
149 LACAN, J. Seminário 7 A ética da psicanálise.  p. 214. 
150 LIPOWATZ, T. Der Fortschrit in derGgeistigkeit und der Tod Gottes. p. 42. 
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limites do simbólico, porque essa perspectiva otimista supõe a possibilidade  da 

junção da verdade com o saber, da decifração do sintoma.  

 

Porém, antes pretendo destacar um aspecto que considero  relevante na 

compreensão  do pensamento de Lacan sobre o simbólico como o campo do Outro, 

onde este Outro pode ser concebido em proximidade com o Deus da tradição 

judaico-cristã.  

 

 

2.3.4. A ética do simbólico ou: Deus e o sujeito no devir 

 

Embora Lacan em seu segundo ensino defina o Deus que se relaciona com o grande 

Outro do simbólico como o Deus dos filósofos e não dos judeus, entendo que há 

também uma proximidade com o Deus da tradição judaico-cristã que pode ser 

articulada em torno do aspecto ético que a entrada no simbólico introduz.  

 

A inscrição do sujeito no simbólico, através do significante Nome-do-Pai, não se 

restringe ao questionamento de toda identificação, à critica à idolatria, mas, 

sobretudo, à relação do ‘eu’ com seu Outro, com o sujeito que ficou suprimido pela 

alienação do ‘eu’ ao desejo do Outro com o qual se identificou. Na medida em que 

o sujeito se constituiu por identificação imaginária ao desejo do Outro podemos 

pensar que este ‘eu’ ocupa o lugar de um Outro, que é denominado como o sujeito. 

Em relação a este existe uma incógnita, uma interrogação que porta uma dimensão 

de dívida. O campo do simbólico é simultaneamente o lugar onde a identidade 

imaginária do sujeito é posta em questão e o lugar onde o sujeito é  interrogado a 

respeito de si e convocado a buscar, no enigma do seu desejo, e a responder por si. 

Nesse sentido, a constituição da subjetividade traz  consigo uma dívida que sempre 

será cobrada e em relação à qual o sujeito terá que se posicionar. 
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Quando Lacan se refere à possibilidade de conceber Deus como o Outro por 

excelência, faz referência à expressão  do Deus do Êxodo: “Eu sou o que sou”. 

Lacan vê nessa formulação Deus como aquele que reivindica algo do sujeito, que o 

convoca para algo que só pode ser realizado num futuro, criando uma tensão na 

qual se constitui a historicidade escatológica151. A tensão expressa nessa formulação 

implica e impõe uma não- identidade na própria identidade. Essa  auto-definição do 

Deus do Êxodo, como aquele que é o que será152, apresenta um paralelismo entre a 

impossibilidade de fechamento da identidade imposta pelo pai simbólico, da qual 

deriva a teoria de Lacan a respeito do sujeito como aquele que será, ou, é 

convocado a ser, no lugar do isso. Nessa teoria de Lacan se expressa mais uma vez 

o sentido de sua interpretação da frase  de Freud: “Wo es war, soll ich werden”,  

interpretada como sendo o isso o lugar onde o sujeito está e se manifesta. Não no 

sentido do ‘eu’ que suprimirá o isso, mas do sujeito que deve advir no lugar do ‘eu’. 

O sujeito está lá, no isso, lugar do inconsciente enquanto Outro. 

 

Há, assim, para Lacan a possibilidade de se pensar um  paralelismo entre esse Deus 

que é o que será, que está sempre no devir e o sujeito, assim como definido no seu 

pensamento. O sujeito lacaniano está sempre no devir. Nunca é inteiro.  Em relação 

ao ‘eu’, o sujeito sempre é desconhecido, é o Outro do ‘eu’. O inconsciente do 

consciente.  Por isso o sujeito nunca é, mas está sendo.  Lacan não concebe este 

aspecto como fase, mas como condição. De tal forma que se manifesta sempre a 

impossibilidade do fechamento da identidade. O lugar onde devo existir (werden), é 

sempre esse lugar do Outro, do desconhecido, do isso. Trata-se de uma convocação 

que desloca constantemente a identidade, convidando para fazer identidade na não-

identidade. Há nessa convocação uma espécie de convite para uma aliança, um 

acordo com o Outro do ‘eu’. 

  

                                                 
151 LIPOWATZ. T. Der Fortschrit in der Geistigkeit und der Tod Gottes. p. 44. 
152 Lacan propõe essa como a tradução mais adequada para o texto de Êxodo 3, 14. Pois, no 
hebraico, a expressão “Eheh Ascher Ehyh” implica uma noção dinâmica, de vir a ser, que não é 
idêntica à noção filosófica, ontológica, grega de ‘ser’. Veja: LACAN, J.  Nomes-do-Pai. p.77.  
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Este é um aspecto do pensamento lacaniano que me parece muito próximo da 

interpretação da definição do cristão, que, conforme Jurandir Freire Costa153 é  

proposta pelo apóstolo Paulo, segundo qual não  importa  se grego ou judeu, homem 

ou mulher. Para o apóstolo, o cristão fica com a identidade sempre aberta ao resto, 

pelo fato de que não é, mas está sendo. Essa possibilidade de se definir, de 

constituir identidade em suspensão, ser   incompleta e estar sendo, representa uma 

possibilidade de subjetivação herdada pelo legado judaico-cristão.  Representa uma 

forma de constituir identidades provisórias, abertas, e em passagem. A identidade 

pode variar a qualquer momento, mas a única lei constante é a lei do amor. 

 

Segundo COSTA essa forma de subjetividade acaba com a completude narcísica, 

imaginária. Impõe um vazio identitário, que o apóstolo expressa com a palavra 

grega: HOS = como; seja ‘como’ se não fosse (casado, mulher ect,), e o  termo: 

CRESAI = faze uso, não se identifique, não és, virás a ser! Essa noção de sujeito 

que não é, apenas faz uso, implica em identidade vazia. O sujeito cristão, pelo fato 

de que não é, tem que estar aberto ao aberto, a incorporar o que ainda não conhece 

para participar da eclesia,  Qualquer pessoa pode vir a participar dela, dessa 

identidade e subjetividade que instala a inquietação e faz o sujeito castrado  

renunciar a completude imaginária como condição para a salvação.  

 

Quando iniciei a pesquisa para esta tese estava movido pelo desejo de demonstrar a 

importância da  passagem do imaginário para o simbólico tanto em sua incidência 

na subjetividade como em suas implicações na constituição do discurso religioso. 

Como vimos, essa passagem representa uma mudança significativa na forma como 

o sujeito se relaciona consigo e com o mundo pois oferece a possibilidade da 

percepção da falta e um manejo da mesma que não redunde na negação e 

eliminação daquilo que a representa, procedimentos típicos do imaginário. Ao 

contrário,  proporciona recursos que possibilitam um outro tratamento. No caso da 

                                                 
153  Estes comentários que seguem foram apresentados pelo psicanalista Prof. Dr. Jurandir Freire 
Costa em uma palestra sobre “Transcendência e formas de subjetivação” promovida pelo Centro de 
Estudos Psicanalíticos de São Paulo, em 21 de outubro de 2006. 
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religião cristã essa passagem também encontra sua expressão, pois a falta é 

percebida, elaborada e simbolizada. Por excelência, assim o afirma também Lacan, 

a religião é do campo do simbólico154, justamente pela sua capacidade de 

metaforizar e introduzir o elemento da transcendência. No entanto, o tratamento da 

falta que a religião cristã  apresenta de forma preponderante, sugere  a crença na 

possibilidade de sua superação num tempo futuro.  A percepção da falta vem 

associada com a perspectiva de sua superação, de forma que entra na economia da 

salvação.  

 

Vejo nisso uma tendência, no âmbito da religião, que se aproxima muito de uma 

certa tendência na psicanálise em geral, e, respectivamente, de uma fase na 

psicanálise lacaniana, que consiste no esforço de metaforizar, simbolizar o  sintoma.  

Também na psicanálise opera-se com um aspecto da ambigüidade do simbólico: na 

mesma medida em que introduz a dimensão da falta, da incompletude, introduz 

também a crença na possibilidade de sua superação. Isso implica  dois aspectos 

distintos: primeiro, que a falta não é vivida  na sua característica de condição do 

humano habitado pela linguagem. Antes, a falta é vivida ou percebida como uma 

privação que pode ser restabelecida; segundo, que existe um grande Outro que pode 

restabelecer a completude.  Isso  favorece a persistência da crença na possibilidade 

de que o Outro (tanto faz se pensado como o Inconsciente ou Deus) permanece 

atingível pelos recursos da metáfora e da metonímia.  

 

Essa forma de relação com o Outro mostra muita proximidade com o otimismo 

expresso no sentido próprio da palavra religião.  Esse mesmo otimismo se percebe 

em tendências psicanalíticas que entendem a expressão de Freud “Wo es war, soll 

ich werden” como tarefa de fortalecimento do ‘eu’, a tal ponto que o isso seja 

substituído por ele e, assim, superada a divisão do sujeito.  

 

                                                 
154 Veja: LACAN, J. O triunfo da religião.  p. 67. 
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Na prática psicanalítica a relação do sujeito com esse Outro se expressa na tentativa 

de, pelo processo de metaforização, fazer com que o sintoma, entendido como 

mensagem direcionada ao Outro, possa ser decifrado e, assim, proporcionar a 

ligação de uma verdade com um saber.  Em outras palavras, significa dar ou achar 

uma explicação ou fazer uma interpretação que faça sentido, unindo verdade e 

saber. A evolução do pensamento de Lacan fez com que abandonasse essa 

perspectiva otimista a partir de suas elaborações sobre esse Outro ao qual se poderia 

ter acesso ou no qual estaria a verdade e o saber que faltam ao sujeito. O que Lacan 

aponta em seu trabalho é o fato de que para tal, esse Outro deveria ser completo, 

formar um conjunto no qual estariam todos os significantes, de forma que a questão 

seria apenas a do método adequado para se aceder a ele. Conforme Lacan, em seu 

segundo ensino, não se trata de desenvolver um método adequado, mas do fato de 

que esse Outro não é completo. Também ele porta uma falta. 

 

 

 

2.3.5. A falta do Pai 

 

A falta de que se trata é, com efeito, aquilo que já formulamos: que não há 

Outro do Outro.155 

 

 

Com o que apresentei até aqui sobre o  pai em Lacan estamos no período em que 

Lacan segue  Freud. Suas teorizações sobre o pai como a metáfora paterna tem suas 

bases na teoria freudiana. Nas teorias freudianas  que Lacan segue até esse 

momento, não há nenhum questionamento sobre a consistênc ia desse Outro.   

 

                                                 
155 LACAN, J. Subversão do sujeito e dialética do desejo. In: Escritos.  p. 833.  
 



 

 

110 

 

Ao estudar os textos de Freud sobre a religião “Totem e tabu”156,  “Moisés e o 

Monoteísmo”157,  “Psicologia das massas e análise do eu”158 e “O futuro de uma 

ilusão”159, Lacan constata que Freud equipara o pai com Deus Pai e salva o pai com 

o que denomina de amor ao pai160. Na teoria freudiana, a perda de gozo produzida 

pela entrada do Nome-do-Pai é elaborada como uma renúncia pulsional em nome 

do amor ao pai. Para Freud a resolução do Édipo dá-se com a incorporação do pai 

edípico, que retorna na forma de supereu. Esse é o pai freudiano: proibidor, 

idealizado e atuante na subjetividade sob a forma de supereu, fazendo com que o 

sujeito queira ser amado pelo supereu como foi amado pelo pai, razão pela qual 

renuncia ao gozo. Para Lacan, o pai edípico, privador, é o pai idealizado e, portanto, 

imaginário. Ele é o pai que não tem falta e, se faltou, foi porque não quis, porque 

negou, nunca porque não pôde. A respeito dele diz Lacan: “Esse pai imaginário, é 

ele, e não o pai real, que é o fundamento da imagem providencial de Deus. E a 

função do supereu, em sua última instância, em sua perspectiva última é o ódio de 

Deus, recriminação a Deus por ter feito tão mal as coisas.”161  

 

Nesse sentido, o supereu seria a forma pela qual o sujeito faz com que a falta do pai 

não seja vista como do pai, mas do próprio sujeito. Assim salva e preserva-se o pai 

imaginário, poderoso, sem limites para seu gozo. Com essa interpretação Lacan 

introduz a noção da falta do pai, e com  ela a perspectiva do que é próprio do 

imaginário: as relações de amor e ódio. Para Lacan o amor é uma forma de salvar o 

pai e fazê-lo existir. Poderíamos perguntar: salvar por que? E como? Lacan diz que 

o amor é uma forma de dar sua falta ao Outro: “Que haja amor à fraqueza, está aí 

sem dúvida a essência do amor. Como já disse, o amor é dar o que não se tem, ou 

                                                 
156 FREUD, S. Edição Standard Brasileira das Obras Psicológicas Completas. Vol. XIII.   
157 FREUD, S. Edição Standard Brasileira das Obras Psicológicas Completas. Vol. XXIII.    
158 FREUD, S. Edição Standard Brasileira das Obras Psicológicas Completas.  
Vol.XVIII. 
159 FREUD, S. Edição Standard Brasileira das Obras Psicológicas Completas. 
160 LACAN, J.  O Seminário 17 O avesso da psicanálise.  p. 82. 
161 LACAN, J. O Seminário 7 A ética da psicanálise. p. 369. 
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seja, aquilo que poderia reparar essa fraqueza original.”162 Diante da fraqueza, da 

falta no Outro, em função do amor, esta falta dele retorna sobre o sujeito como 

sentimento de culpa.  Lacan entende que pelo amor o objeto amado é falicizado, isto 

é, passa a ser atribuído de todas as excelências de ser e, como objeto amado, 

também este ama o sujeito, de forma que ambos cobrem suas faltas. Quando o 

objeto de amor morre, sua falta retorna ao sujeito que se sente responsável por tal 

falta. Diz Lacan: 

 

Esse gozo cuja falta torna o Outro inconsistente, será ele, então, o meu? A 
experiência prova que ele me é comumente proibido, e não apenas, como 
suporiam os imbecis, por um mau arranjo da sociedade, mas, diria eu, por 
culpa do Outro, se ele existisse: não existindo o Outro, só me resta imputar a 
culpa ao [Eu], isto é, acreditar  naquilo a que a experiência nos conduz a 
todos, com Freud na dianteira: ao pecado original. 163 

 

A clínica permite identificar com freqüência o fato de que diante da morte de uma 

pessoa amada, o sujeito sempre se sente em falta, pensando no que poderia ter feito 

e não fez. A falta, morte, do Outro é subjetivada como sentimento de culpa, e a falta 

passa a ser situada no sujeito. Em função desse mecanismo Lacan afirma que o 

sujeito salva o Outro como conseqüência do amor nele investido. “Pois, a rigor, 

posso provar ao Outro que ele existe, não, é claro, com as provas da existência de 

Deus com que os séculos o matam, porém amando-o, solução fornecida pelo 

querigma cristão.”164 

 

Porém, se para salvar  o pai o sujeito faz recair a falta do pai sobre si na forma de 

supereu, Lacan conclui que se o sujeito faz tantas reprovações sobre si, essas 

reprovações se dirigem, na verdade sobre o pai “que fez tão mal as coisas”. Logo, o 

pai freudiano que se ama, e que Freud relaciona com Deus e a religião, não é tão 

ideal, ele porta uma falta na qual o sujeito se inclui. Conforme Lacan, Freud não 

percebeu isso. Por isso Lacan afirma  a respeito da relação de Freud com seu pai: “E 

                                                 
162 LACAN, J.  O Seminário 17 O avesso da psicanálise.  p.49. 
163 LACAN, J. Subversão do sujeito e dialética do desejo. In: Escritos. p. 834. 
164 LACAN, J. Subversão do sujeito e dialética do desejo. In: Escritos. p. 834. 
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é justamente porque Freud amava seu pai que foi preciso que ele  tornasse a lhe dar 

uma estatura, até chegar a lhe dar esse tamanho do gigante da horda primeva.”165 

 

A partir dos seminários De um Outro ao outro166 e de   O avesso da 

psicanálise167, especialmente Para além do complexo de Édipo168,  Lacan 

introduz uma nova perspectiva, ou seja, a da falta no Outro, com que aponta 

para além do pai imaginário Essa nova perspectiva a partir da noção da falta do 

pai incide sobre a compreensão da renuncia pulsional, da perda do gozo e 

implica no abandono da noção da existência de UM pai, de um Nome-do-Pai; 

também implica na introdução da pluralização dos Nomes-do-Pai, pois se 

refere a uma função que se apresenta de modalidades diversas, com o que 

Lacan se posiciona para ‘além do Édipo’. 

 

Isto é que, esse sujeito suposto saber, esse Outro, esse lugar único onde o 
saber se conjugaria, é seguro que não existe; nada que o Outro seja UM, que 
ele não seja como o sujeito, unicamente significável pelo significante, numa 
topologia que se resuma ao que pertence ao objeto a. 169 

 

Lacan passa, então, a definir esse Outro do registro simbólico como não existente, 

mas apenas suposto. 

 

Partamos da concepção do Outro como lugar do significante. Qualquer 
enunciado de autoridade não tem nele outra garantia senão sua própria 
enunciação, pois lhe é inútil procurar por esta num outro significante, que de 
modo algum pode aparecer fora desse lugar. É o que formulamos ao dizer 
que não existe metalinguagem que possa ser falada, ou, mais 

                                                 
165 LACAN, J. O Seminário 7 A ética da psicanálise. p. 370. 
166 Este Seminário ainda não foi publicado. Porém,  está disponível em espanhol em bibliotecas 
eletrônicas na internet: http://www.psicoanalisis.org/lacan 
167 LACAN, J. O Seminário 7 A ética da psicanálise. 
168 Trata-se de um texto  que faz parte do Seminário 17 O Avesso da psicanálise.  
169 “Esto es que, ese sujeto supuesto saber, este Otro, ese lugar único donde el saber se conjugaría, es 
seguro que no existe; nada que el Otro sea Uno, que él no sea como el sujeto, únicamente 
significable por el significante, en una topología particular que se resuma en lo que pertenece al 
objeto a.” LACAN, J. El seminário. Libro 16: De un Otro al otro , aula de 4 de junho de 1969. 
Inédito. Texto obtido em http://www.psicoanalisis.org/lacan/16/22.htm. Tradução minha. 
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aforisticamente, que não há Outro do Outro.  É como impostor que se 
apresenta, para suprir sua falta, o Legislador (aquele que alega erigir a Lei). 
Porém não a Lei em si, não mais do que aquele que dela se autoriza. 
Que dessa autoridade da Lei o Pai possa ser tido como o representante 
original, eis o que exige especificar sob qual modalidade privilegiada de 
presença ele se sustenta, para-além do sujeito levado a ocupar realmente o 
lugar do Outro, ou seja, a Mãe.170 

 

 

O que lhe dá a consistência é o fato de ser suposto, a crença que se tem nele. Lacan 

elabora sua teoria sobre a inexistência desse Outro a partir de seus estudos171 sobre 

a histeria, especialmente o caso Dora172 apresentado por Freud.  A partir de Dora 

conclui que viver a falta como uma privação, é uma forma de defesa contra o fato 

de sua própria falta e da falta no Outro. Em Para além do complexo de Édipo  

Lacan propõe que a falta da histérica,  que para Freud se manifesta com o que 

denominou de inveja do pênis, é por esta imputada à mãe como forma de proteger o 

pai idealizado. Neste movimento de preservar o pai, Lacan identifica o saber da 

histérica acerca da falta do pai. Disso resulta sua necessidade de privar-se e não 

revelar a impotência do pai.  Fazendo referência a  afirmação de Freud acerca da 

inveja do pênis Lacan afirma:  

 

O que quer dizer especificamente, quando é enunciado, que isso desemboca  
na censura que a filha faz à mãe por não tê- la criado menino, quer dizer, 
reportando à mãe, na forma de frustração, aquilo que, em sua essência 
significativa – [...] – se desdobra em castração do pai idealizado, que entrega 
o segredo do mestre por um lado e, pelo outro, privação, assunção pelo 
sujeito, feminino ou não, do gozo de ser privado.173  
   

Diante da falta a histérica acusa a mãe, mascara o pai e priva-se de seu objeto. Para 

não se confrontar com sua própria falta como condição do ser humano, do ‘falaser’, 

                                                 
170 LACAN, J. Subversão do sujeito e dialética do desejo. In: Escritos. pp. 827-828. 
171 Ver: LACAN, J. Para além do complexo de Édipo. In: O Seminário 17 O avesso da psicanálise. 
Especialmente páginas 88 a 94. 
172 FREUD, S. Fragmento da análise de um caso de histeria. In: Edição Standard 
Brasileira das Obras Psicológicas Completas. Vol.XVII. 
173 LACAN, J. Para além do complexo de Édipo. In: O Seminário 17 O avesso da psicanálise. p.92. 
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é necessário que o Outro exista, e  exista enquanto privador, tornando-se, assim, 

uma instância necessária. Enquanto for possível pensar a falta como privação é 

possível manter o pai idealizado e a esperança da superação da falta. Para isso, não 

apenas a histérica, mas todo neurótico, está disposto a pagar um preço. Para o 

neurótico, estruturalmente religioso, é fundamental que ele possa crer que o Outro 

saiba e não tenha falta, por isso   sacrifica a ele o seu gozo e, assim,  dá- lhe 

consistência.  

 

Ao  questionar as razões que levam o neurótico a desenvolver tal mecanismo de 

negação da falta, Lacan  constata que não se trata apenas de não se confrontar com a 

própria falta, mas, sobretudo, de negá- la no Outro. Uma espécie de solidariedade. A 

relação com o Outro é mediada pela  figura do Pai, e no imaginário o pai é 

idealizado. Lacan afirma:  

 

Significa implicar na palavra pai algo que está sempre, de fato, em potência 
de criação. E é em relação a isto, nesse campo simbólico, que temos que 
observar que o pai, na medida em que desempenha esse papel-pivô, 
maiúsculo, esse papel-mestre no discurso da histérica, é isto precisamente 
que chega a sustentar, sob esse ângulo da potência de criação, sua posição 
em relação à mulher, mesmo estando fora de forma. É isto que especifica a 
função de onde provém a relação com o pai da histérica, e é precisamente 
isto que designamos como o pai idealizado.174  
 

Isso significa que o neurótico precisa pensar o pai como potente, como capaz de 

servir-se dele, desejá- lo. A respeito disso Lacan afirma em  relação ao caso Dora: 

“O que convém a Dora é a idéia de que ele tem o órgão. [...]  é o órgão que o torna 

valioso, mas não para que Dora faça dele sua felicidade, se posso dizer assim – mas 

para que uma outra a prive dele”. 175 É nesse duplo movimento da histérica que 

Lacan reconhece a necessidade  de conceber o Outro como potente para que ela 

possa permanecer como objeto de desejo do Outro. É nessa privação ao prazer, 

especificamente, que consiste  o gozo da histérica. Isso é algo muito diferente do 

                                                 
174 LACAN, J. Para além do complexo de Édipo. In: O Seminário 17 O avesso da psicanálise. p.89. 
175 LACAN, J. Para além do complexo de Édipo. In: O Seminário 17 O avesso da psicanálise. p.89. 
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que o prazer. O importante é permanecer na posição de desejável, não de alguém 

que, efetivamente, concretize uma relação e tenha uma experiência prazerosa. A 

privação como renúncia ao gozo, oferecendo seu gozo ao Outro  é que possibilita a 

permanência do Outro como potencialmente potente. Vejamos  um exemplo trazido 

por Maurano :   

  

O sintoma funciona como a metáfora do resgate do Pai para o sujeito que 
não pôde servir-se dele, dado que este mostrou-se insuficiente em sua função 
de fiador do mundo simbólico, sustentáculo do sentido que desalienaria o 
sujeito da mãe-Natureza. Isso é válido para a histeria mas serve qualquer que 
seja a escolha da neurose. No caso de Jane, essa relação entre o sintoma e a 
função do Pai, aparece de maneira evidente em um ato falho. Querendo 
referir-se ao fato de haver perdido seu pai ainda quando era bebê, o único 
que a teria amado, confunde-se e diz acertadamente: “Quando eu morri, 
meu pai nasceu.” Eis a equação pela qual ela se oferece em sacrifício para 
restituir a potência à esse pai. O sintoma “pânico da morte” revela-se 
expressão do conflito entre fazer renascer o pai em sua potência, pai este 
designado por sua mãe como “porra podre” e, o custo de aí perder-se como 
sujeito, já que, para isso, tem que tombar como objeto destinado a obturar a 
falta no Outro. 176     

  

A privação é condição para manter o pai idealizado, ou seja, para salvá- lo. Porém,  

além disso,  Lacan afirma que a privação implica e produz um gozo obtido pelo 

saber acerca da verdade sobre o pai: sua castração.  Nesse sentido, todo gozo 

implica um desmascaramento e uma denúncia 177. Esse é o aspecto que, conforme 

Lacan, Freud não reconheceu e que determina os limites da teoria do Édipo. Ao 

elaborar seu mito do Édipo e nele sua visão do pai idealizado, Freud estabeleceu o 

parâmetro para sua abordagem da religião. Nela a sua referência é o pai idealizado, 

todo-amor e completo. Por isso Lacan afirma:  

 

                                                 
176 MAURANO, Denise. No apelo ao objeto, a economia histérica da contemporaneidade.  In: 
http://www.corpofreudiano.com.br/txt12.htm. 
177 Nas relações do cotidiano isso se mostra em situações nas quais uma pessoa se encontra numa 
posição de sofrimento, onde demanda suas queixas que mobilizam outros na tentativa de superar tal 
situação, mas nenhuma das alternativas propostas  é capaz de mudar a posição de tal pessoa. Nisso o 
gozo da pessoa consiste em evidenciar, respectivamente, denunciar a impotência desses outros. 
Nenhuma proposta é capaz de satisfazê-la, pois sua satisfação consiste  em demonstrar a 
impossibilidade da satisfação.  
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[...] o que Freud preserva, de fato se não em intenção, é precisamente o que 
ele designa como o mais substancial na religião? A saber, a idéia de um pai 
todo-amor. [...] Freud acredita que isso irá evaporar a religião, ao passo que 
na verdade é a própria substância desta que ele conserva com esse mito, 
bizarramente composto, do pai. 178 

 

Segundo Lacan, Freud superestima este papel do pai que opera no Édipo179, e ao se 

deter nele, limita sua percepção da religião. Embora afirme que  as teorizações de 

Freud sobre o pai impliquem uma concepção de Deus e da religião que têm nessa 

idéia do pai todo-amor sua substância, Lacan aponta para um outro aspecto inerente 

à essas concepções. 

 

Na mesma medida em que a privação se  constitui numa perda de gozo, ela produz 

um excedente, esse prazer não vivido, que Lacan denomina de mais-de-gozar. 

Trata-se daquela parte do gozo perdido com a entrada do sujeito na linguagem que 

pode ser recuperado e se apresenta como objeto a, ou seja, aquilo que é  a causa do 

desejo. Corresponde ao ganho possível decorrente de uma perda ou privação. Numa 

linguagem religiosa bem coloquial corresponde  ao que se expressa quando se diz 

que pela privação ao gozo terreno ou mundano se obterá o gozo eterno. O que 

acontece com o mais-de-gozar?  É sacrificado em nome e em favor do grande 

Outro. Lacan afirma:  

 

Isto só significa uma coisa – edificar um A [grande Outro]  receptor do 
gozo, que geralmente se chama Deus, com o qual vale a pena apostar tudo 
ou nada com o mais-de-gozar, quer dizer, esse funcionamento que 
chamamos de supereu. [...] – o supereu é exatamente o que comecei a 
enunciar quando lhes disse que a vida, a vida provisória que se aposta contra 
uma chance de vida eterna, é o a, mas isto só vale a pena se o A   não estiver 
barrado, ou seja, se ele for tudo ao mesmo tempo. Só que, como os pais 
combinados, isso aí não existe – há o pai, por um lado, e a mãe por outro, 
como também o sujeito, isso não existe, ele está igualmente dividido em 

                                                 
178 LACAN, J. Para além do complexo de Édipo. In: O Seminário 17 O avesso da psicanálise. p.94. 
179 Veja: “Claro, não é apenas por esse aspecto que Freud nos apresenta um paradoxo, ou seja, a 
idéia de referi-la [a função do pai] a não sei que gozo original de todas as mulheres, quando é bem 
sabido que um pai basta apenas para uma, e nem sempre – ele não deve contar vantagens”. LACAN, 
J. Para além do complexo de Édipo. In: O Seminário 17 O avesso da psicanálise. pp.93-94. 
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dois, como é barrado, como, em suma, é a resposta que meu grafo designa 
na enunciação, isso questiona seriamente que se possa apostar tudo ou nada 
do mais-de-gozar com a vida eterna.180 

 

A falta vivida como privação que proporciona um gozo produz um excedente que 

exige uma destinação, um receptor. Como Lacan afirma acima, esse geralmente é 

Deus. Por excelência isso é um mecanismo extremamente freqüente no âmbito 

religioso, porém não se limita a ele. No caso religioso vejo isso, por exemplo, na 

postura de muitos clérigos que concebem sua vida, com as escolhas que fazem, 

como uma espécie de privação entendida como um sacrifício no qual abdicam de 

certas possibilidades em prol da instituição Igreja e da qual, em contrapartida, 

esperam algum reconhecimento, amparo e proteção.  Para que a privação  tenha 

sentido  o mais-de-gozar, o gozo não vivido, serve como fundamento pelo qual se 

impõe a necessidade de que a instituição exista com todos os méritos atribuídos a 

ela.  Deriva-se disso o desejo do estabelecimento de uma verticalização hierárquica. 

Isso impõe a necessidade de reforçar sua legitimidade e autoridade. Porém, trata-se, 

a meu ver, de toda instância cultural que faz a função de impor uma privação, cujo 

mais-de-gozar, esse gozo não vivido, é apropriado pela instância, nutrindo-a e 

fazendo-a, assim, existir. Lacan  concebe esse mais-de-gozar em analogia à mais-

valia de Marx181. Trata-se do mesmo mecanismo, porém no plano da subjetividade.  

 

Para Lacan a noção de privação implica um saber acerca da falta “do” e “no” Outro 

e corresponde a um tratamento da falta  pela qual esta fica posta no lado do sujeito, 

salvando, assim, o Outro. Com isso se mantém o pai imaginário, fundamento da 

concepção do Deus providencial. Esse  pai privador é o pai que funciona para 

Freud. Para Lacan é diferente. O pai imaginário é apenas uma forma de tratamento 

da falta. O pai que funciona como operador estrutural, que realiza a metáfora 

                                                 
180 LACAN, J. Para além do complexo de Édipo. In: O Seminário 17 O avesso da psicanálise. p.93. 
181 “Foi  por esta razão que lhes disse no ano passado que, em Marx, o  a que ali está é reconhecido 
como funcionando em um nível que se articula – a partir do discurso analítico, não de outro – como 
mais -de-gozar. Eis o que  Marx descobre como o que verdadeiramente se passa no nível da mais -
valia.”  
LACAN, J. Para além do complexo de Édipo. In: O Seminário 17 O avesso da psicanálise. p.17. 
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paterna é o pai simbólico. E o pai simbólico é o que se constitui como tal pela sua 

eficácia em promulgar a lei,  de produzir um não-saber, uma abertura na identidade 

do sujeito. Esse pai que funda a lei é morto porque se trata do símbolo  e o símbolo 

é a morte da coisa.  Lacan afirma: 

 

De fato, a imagem do Pai ideal é uma fantasia de neuróticos. Para-além da 
Mãe, Outro real da demanda de quem se quereria que ela acalmasse o desejo 
(isto é, o desejo dele), perfila-se a imagem de um pai que  fecharia os olhos 
aos desejos. Mediante o que fica mais acentuada do que revelada a 
verdadeira função do Pai, que é, essencialmente, unir (e não opor) um desejo 
à Lei. 
O Pai desejado pelo neurótico, como se vê, é claramente o Pai morto.182 

 

A respeito desse pai morto que promulga a lei, Lacan afirma: “A morte do pai, na 

medida em que faz ressoar esse enunciado com o centro de gravidade nietzscheano, 

a esse anúncio, a essa boa nova de que Deus está morto, não me parece – longe 

disso – talhada para nos libertar”183. Ao contrário de um desaparecimento, a morte 

de Deus produz sua eficácia pela instauração da lei, por isso Lacan continua: 

“Indiquei há tempos que diante de frase do velho pai Karamazov, Se Deus está 

morto, então tudo é permitido, a conclusão que se impõe no texto da nossa 

experiência é de que Deus está morto tem como resposta nada mais é permitido”184. 

´Pois, de acordo com o mito de Édipo é a partir da morte do pai que se estabelece a 

interdição do gozo. Porque o pai está morto o sujeito não goza daquilo que gostaria 

de gozar. Assim, mantém-se o desejo.  

 

 

 

2.4.    Deus, o grande Outro – servir-se dele  e prescindir dele 

 

                                                 
182 LACAN, J. Subversão do sujeito e dialética do desejo. In: Escritos. p.839. 
183 LACAN, J. Para além do complexo de Édipo. In: O Seminário 17 O avesso da psicanálise. p.112. 
184 LACAN, J. Para além do complexo de Édipo. In: O Seminário 17 O avesso da psicanálise.  
pp. 112-113. 
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Com o que foi dito até agora,  expus que no pensamento lacaniano o conceito de 

grande Outro e de Pai  pode ser relacionado com a concepção de Deus do 

simbólico. 

Em relação a ele, Lacan se posiciona numa dupla perspectiva: trata-se de uma 

versão de Deus que se constitui numa função útil e necessária. Embora necessário, 

no seu devido tempo, o Deus do simbólico precisa ser dispensado. Em seu 

seminário O Sinthoma185, Lacan afirma: 

 

A hipótese do Inconsciente, sublinha Freud, só pode se manter na suposição 
do Nome-do-Pai. É certo que supor o Nome-do-Pai é Deus. Por isso a 
psicanálise, ao ser bem-sucedida, prova que podemos prescindir do Nome-
do-Pai. Podemos sobretudo prescindir com a condição de nos servirmos 
dele186. 
 

Evidencia-se nessa formulação uma dupla relação de Lacan com essa concepção de 

Deus: prescindir dele e servir-se dele. Resta-nos, agora saber qual o sentido e  razão 

da  proposição lacaniana de prescindir e, ao mesmo tempo, servir-se dele. Uma 

possibilidade de interpretação desta posição é proposta por Patrício Álvarez187. Este 

autor identifica no texto citado  duas versões do Pai, respectivamente de Deus.  A 

expressão: “Supor o Nome-do-Pai” é para Álvarez um indicativo de que supor é 

crer, no sentido da crença religiosa, razão pela qual Lacan afirmaria esse suposto 

Nome-do-Pai ser Deus.   Concebido como Deus, trata-se para Lacan de um Deus 

suposto, equivalente ao grande Outro da linguagem. Aquele no qual, supostamente, 

estariam os significantes que faltam ao sujeito, formando uma totalidade, um 

conjunto. Lacan entende que esse Outro não existe, pois também ele porta uma 

falta, não é completo e existe como tal apenas por ser necessário no tratamento da 

falta. Supô- lo é uma forma de tratamento da falta, respectivamente sua negação. O 

                                                 
185 LACAN, J, O Seminário 23 O sinthoma ..  
186 LACAN, J. O Seminário. Livro 23: O sinthoma . pp. 131-132. 
 
187 Veja seu artigo: Dos versiones del padre. In: CHORNE, D.; GOLDENBERG, M. La crencia y el 
psicoanálisis.  p.84. 
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neurótico e os filósofos precisam dele, supondo-o como garante do sentido e 

saber188.   

 

Para Lacan, o Deus concebido como o grande Outro da ordem simbólica é apenas 

semblante, não existe. No entanto, afirma e reconhece que mesmo sendo apenas 

semblante, tem uma função útil e necessária por proporcionar a passagem do 

imaginário ao simbólico. Nessa passagem o sujeito é inscrito e situado no âmbito do 

simbólico, pelo que  se estabelece uma abertura  que liberta o sujeito da tirania das 

imagens. Também constitui a subjetividade e inscreve a falta no sujeito. Este é um 

dos motivos pelo que se torna necessário. Porém, Lacan identifica nesse Deus  um 

aspecto que justifica a necessidade de prescindir-se dele. Trata-se do fato de que 

diante desse Outro o sujeito fica posto num estado de suspensão, de vacilação, 

esperando dele receber as respostas, os sent idos que lhe faltam diante de seu próprio 

não-saber, razão pela qual o sujeito não se depara com o real da impossibilidade e 

da incompletude, que o convocam a tomar a seu cargo e  responsabilidade  

responder pela sua própria falta.  

 

A análise deve levar o sujeito a poder prescindir desse Deus suposto, que, ao final 

da análise se revelaria como apenas um semblante, para então servir-se do Nome-

do-Pai. Não obstante sua inexistência, esse Deus  semblante  é postulado como 

necessário. “Há que servir-se dele...”. Podemos perguntar onde? De que forma e em 

que sentido? Lacan sugere que ele serve  como uma ferramenta para se relacionar 

com o real. O objetivo que Lacan visa com o trabalho analítico é confrontar o 

sujeito com o real. Como se faz isso?  Entendo isso da seguinte forma:  sendo o real  

o que escapa, que não pode ser apreendido, ele constitui uma negatividade radical. 

A única forma de confrontar-se com ele é pelo simbólico, exatamente ali onde o 

simbólico se revela como não todo, onde aparecem suas brechas, seus limites, ou 

seja, sua negatividade.  Imaginemos o simbólico como uma construção, uma casa. 

                                                 
188 Veja sobre isso: LACAN, J. Seminário 16: De un Otro al otro . Inédito, aula de 4 junho. Texto 
obtido em http://www.psicoanalisis.org/lacan/16/22htm. 
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Se estivermos dentro da casa podemos imaginar que ela forma um todo. No entanto, 

em algum lugar esta casa terá uma abertura, uma brecha pela qual se sabe de um 

fora, de um além da casa. Não havendo construção nenhuma, também não haveria 

possibilidade de diferenciação entre fora e dentro. A construção é que possibilita 

esse confronto com o real que está fora. Ali onde estão as brechas da casa suscita-se 

um enigma, evidencia-se uma falta, e surge um desejo. Em outros termos, as 

brechas da casa equivalem ao que Lacan diz da fala de Deus a Moisés na sarça 

ardente: uma enunciação sem enunciado. Esse vazio, um nada que ali se manifesta 

causa o desejo.  

Um vazio com o qual o sujeito é confrontado e em relação ao qual terá que se 

posicionar, pois apresenta questões com as quais terá que se destrinchar, a da sua 

mortalidade, por exemplo. Essas brechas, que indicam uma falta no grande Outro e 

ao mesmo tempo para uma abertura ou um vazio, confrontam o sujeito com um 

desamparo, com sua solidão e o põe em contato com seu desejo. Essas brechas 

correspondem ao objeto a, um espaço/momento de insuficiência no qual se revela 

algo que se perde, que escapa, um nada capaz de mobilizar o sujeito que, frente a 

ele, se revelará de forma absolutamente particular, revelando seu jeito único de 

gozar, sem que tenha que gozar do Outro ou oferecer-se como objeto de gozo ao 

Outro. O Outro (a construção) deixa de ser a referência do sujeito, podendo dele 

prescindir. Lacan interpreta o Deus que se apresenta a Moisés como um Deus que 

porta uma brecha e, portanto, causa o desejo no Outro. Isso quer dizer exatamente: 

O Deus de Moisés se apresenta como objeto a  para que o sujeito possa entrar em 

contato com seu desejo e sua particularidade. Essa postura do Deus de Moisés, ou a 

postura do analista, provoca que o sujeito desista de oferecer a eles seu desejo. 

 

Lacan constrói essa  sua teoria a partir da prática analítica. Como já mencionei no 

início desta tese, o que mobiliza Lacan em seus trabalhos e pesquisas é a clínica 

psicanalítica, a pergunta pelo seu estatuto particular, pelas razões de sua eficácia,  

seus limites e alcances. Lacan não é filósofo nem teólogo.  Quando faz incursões 

em outras áreas do saber, o faz pela proximidade e semelhança que apresentam com  
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certas questões da subjetividade e da prática psicanalítica. Por isso, quando trata do 

pai e o relaciona com Deus, o faz em primeiro lugar em vista da função que estas 

categorias desempenham no processo de subjetivação. É na e a partir dessa 

articulação que considero necessário situar as possíveis afirmações de Lacan sobre 

Deus e religião. 

 

Nesse sentido, para entender melhor a afirmação da necessidade de prescindir do 

Deus suposto e de servir-se dele, é necessário situar essa proposta no horizonte da 

experiência clínica. Ali, em sua versão clínica, encontramos na estrutura neurótica a 

crença no grande Outro, suposto como completo e detentor do saber que falta ao 

sujeito,  como uma forma de encobrir a falta em si e do Outro, e funcionando como 

um entrave que impede o sujeito de tomar a seu cargo  a responsabilidade que lhe 

cabe em vista dos limites impostos pela falta inerente à condição humana em sua 

forma mais radical. Em outros termos, o que está em questão é a possibilidade de 

abdicar do desejo de encontrar as respostas sobre sua identidade numa exterioridade 

ou buscá- las em si mesmo. Para que o sujeito possa encontrar sua identidade, não 

mais numa exterioridade, mas em si mesmo, é necessário um processo em que se dá 

o confronto com os limites dessa exterioridade, isto é, os limites, ou insuficiências 

do grande Outro.  Por excelência, mas não com exclusividade, este confronto 

acontece na prática clínica.  A condição para o trabalho analítico é o 

estabelecimento da transferência. Nela se constitui um laço afetivo do analisando 

com o analista pelo qual o analista é posto no lugar do sujeito suposto saber, como 

aquele que sabe sobre aquilo que o sujeito procura em si mesmo. Lacan aponta para  

a importância do lugar do sujeito suposto saber, como algo que precisa ser aceito e 

sustentado, mas que o analista, porém,  não pode responder desse lugar.  Lacan 

lembra a regra fundamental da psicanálise, como uma forma de servir-se da crença 

na existência do Outro: 

 

Ela implica – na regra que é dada ao analisando – implica isto: você pode 
dizer tudo o que queira, e Deus sabe o que em uma primeira abordagem isso 
pode representar de insensato se nos toma a palavra, se o põe 
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verdadeiramente a dizer e, se isso tem um sentido para aqueles que 
introduzimos nesta prática, tudo o que lhe passa pela cabeça. Tudo o que lhe 
passa pela cabeça, isso quer dizer, verdadeiramente, não importa o que. 
Assim a onde iríamos? Se podemos dar fé  a essa empresa, àqueles que ali 
introduzimos, é exatamente a causa daquilo que introduzimos nesta prática, 
ainda que se ele não é capaz de dizê-lo, está sem embargo ali, a saber que, o 
que está implícito é que, seja o que for que vocês digam, existe Outro, o 
Outro que sabe o que isso quer dizer.189 

 

A regra fundamental da psicanálise  consiste em encorajar o analisando a falar o que 

lhe passar pela cabeça. Ao encorajá- lo está-se fazendo ele crer que isso que diz tem 

algum sentido, que alguém sabe desse sentido. Isso significa sustentar a crença na 

existência do Outro como condição de possibilidade para que, a seu tempo, o sujeito 

possa vir a prescindir dela. De certa forma pode-se dizer que o analista deixa crer, 

mas não confirma.  Com isso sustenta o lugar do Outro, mas o sustenta como vazio. 

Ele deve falar de um outro lugar que aquele no qual é posto pelo processo da 

transferência, para que o sujeito diante de seu silêncio, possa orientar-se  em relação 

ao real, entendido como um passo que o sujeito deve dar em direção ao 

desconhecido e ao que ainda é opaco e espera pela sua inscrição, pois ali não há 

nada prescrito. Assim, e essa é a crença da psicanálise, quando o sujeito estiver 

confrontado com o vazio do real, vai lançar-se num encontro com seu desejo e se 

inventar, já que não lhe resta outra coisa. A análise termina quando o neurótico sai 

da posição de suspensão criada pela manutenção de um ideal ou pai ideal que possa 

fazer algo por ele. Ou ainda, sai da posição na qual fantasia que esse Outro espera 

algo dele, pensamento esse que faz com que se disponha a servir de objeto de gozo 

para o Outro como uma forma pela qual o sujeito recobre o vazio do Outro. 
                                                 
189  “El implica —en la regla que es dada al psicoanalizante— implica esto: en tanto usted puede 
decir todo lo que quiera, y Dios sabe lo que en un primer abordaje eso puede representar de insensato 
si se nos toma la palabra, si se lo pone verdaderamente a decir y, si eso tiene un sentido para aquéllos 
que introducimos en esta práctica, todo lo que le pasa por la cabeza. Todo lo que le pasa por la 
cabeza, eso quiere decir, verdaderamente, no importa qué. ¿Así adónde iríamos?. Si podemos dar fe 
a esta empresa, a aquellos que allí introducimos, es exactamente a causa de aquello que introducimos 
en esta práctica, aún si él no es capaz de decirlo, está sin embargo allí, a saber que, lo que está 
implícito es que, sea lo que sea que ustedes digan, existe Otro, el Otro que sabe lo que eso quiere 
decir”. 
 LACAN, J. Seminário 16: De un Otro al otro . Inédito, aula de 4 junho. Texto obtido em 
http://www.psicoanalisis.org/lacan/16/22htm. 
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Para sair do estado de suspensão é necessário que o sujeito se lance em ato190, feito 

sem nenhum saber, sem garantia.  Quando há ato, não há transferência e, portanto, o 

abandono da expectativa de que o analista enquanto sujeito suposto saber, o Outro 

do analisando, vá responder por suas interrogações a respeito de suas escolhas e 

decisões. No momento do ato o sujeito deixa de orientar-se no que supõe ser desejo 

do analista. Sai da alienação de pretender ser o desejo do Outro. Nesse momento 

trata-se da queda da crença na possibilidade de fazer-se reconhecer em seu desejo, 

por parte do Outro. Abdicar da idéia e desejo de que alguém venha dar garantias. É 

a saída do estado de suspensão em que o sujeito se coloca no âmbito do simbólico. 

Na análise, o analista se dispõe a ocupar esse lugar do suposto saber, sabendo que o 

fim será a dessuposição do saber. O sujeito poderá prescindir dele e deixa de guiar-

se pelo significante fálico como aquilo que serve de referência do desejável na 

tentativa de corresponder ao desejo do Outro.  Nesse momento, o analista não será 

mais identificado ao grande Outro  que assegura a ordem das coisas, mas 

transforma-se em depositário, lugar, do objeto a. O analista é investido pelo  sujeito    

como objeto a que  é a causa de seu     desejo.    Como   no caso do desejo se trata 

de um objeto perdido,  respectivamente nunca havido, relacionado com a falta, a 

análise deve interrogar pelas marcas ou traços com os quais o sujeito contorna seu 

vazio e o que busca com o desejo.  

 

Sustentar esse lugar vazio implica assumir uma posição de fragilidade por parte do 

analista pelo que, no entanto, paradoxalmente, se constitui  a força do processo 

analítico. É necessário que ele falte, no sentido de evidenciar um não saber, uma 

insuficiência, para que o sujeito possa entrar em contato com o vazio e o 

                                                 
190 Sobre o ato veja: “No seminário A lógica do fantasma, é acrescentado que no ato o sujeito está 
representado como divisão pura. Não se trata do ato como manifestação de movimento, ato motor, 
mas de um ato onde o sujeito é, pode-se dizer, equivalente a seu significante, e mesmo assim, nem 
por isso ele fica menos dividido.  A vitória do ato falho reside no fato de o desejo inconsciente 
atravessar as intenções do ‘indivíduo’, evidenciando a dimensão do ato que interessa à psicanálise. É 
nesse sentido que a psicanálise é a colocação em ato do inconsciente.” MAURANO, Denise. 
Torções do feminino e função analítica. IN: http://www.antroposmoderno.com/antro-
articulo.php?id_articulo=742 
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desamparo, confrontando-se com sua própria mortalidade e sair desse confronto 

respondendo ele mesmo por suas escolhas. Essa postura do analista  pode abrir  um 

real no simbólico, como um ponto irredutível, sem dialetização, ao qual o sujeito se 

depara. Nesse ponto o analista pode fazer com que o sujeito se situe em relação a 

seu desejo e a seu sintoma como uma forma de manifestação do real em cada ser 

falante que caracteriza sua particularidade191. Lacan propõe como objetivo da 

análise a descoberta da forma individual de cada sujeito gozar como uma forma de 

“... saber-fazer-se um recurso ante o silêncio eterno dos espaços infinitos.”192 Por 

isso Lacan afirma em relação ao ato que decorre em vista do  silêncio, da recusa do 

analista em responder a partir do lugar do sujeito suposto saber: 

 

 Outro paradoxo do ato psicanalítico é que este ator se borra, retomando o 
que disse há pouco do objeto a, ele o evacua. Se a passagem ao ato é na 
regra da análise, o que se pede  evitar ao que entra ali, o é justamente para 
privilegiar este lugar de acting out, cuja carga o analista, por si só, toma e 
guarda. Calar-se, não ouvir nada, quem não recorda que ali estão os termos 
de onde uma sabedoria, que não é a nossa, indica o caminho a aqueles que 
querem a verdade?    Não é que não há algo estranho;  [sob] a  condição de 
que se reconheça o sentido desses mandamentos, ve r nele o análogo da 
posição do analista?193 
 

 

                                                 
191 Veja artigo de CIACCIA: Tutti i sintomi portano a Roma , no qual afirma: “Sim, a psicanálise 
fomenta o relativismo. Ela o fomenta porque aquilo de que ela se ocupa é o particular do sintoma a 
fim de transformá-lo - graças ao universal da linguagem – no singular do sinthoma. Para o falasser, o 
singular do sinthoma é a cifra de seu destino. Mas não apenas isso, visto que pode ser também a cifra 
de uma invenção : a sua. Aquela pela qual ele é uma exceção em relação a qualquer outro.” In.: Tutti 
i sintomi portano a Roma Opção Lacaniana online NOTÍCIAS. p.6. 
 
192 No original espanhol: “de saber-hacerse um recurso ante el silencio eterno de los espacios 
infinitos”. GOLDENBERG, Mario. La pertinencia de interrogar la frase de Nietzsche “Dios ha 
muerto”. In: CHORNE, D.; GOLDENBERG, M. La crencia y el psicoanálisis. p.30. 
193 “Otra paradoja del acto psicoanalítico es que este actor se borra, retomando lo que he dicho hace 
un momento del objeto a, él lo evacua. Si el pasaje al acto es en la regla del análisis, lo que se pide 
evitar a aquél que entra allí, lo es justamente para privilegiar este lugar del acting out, cuya carga el 
analista, por sí sólo, toma y guarda. Callarse, no ver nada, no oír nada, ¿quién no recuerda que allí 
están los términos donde una sabiduría, que no es la nuestra, indica la vía a aquellos que quieren la 
verdad?.  ¿Es que no hay algo extraño; a condición que se reconozca el sentido de esos 
mandamientos, de ver en ello lo análogo en la posición del analista?”  LACAN, J. Seminário 16: De 
un Otro al otro . Inédito, aula de 4 junho. Texto obtido em 
http://www.psicoanalisis.org/lacan/16/22htm. Tradução minha. 
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Lacan  refere  essa postura do analista como análoga a uma sabedoria que indicava 

nesses mesmos termos o caminho para a busca da verdade. Infelizmente neste texto 

Lacan não explicita a que sabedoria se refere.  Porém, em Televisão194 Lacan 

compara a posição do analista com um santo, e afirma: 

 

Não se poderia melhor situá-lo objetivamente senão por aquilo que no 
passado se chamava: ser um santo. [...] 
Um santo, para que me compreendam, não faz caridade. Antes de mais  nada 
ele banca o dejeto: faz descaridade. Isso para realizar o que a estrutura 
impõe, permitir ao sujeito, ao sujeito do inconsciente, tomá-lo por causa de 
seu desejo. 195 

 

A palavra descaridade, no original francês il décharite  se constitui num neologismo 

de Lacan pela condensação  de déchet com charité , respectivamente, dejeto e 

caridade, pelo que se impõe a negação ou ação contrária, adquirindo  o sentido de 

“O analista é um santo que faz descaridade bancando o dejeto”196. 

 

É diante da ausência do Outro, caracterizada pelo silêncio do analista, que o sujeito 

se lança ao ato. Junto com este ato ocorre um outro processo que lhe está implícito. 

O grande Outro desaparece e no lugar vazio do Outro se revela o objeto a. Dessa 

forma o analista toma sobre si a carga transferencial comandada pelo objeto a, que é 

vivido pelo analisando como um objeto externo e estranho a si. Ao assumir essa 

carga transferencial o analista se transforma de grande Outro no próprio objeto a, 

esse pequeno outro que, causando o desejo, mobiliza o sujeito nas suas repetições, 

em busca do objeto perdido.      

 

[...] é a estrutura original, aquela que eu denomino de um Outro, para 
mostrar onde, pela incidência da psicanálise, ele vai revelar a um outro 
(idem original – N.d.T), a saber, o a.  Este Outro que não nos coloca, se 
posso dizê- lo, dúvida em nosso horizonte, este Outro que é justamente o 
Deus dos filósofos, não é tão fácil de eliminar como se crê, entanto, em 
realidade, permanece estável, seguramente no horizonte, em todo caso, no de 

                                                 
194 LACAN, J. Televisão.   
195 LACAN, J. Televisão.  pp.32-33. 
196 Veja nota do tradutor em: LACAN, J. Televisão. p.86. 
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todos nossos pensamentos, não deixa, evidentemente de ter relação com o 
fato que ali está  o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó  vocês verão voltar-
se sobre ele, e este será meu assunto197. 

 

Este texto explicita a equivalência com que Lacan compreende e aborda a 

transformação do grande Outro simbólico no objeto a com a   transformação do 

Deus dos filósofos no Deus de Abraão. Nesse caso o Deus de Abraão é comparado 

ao objeto a.  Para essa transformação é necessário servir-se do Deus do simbólico 

(Deus dos filósofos) pois trata-se, conforme  Lacan, de um Deus que pode ser 

veículo para o encontro com o Deus vivo, o Deus de Abraão. Desta forma pode-se 

afirmar que a psicanálise ao facilitar a transformação do Outro em objeto a  também 

pode facilitar a passagem do Deus dos filósofos para o Deus vivo. Assim entendo a 

afirmação de Lacan que o Deus  semblante serve para revelar o Deus da verdade. 

Em seu Seminário sobre a Ética da psicanálise Lacan também se refere a essa 

passagem: 

 

[...] se esse Deus-sintoma, esse Deus-totem tanto como tabu, merece que nos 
detenhamos na pretensão de fazer dele um mito é na medida em que  ele foi 
o veículo do Deus de verdade. É por seu intermédio que a verdade sobre 
Deus pôde vir à luz, isto é, que Deus foi realmente morto pelos homens, e 
que, a coisa tendo sido reproduzida, o assassinato primitivo foi redimido. A 
verdade encontrou sua via por meio daquele que a Escritura chama 
certamente de o Verbo, mas também o Filho do Homem, confessando assim 
a natureza humana do Pai”.198 

 

 

                                                 
197 “...es la estructura original, que aquélla que yo llamo de un Otro, para mostrar, donde, por la 
incidencia del psicoanálisis, él va a revelar a un otro (ídem original — N.d.T.) a saber el a. Este Otro 
que no plantea, si puedo decirlo, para nosotros, duda en nuestro horizonte, este Otro que es 
justamente, el Dios de los filósofos, no es tan fácil de eliminar como se lo cree, en tanto, en realidad, 
permanece estable, seguramente en el horizonte, en todo caso, en el de todos nuestros pensamientos, 
no deja, evidentemente, de tener relación con el hecho que allí esté el Dios de Abraham, de Isaac y 
de Jacob ustedes lo verán volveré sobre ello y éste será mi asunto” LACAN, J. Seminário 16: De un 
Otro al otro . Inédito, aula de 4 junho. Texto obtido em http://www.psicoanalisis.org/lacan/16/22htm. 
Tradução minha. 
 
198 LACAN, J. O Seminário 7 A ética  da psicanálise. p. 221. 
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Quando Lacan articula a passagem ou transformação do Outro em objeto a, que 

acontece no plano da subjetividade, em analogia com sua interpretação de aspectos 

da tradição judaico-cristã, vejo que nisso indica uma proximidade,  ou talvez até em 

certos pontos, uma equivalência entre os dois campos, o religioso judaico-cristão e a 

psicanálise. Essa transformação também é o que caracteriza a passagem da primeira 

para a segunda clínica de Lacan. Ela está intimamente ligada à noção da existência 

ou não do  grande Outro. Na medida em que o grande Outro existe permanece-se no 

âmbito da possibilidade de se suprir a falta, se o grande Outro não existe, isso 

implica numa impossibilidade radical. Álvarez199 vê neste texto de Lacan, citado 

acima,  a persistência de um Nome-do-Pai, portanto de uma versão de Deus, que 

não depende para sua existência da sua suposição por parte do crente.  Esse Deus é 

o Deus do real, o Deus vivo, Deus de Moisés e de Abraão, que Lacan designará 

como o sinthoma.  Esse Outro, alteridade radical, aponta para o que está fora das 

leis da linguagem e do significante, portanto fora do significante fálico, e 

possibilidades de apreensão de suas representações.  Por isso ultrapassa a dualidade 

dos sexos e se apresenta numa outra dualidade, que Lacan aborda em termos de 

gozo, ou seja, o gozo fálico dependente do órgão, e o gozo Outro200, sem limites, 

sempre visado e que não tem relação com a castração e  a função simbólica do 

Nome-do-Pai. Chega-se assim a um outro campo, aquele que escapa ou ultrapassa o 

campo da linguagem. É aquele que está para além das brechas da casa. 

 

 No processo analítico sustenta-se a crença no grande Outro, como uma alteridade 

que marca o lugar da linguagem, faz-se uso dela até o momento em que o sujeito 

                                                 
199 Veja ÁLVAREZ, Patricio. Dos versiones del padre. In: CHORNE, D.; GOLDENBERG, M. La 
crencia y el psicoanálisis. p. 56. 
200 Veja ainda Maurano: “A inscrição fálica articula o gozo às leis do significante, leis da linguagem, 
mas a noção de gozo Outro proposta por Lacan, aponta um gozo fora da linguagem, fora do sexo, 
fora da possibilidade de ser apreendido por representações. Entretanto, é na medida em que estamos 
todos dentro da referência fálica, referência de linguagem, que também a partir dela que podemos 
sentir os efeitos de um mais além. É essa sinalização de um mais além do fálico que permite a Lacan 
sublinhar, em relação aos humanos, não propriamente a difundida dualidade dos sexos, mas uma 
outra dualidade, frente a qual o sujeito é dividido  a dualidade de gozos: gozo fálico e um gozo 
Outro, sempre visado”. MAURANO,  Denise. No apelo ao objeto, a economia histérica da 
contemporaneidade.  In: http://www.corpofreudiano.com.br/txt12.htm. 
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pode dela prescindir.  E, sustentar significa fazer com que a função do Nome-do-Pai 

possa se efetivar enquanto função normativa e de nomeação, inscrevendo a 

castração no psiquismo e dando um limite e um lugar ao sujeito. Sustentar significa, 

porém, também trabalhar com o dispositivo da transferência, no que comporta de 

busca de sentido pelo esforço de simbolização pela via da fala até o momento da 

evidência do não-senso do sentido, produzido por seu “esgarçamento”201, e da 

impossibilidade de chegada a um encontro definitivo com a verdade. Em outros 

termos isso equivale a queda do Pai. Com isso a prática analítica  se diferencia da 

hermenêutica, pois não pretende alcançar o sentido, mas atravessá- lo apontando 

para seu não senso e ir para além dele. É  nesse ‘além’ que se defrontará com uma 

outra versão do pai, um outro Outro que o do simbólico. A interpretação que 

acontece na prática analítica não visa alcançar ou definir a verdade e o sentido, mas 

produzir seu ‘esgarçamento’ funcionando mais como corte do que fixação202. 

 

 

 

 

 

 

2.5. Père-version : Deus enquanto  sinthoma  ou  o real  

 

 

 Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó, não o Deus dos 
filósofos e dos cientistas”, escreve Pascal no cabeçalho do Memorial. 
Do primeiro, pode-se dizer o que pouco a pouco habituei vocês a 

                                                 
201 Veja: “A profusão de sentido operada pelo acionamento do dispositivo da fala na análise (isso 
acontece porque meu pai...., é que quando eu era pequeno aconteceu....), isso que denomino como 
esgarçamento do sentido, efetua-se para que esse sentido ampliando-se desmesuradamente se rasgue, 
revelando o não-senso que ele vem acobertar. Esta é a dimensão trágica da análise que opera na 
direção da queda do Pai, É nessa perspectiva a análise visa a que o sujeito venha a poder se passar 
sem o Pai, ou seja, a poder ultrapassá-lo, desde que tenha podido servir-se dele.”  MAURANO,  
Denise. No apelo ao objeto, a economia histérica da contemporaneidade.  In: 
http://www.corpofreudiano.com.br/txt12.htm. 
202 LACAN, J. O Seminário. Livro 11. Os quatro conceitos fundamentais da psicanálise. p.201. 
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ouvir, a saber, que um Deus, isso se encontra no real. Como todo real 
é inacessível, isso se assinala pelo que não engana, a angústia.203 

 

 

A clínica de Freud é considerada a clínica do recalque porque sua característica é a 

crença na possibilidade de eliminação do sintoma pela sua interpretação, pela 

palavra. Inicialmente  também é na clinica lacaniana. Porém, na assim chamada 

segunda clínica, Lacan abandona essa perspectiva e aponta para  impossibilidade de 

fazer o sujeito e o desejo acederem plenamente em sua verdade à palavra e se 

transformarem num saber. O sintoma não é todo decifrável. A interpretação 

analítica não consegue eliminar todo sintoma, proporcionar o encontro entre ele e o 

saber204. O sujeito e o desejo nunca ‘aparecem’ plenamente acessíveis à palavra, 

apenas sua representação. O sujeito é o que fica, ou cai, entre os dois significantes 

que o representam. Com isso, introduz a noção da impossibilidade do verdadeiro 

encontro de dois sujeitos. Embora haja uma verdade, ela nunca acede totalmente ao 

saber. Lacan refere-se novamente à expressão  do Deus do Êxodo que afirma em 

Êxodo 3,14: “Eu sou o que sou”, como momento em que se estabelece uma 

impossibilidade e uma diferença entre saber e desejo. Pois, essa relação implica 

numa assimetria e impõe a pergunta: quem é o Outro. E a resposta é: o Outro é o pai 

ao qual o nome se refere. Esse nome, porém, é um enunciado que nada enuncia, 

pois não concretiza nada sobre esse Outro a que se refere: quem e como é? Aparece 

aí um enigma e indica que  há falta no Outro. Esse enigma permite supor um desejo.  

Logo, para Lacan, o Deus do êxodo, de Abraão, marcado pela falta e desejante, não 

pode ser o Deus do simbólico, Deus semblante,   garante da cadeia significante, esse 

é o Deus morto de Nietzsche e o Deus da crítica da religião em Freud. Com isso 

impõe-se a pergunta: o que é que resta? Entendo que o Deus que resta é o Deus 

enquanto resto. Deus como aquele resto que não se deixa apreender na cadeia 

significante.  

 
                                                 
203 LACAN, J. Nomes-do-Pai.  p. 78. 
204 Veja LACAN, J. Seminário 16: De un Otro al otro . Inédito, aula de 4 junho. Texto obtido em 
http://www.psicoanalisis.org/lacan/16/22htm. 
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Essa segunda clínica de Lacan interessa-se pelo que escapou do domínio do 

recalque e embora constitua uma verdade,  ela não pode ser apreendida porque não 

passa por nenhuma mediação.  Refere-se agora ao   que está fora da linguagem, do 

simbólico e do inconsciente. Isso significa que não depende do Outro, não está em 

relação com o saber do Outro. Este campo  do real,  é o lugar do traço (letra) que 

ficou fora do campo do significante, investido no campo pulsional – corpo, o objeto 

a , impondo outra via para as identificações – o sintoma. Lacan propõe uma nova 

interpretação do sintoma: já não se trata de uma mensagem a ser codificada, 

simbolizada, e assim, aproximada da verdade, mas do gozo em si, para o qual não 

há possibilidades de acesso à simbolização. O sintoma está unicamente ligado a 

esse  gozo qualificado de Outro que Lacan denomina de feminino, por não ter 

relação com o gozo fálico205.  Nesse campo fora da linguagem Lacan opera com 

outros conceitos. Se no simbólico o conceito freudiano de recalque é fundamental, 

no real é o conceito freudiano de pulsão. É em relação a estes conceitos que muda, 

para Lacan, o sentido de outro conceito: o de sintoma. Aqui a ênfase está dada 

numa outra concepção de sintoma, agora entendido não mais como algo a ser 

decifrado, mas algo que não se inscreve e não cessa de não se inscrever. Não há 

mais um saber ligado ao Outro que pudesse ser decifrado.  

 

 

Lacan constrói essas teorias a partir de seus estudos sobre Joyce e seus escritos, os 

quais apresenta no seu seminário o sinthoma206. Lacan interpreta a escrita de Joyce 

como algo  não decifrável, não dirigida a um Outro, pela qual, porém, Joyce produz 

um Nome-do-Pai que o nomeia. É a versão de  Joyce do Nome-do-Pai. Trata-se, 

assim, de um sintoma, indecifrável, pelo qual se realiza a função do Nome-do-Pai, 

de uma forma bem particular207.   Lacan designa essa forma de Nome-do-Pai, que se 

                                                 
205 Veja: LACAN, J. O Seminário 20 Mais, ainda. pp. 87-104. 
206 LACAN, J. O Seminário 23  O Sinthoma . 
207 Em semelhança a essa interpretação  de Lacan sobre os escritos de Joyce, psicanalistas 
contemporâneos interpretam da mesma forma as novas expressões  de mal-estar, de sintomas, que se 
manifestam, entre outras, na psicossomática, na adição e na delinqüência fortuita e que têm como 
características o fato de estarem destituídas de seu caráter de mensagens endereçadas ao Outro. São 
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apresenta como sintoma, como Père-version208. Lacan usa  a palavra perversion  

que em francês significa perversão, porém, ao separá- la por um hífen  Lacan dá- lhe 

um novo sentido ao fazer surgir duas novas palavras: père, que significa pai e 

version que significa versão209. Com isso introduz a possibilidade de entendimento 

de pai não mais de forma única e universal, mas sempre referindo aquilo que 

funciona de modo particular como pai para um sujeito.  

 

A palavra Père-version – pai-versão - em francês preserva a homofonia com a 

palavra perversão. Com essa proximidade homofônica Lacan aponta para a 

proximidade de sentido, pois a versão do pai no real se manifesta como um curto-

circuito na palavra produzindo, assim, uma perversão. Ao adotar uma nova grafia 

para a palavra sintoma, acrescentando- lhe  o ‘h’, produziu o Sinthome  que em 

francês tem homofonia com ‘santo homem’, pelo que relaciona o sinthoma como 

manifestação do real com a santidade210.  No Seminário 23 afirma: “[...] em suma, o 

pai é um sintoma, ou um sinthoma [...]”211 Trata-se do Pai que está fora do 

significante, fora do inconsciente, de forma que não há para ele uma representação.  

Lacan o identifica com o Deus do relato bíblico, de Êxodo 3, que se identifica como 

“Eu sou o que sou”212, e enfatiza que Deus não disse: ‘Eu sou aquele que sou’, o 

que implicaria alguma noção de predicação, mas ‘Eu sou o que sou’ como 

designando algo que não tem representação, igual a si mesmo213. O Deus de Moisés 

não é um ente214 nem tem predicados, e se apresenta como enunciação que traz uma 

alteridade radical. Essa alteridade radical consiste num enigma que preserva uma 

abertura de tal modo que nunca se reduzirá ao que nele é suposto. Com isso se 

                                                                                                                                         
sintomas que estão unicamente ligadas ao gozo, para o qual não há possibilidades de mediação pela 
palavra e, assim, acesso à simbolização. São maneiras pelas quais o sujeito procura inscrever um 
Nome-do-Pai. 
208 LACAN, J. O Seminário 23. O Sinthoma . pp. 21 e 82. 
209 Veja nota do tradutor de  LACAN, J. O Seminário 23. O Sinthoma . p. 21. 
210 Veja nota do tradutor de  LACAN, J. O Seminário 23. O Sinthoma . p.165. 
211 LACAN, J. O Seminário 23. O Sinthoma . p. 21. 
212 Em algumas situações Lacan traduz o tempo verbal no presente e outras no futuro, pois a partir do 
hebraico as duas traduções são possíveis. 
213  Veja: Veja ÁLVAREZ, Patricio. Dos versiones del padre. In: CHORNE, D.; GOLDENBERG, 
M. La crencia y el psicoanálisis. p.93. 
214  LACAN, J. Nomes-do-Pai. p.78 
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caracteriza uma passagem de Deus enquanto semblante, porque constituído pelo ato 

de crença nele e de um Deus que não depende para sua existência da sua suposição 

por parte do crente.   

 

Com essa mudança que demonstra uma passagem de Deus no simbólico enquanto 

uma alteridade, para Deus no real enquanto uma alteridade radical,  Lacan propõe ir 

além do Édipo que  introduz o pai simbólico  e as identificações edípicas (sintomas) 

para chegar às identificações ao sinthoma, que está para além e aquém do 

significante paterno. De um lugar determinado (imaginária e simbolicamente) para 

um lugar indeterminado – o traço.  Esse é o campo do Pai no real. O Pai, no real, só 

é possível como  “nome sem atributos” referidos pela mãe para um lugar vazio que 

se impõe pela impossibilidade de acesso ao núcleo último da realidade, o que 

aponta para a impossibilidade de  nomear e comprovar, ou de atribuir a toda 

verdade um saber. Esse ponto ou lugar impossível é o Pai no real.215O Pai  real é o 

agente da castração simbólica que introduz a  limitação pulsional na criança. Mas 

nisso ele não é o que a criança vê nele: o castrador vingativo, que castra pela 

rivalidade pela mãe. Essas percepções são racionalizações posteriores. O real do Pai 

é para a criança um não-saber acerca do gozo deste em relação a uma mulher.216 

 

Com as teorias de Lacan sobre o pai enquanto uma versão sempre única e particular 

que se manifesta como um sinthoma, e com sua reflexão sobre o gozo da mulher 

como algo que se situa fora do significante, da referência fálica e da mediação pela 

palavra, Lacan recoloca a questão de Deus e da religião numa outra perspectiva. 

Deus é posto em relação com o gozo não-fálico. Não se trata do gozo do pai 

simbólico, o pai morto que detém o gozo  fálico (pois este só tem lugar no âmbito 

dos significantes), mas de um gozo Outro, denominado na teoria lacaniana como o 

                                                 
215 LIPOWATZ, T. Der Fortschrit in der Geistigkeit und der Tod Gottes. p.39. 
216 LIPOWATZ, T. Der Fortschrit in der Geistigkeit und der Tod Gottes. p.39. 
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gozo da mulher, sem limites217. Esse gozo seria expressão do real. Assim Lacan 

concluirá: os deuses são da ordem do real218, do gozo sem limites.  

 

A maior necessidade da espécie humana é que haja um Outro do Outro. É 
aquele a quem chamamos geralmente de Deus, mas a análise o desvela como 
pura e simplesmente A mulher.   
A única coisa que permite supor A mulher é que, como Deus, ela seja 
poedeira.  
No entanto, o progresso a que a análise nos incita tem sido o de nos apontar 
que, embora o mito a faça sair de uma única mãe, a saber, de Eva, há apenas 
poedeiras particulares. E isso é a única coisa que permite designá- la como A, 
já que eu lhes disse que A mulher não existe [...]219  

 

Entendo essa afirmação de Lacan como uma crítica à tentativa de se estabelecer e 

fixar o que é uma mulher. Para Lacan isso não é possível visto que só existem 

mulheres no particular e não no universal. Isso seria a mesma coisa que afirmar que 

existe o Outro do Outro e denominá- lo Deus. Tanto Deus como uma mulher portam 

uma dimensão pela qual não se reduzem a um ponto no qual podem ser apreendidos 

e fixados. Isso é uma crítica a noção de Deus assim como concebido no âmbito do 

simbólico. 

 

Como vemos, o  que caracteriza as concepções de Deus no pensamento de Lacan 

são suas concepções do Nome-do-Pai: uma ligada ao registro do simbólico, e outra, 

ao registro do real. Lacan caracteriza essas duas versões de Deus como o Deus dos 

filósofos, da sabedoria e do dogma, relacionado ao significante e universal e o Deus 

dos judeus, da experiência mística, do particular.  

 

As referências a Deus no pensamento de Lacan se esboçam  em torno de suas 

reflexões sobre o imaginário, o simbólico e o real.  Embora sejam três registros, 

resultam em apenas duas concepções de Deus. Trata-se nessa diferença, do fato de 

                                                 
217 LEITE, Marcio Peter de Souza. Os nervos de Deus não são neurônios. In: 
www.jorgeforbes.com.br/arq/MPSnervosdedeus.pdf 
218 LACAN, J. Nomes-do-Pai. p.78 
219 LACAN, J.  O Seminário Livro 23 O sinthoma . p. 124. 



 

 

135 

 

que os registros do imaginário e do simbólico fazem partem, são subsumidos no 

campo do significante, onde operam os conceitos de falo, sujeito e desejo. São 

conceitos que requerem o Outro para a construção das identificações. 

Correspondem ao momento da crença na possibilidade de fazer com que o sujeito, 

pela palavra e simbolização, possa aceder ao seu desejo. A segunda concepção está 

relacionada com sua nova interpretação do sinthoma, entendido como uma 

manifestação do real no simbólico. O real produz um furo, no simbólico, que indica 

a impossibilidade radical de tudo ser dito ou simbolizado. É o Deus para-além dos 

limites da linguagem e do sentido. Isso implica no abandono da crença na 

possibilidade de que o sujeito possa aceder a sua verdade e superar sua divisão.  Isto 

significa também, que o sujeito sempre permanecerá um enigma para si mesmo, 

tendo que viver com seus sintomas.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAP. 3 - PSICANÁLISE E A RELIGIÃO 
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Neste capítulo,  proponho uma reflexão e um posicionamento critico sobre a relação 

do pensamento de Lacan com a religião. Pretendo demonstrar uma certa contradição 

de Lacan em relação à religião e apontar para o fato de que muito mais do que é 

explicitamente reconhecido por Lacan e seus intérpretes, seu pensamento está 

imbricado de aspectos da tradição religiosa judaico-cristã. Pretendo mostrar como 

aquilo que caracteriza a  psicanálise em sua posição frente ao real, não é de todo 

estranho à tradição judaico-cristã. 

 

 

3.1. Psicanálise: entre a ciência e a religião? 
 

  

Quando falo de contradição, refiro-me por um lado às manifestações explícitas de 

Lacan em que toma clara distância da religião, afirmando ser a psicanálise uma 

ciência ou um saber absolutamente distinto da religião, cuja marca é o ateísmo 
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explícito220. Por outro lado, as referências explícitas de Lacan à religião indicam 

que ele trabalha com um conceito restrito de religião que, a meu ver, equivale a sua 

abordagem sobre o simbólico e o conceito de Deus que nele opera. No entanto, 

apesar dessas duas formas de referência à religião, constato que de forma mais 

implícita o pensamento de Lacan está permeado de elementos da religião que nem 

sempre  são articulados como tais. 

 

Antes de expor onde e como este último aspecto  pode ser observado, vou me deter 

naquilo que considero a percepção restrita da religião em Lacan. Para esse fim vou 

me basear especialmente  em O triunfo da religião.221  Aqui, Lacan procura 

caracterizar a função do analista e a atividade de analisar como uma função 

impossível. Por que impossível? Porque se ocupa com as coisas que não funcionam. 

Ao referir-se a essas coisas refere-se ao sintoma, agora, nessa fase de seu ensino, 

entendido como uma manifestação do real que não pode ser apreendido ou 

simbolizado, mas que se manifesta e impõe ao humano causando- lhe muitos 

problemas. Ao dizer que a psicanálise se ocupa com o real, Lacan sugere que esta o 

faz de uma forma nova e única. Mais do que isso, Lacan também sugere que a 

psicanálise é, ela mesma um sintoma que surge em vista do desenvolvimento da 

ciência, como que para revelar o que insiste em não funcionar. Lacan  concebe a 

psicanálise  como algo que surgiu num momento histórico,  relacionado “com um 

certo avanço da ciência”222, sendo que frente a esse avanço da ciência ela representa 

uma outra posição que a religião toma frente à mesma ciência.  Lacan relaciona a 

ciência e a religião como que formando um certo par: a ciência produz cada vez 

                                                 
220 Assim, por exemplo, afirma Lacan: “A ponta de lança da psicanálise é justamente o ateísmo, 
desde que se dê a este termo um outro sentido, diverso daquele de Deus está morto, sobre o qual 
tudo indica que longe de questionar o que está em jogo, a saber, a lei, ele antes a consolida”.  
LACAN, J. O avesso da psicanálise. p. 112; ou ainda: a frase de  Miller: “A verdade da psicanálise 
nada tem a ver com a verdade do Evangelho, e talvez seja a razão por que essa verdade não é 
agradável e não promete salvação.”220 MILLER, J. A. Lacan elucidado . p.18. 
221 Este pequeno livro consiste de uma palestra realizada por Lacan  em 1960 na Faculdade 
Universitária Saint-Louis em Bruxelas, com o título de “Discurso aos católicos” e uma entrevista 
concedida em 1974 no Centro Cultural Francês em Roma, com o titulo: “O triunfo da religião”. O 
texto e  título da palestra e da entrevista foi estabelecido por  Jacques-Alain Miller. 
222 LACAN, J. O triunfo da religião . p.66. 
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mais o real e a religião o simboliza. Nesse caso não vê oposição, mas 

complementaridade entre ambas. A psicanálise, ao contrário, se pretende como o 

saber ou a posição que sustenta o real enquanto um sintoma do que não funciona, 

resistindo à sua eliminação ou recalcamento pelo processo de simbolização. 

 

A psicanálise aponta para o real que a ciência produz, mas não reconhece e quer 

apagar. Para a ciência não há sintoma, no sentido de algo que não é apreensível, que 

escapa ou não funciona. Não há disfunção, erétil ou não,  para a qual a ciência  não 

tenha ou proponha uma solução. Todo novo sintoma é apagado com uma nova 

oferta no mercado. Paradoxalmente, com o desenvolvimento de novas técnicas e 

recursos que pretendem alcançar o substrato último por trás da realidade produzem-

se, cada vez mais, sintomas, coisas monstruosas que a ficção da arte 

cinematográfica, por excelência, consegue representar.  É na arte, especialmente na 

ficção, que o real ganha sua melhor expressão. Não há na ciência, assim como 

Lacan a vê, lugar para a concepção do ser humano como “doente” porque “mordido 

pelo sintoma”.  

 

Outro aspecto apontado por Lacan em relação à ciência está relacionado com o fato 

de que a ciência que nasce no século XVII opera com enunciados que se prestam à 

permutação e combinação de seus elementos nos quais fica fora o processo de 

enunciação. Isso exclui o sujeito. Por outro lado, paradoxalmente, não é possível 

falar de sujeito sem o advento da ciência. Isso sugere um paralogismo. Para  Lacan,  

o sujeito é um produto histórico e  a condição histórica para que exista o que é 

denominado de sujeito, que não é a mesma coisa que ‘ser humano’, é o nascimento 

do indivíduo. Ora, o termo ‘individuo’, produto da ciência do século XVII e suas 

mediações, oculta o que mostra, pois evoca a não divisão223. Nesse sentido a ciência 

produz um ‘apagamento’ do sujeito. 

 

                                                 
223  Veja RITVO, J. Del padre. p. 53 
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Enquanto a ciência quer apagar, não apenas o sujeito, mas o real com as ofertas de 

novos recursos, ao exercer sua função a psicanálise não quer apenas apontar, mas  

pretende com sua prática oferecer recursos que permitam “[...] se habituar ao 

real”. 224 Sua interrogação é acerca do sujeito, desconhecido e opaco, e sobre o real. 

É em vista deste propósito que Lacan considera a religião como uma postura oposta 

à psicanálise. Enquanto a psicanálise quer ocupar-se do que não funciona, 

reconhecendo que isso indica para um real que não se inscreve, a religião é 

concebida como aquilo que “cura os homens, isto é, para que não vejam o que não 

funciona”. 225 A religião impede que se veja o que não funciona e, assim,  nega o 

real. Como ela faz isso? Relacionando tudo com tudo, isto é, atribuindo um sentido 

e simbolizando o sintoma. Assim, tira do sintoma sua dimensão de real e o inclui no 

âmbito do sentido, do simbólico. Para Lacan, por ser falante o ser humano– falaser 

– é “mordido” pelo sintoma como manifestação do real. “Somos doentes, é tudo. O 

ser falante é um animal doente. “No começo era o Verbo” diz a mesma coisa”. 226 

Isto quer dizer que  há uma condição que é estrutural, não se trata de uma doença 

curável. Se algo não funciona  é porque há uma falta  que não é contingencial, mas 

da ordem da impossibilidade. Logo há que se aprender a viver com ela, habituar-se 

ao real. Do jeito que Lacan descreve a religião,  não lhe parece ser essa a intenção 

da religião. Ao contrário de Freud que imaginava que os avanços da ciência 

levariam a um desaparecimento da religião, Lacan afirma que a ciência produz cada 

vez mais “reviravoltas” que dão trabalho à religião, isto é, a evocam para dar 

sentido ao real produzido, e assim, a fortalecem. Por isso a conclusão de Lacan de 

que a religião triunfará.  

 

A concepção de religião e sua critica que Lacan apresenta em O triunfo da religião 

refere-se à dimensão da religião enquanto situada no âmbito do simbólico, cuja 

característica é o esforço de dar sentido, de encontrar “uma correspondência de tudo 

                                                 
224 LACAN, J. O triunfo da religião . p.76. 
225 LACAN, J. O Triunfo da religião. p.72. 
226 LACAN, J. O Triunfo da religião. p.76. 
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com tudo”227. Quando se concebe a religião sob o registro do simbólico realmente 

ela pode ser entendida nessa perspectiva. Lacan inclusive afirma que esta é sua 

função, isto é, “secretar sentido em tudo”. 

 

As criticas de Lacan expressas em sua descrição da religião ligada ao simbólico são, 

a meu ver, parcialmente pertinentes, mas não incluem  uma outra dimensão da 

religião  que Lacan conhece e da  qual se serve na elaboração do seu pensamento, 

da sua teoria sobre o específico da psicanálise. Portanto, esta concepção de religião 

em Lacan não esgota as possibilidades de compreensão de religião que ele mesmo 

aborda.  Nesse caso a religião está restrita a sua  manifestação e expressão como 

Lacan a relaciona com o “Deus dos filósofos”, o Deus semblante que faz função de 

garante do sentido e se manifesta na forma de discurso do mestre ou da 

universidade228.  

 

Isso inevitavelmente me faz perguntar: por que Lacan ao tratar da religião, trabalha 

com essa visão restrita, apenas em sua dimensão de simbolizadora? Nessa visão a 

religião faz par com a ciência e fica destituída de sua dimensão que também inclui 

uma percepção de um ‘mal radical’, de uma condição de doente do ser humano. 

Proponho aqui uma resposta que tem o caráter de uma interpretação. O foco da 

crítica de Lacan à religião está dirigido ao ímpeto simbolizador da religião, à sua 

tendência de atribuir sentido a tudo.  Lacan vê nisso a função da religião. Trata-se 

de uma função legítima. A crítica de Lacan não se refere ao fato dela simbolizar, 

mas especificamente de tudo simbolizar.  Ao fazer isso, não deixando nada fora do 

sentido, a religião nega e recalca o real, o sem-sentido.  Não negar ou recalcar o 

real, esse é o aspecto mais caro na concepção final do pensamento lacaniano sobre o 

que é a função e a posição do analista.  

 

                                                 
227 LACAN, J. O triunfo da religião . p.67. 
228 Veremos mais adiante sobre esses discursos. 
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Porém, isso nem sempre foi assim. A trajetória do desenvolvimento do pensamento 

de Lacan também passou por um momento de crença na possibilidade de curar o ser 

humano pelo processo de metaforização, portanto, pela linguagem. Na introdução 

do seu seminário de 1964 Os quatro conceitos, Lacan afirma que nesse seminário 

sua questão é verificar “se a psicanálise é uma ciência”229.  Ao expor seu conceito 

de práxis, diz: “É o termo mais amplo para designar uma ação realizada pelo 

homem, qualquer que ela seja, que o põe em condição de tratar o real pelo 

simbólico”230. Entre outros aspectos importantes nessa afirmação, o que quero 

ressaltar é que ela expressa a crença na possibilidade, na existência de condições, de 

tratar o real. É no assim chamado segundo ensino ou segunda clínica que Lacan 

abandona essa perspectiva otimista, porque reconhece os limites desse processo. 

Acontece aí uma mudança de foco. Em vez de apostar no que é possível pela 

simbolização, Lacan enfatiza  no que é impossível. Nem tudo pode ser simbolizado, 

nem tudo pode ser dito. Quando Lacan critica  a religião por, supostamente, tudo 

simbolizar, critica também aquilo que foi um momento de sua trajetória e de uma 

tendência, da e na, psicanálise que ainda persiste em alguns meios.  

 

Contudo, não se trata nessa critica de negar o sentido, o valor da simbolização. Pela 

simbolização é possível fazer um furo, criar uma abertura no imaginário e fazer com 

que o ser humano não fique refém das imagens. Creio que já falei o suficiente sobre 

isso anteriormente. A questão é limitar-se na crença da possibilidade de tudo 

simbolizar.  

 

Quando Lacan abandona essa crença e  o registro do real vem a ocupar o centro de 

suas  reflexões é que ele desenvolve o mais específico e particular que caracteriza 

seu pensamento. Lacan, porém, não exclui os outros registros,  do imaginário e do 

simbólico,  mas os articula com o registro do real, no assim chamado nó 

borromeano, como três elementos constantes que abarcam as diferentes 

                                                 
229 LACAN, J. O Seminário Livro 11 Os quatro conceitos fundamentais da psicanálise. p. 14. 
230 LACAN, J. O Seminário Livro 11 Os quatro conceitos fundamentais da psicanálise. p. 14. 
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modalidades de relação do humano. Essa articulação dos três registros é que 

permite Lacan situar-se  numa outra perspectiva. É a partir dali, daquilo que define 

a posição do analista como uma função impossível,  que Lacan olha para a religião 

e afirma que ela se situa só lá no simbólico e imaginário. Fixa a religião nesses 

âmbitos. Ao assim fazê- lo, fica evidente uma distância e diferença entre a 

psicanálise e a religião. Com essa  minha interpretação  mostrar uma contradição.   

 

Esse conceito a que Lacan chega e a partir de onde define o específico da 

psicanálise em sua suposta diferença com a religião é, sem dúvida, resultado da 

experiência particular da prática analítica. No entanto, chama a atenção o fato de 

que para articular esse horizonte conceitual, do real e do sinthoma como algo sobre 

o que não há o que ser dito, Lacan tenha buscado no âmbito da religião muitas de 

suas referências. Em outros casos  tenha apontado para semelhanças. Isso significa 

que  Lacan também opera com uma concepção de religião articulada com a noção 

do real. Essa dimensão ou forma da religião não é abordada tão explicitamente por 

Lacan, mas ela pode ser detectada em alguns pontos de sua teoria, especialmente na 

sua articulação tardia dos Nomes do Pai.  Em outras palavras, proponho a 

possibilidade de  pensar que, pelo menos em parte, aquilo que Lacan apresenta 

como o específico da psicanálise, de alguma forma, tenha  também sua versão na 

religião judaico-cristã.   

 

Com o que expus acima, afirmo que há uma contradição de Lacan na sua 

abordagem da religião.  Essa contradição consiste no fato de que há uma dupla 

visão da religião. Em um momento Lacan faz da ciência e da religião um par 

complementar, sendo que diante deste par a psicanálise se apresenta como o que 

destoa ou seu avesso. Esse é o momento da crítica explícita de Lacan à religião. O 

segundo momento, menos explícito em seu reconhecimento, mas muito mais 

importante no conjunto do pensamento de Lacan, se dá quando psicanálise e 

religião constituem um par que se diferencia e opõe à ciência. Vejo como uma das 
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possibilidades de caracterizar esses dois momentos a partir da posição de cada uma 

dessas áreas do saber frente à relação entre o saber e a verdade.  

 

No que segue, procuro  aprofundar essa hipótese a partir da compreensão lacaniana 

da relação entre saber e verdade e do uso do conceito de Nome-do-Pai, para depois 

investigar ainda outros temas da psicanálise e religião que possam comprovar essa 

hipótese.   

 

 

3.2. Saber e Verdade  
 

Quando Lacan trabalha com a noção da religião como associada à ciência tem como 

referência para ciência o cogito cartesiano. Em seu seminário Os quatro conceitos 

Lacan pergunta:  

 

Será que Descartes permanece então agarrado, como sempre ocorreu até 
então, à exigência de garantir toda busca da ciência, por isso a ciência atual 
existe em alguma parte, num ser existente que se chama Deus? – quer dizer, 
por isso que Deus seja suposto saber?231 
 
  

Conforme Lacan, ao Descartes situar seu  conceito de certeza no eu penso da 

cogitação “[...] seu erro é crer que isto é um saber. Dizer que ele sabe alguma coisa 

dessa certeza.”232 E afirma ainda:  

 

Ele põe o campo desses saberes no nível desse sujeito mais vasto, o sujeito 
suposto saber, Deus. Vocês sabem que Descartes não pôde senão 
reintroduzir sua presença. Mas de que maneira singular!233   

 
Para além do aspecto pelo qual Lacan afirma que a ciência se constitui pela 

identificação do saber à verdade pela via de situar o saber nesse campo do Outro, do 

                                                 
231  LACAN, J. O Seminário Livro 11 Os quatro conceitos fundamentais da psicanálise. p.213. 
232 LACAN, J. O Seminário Livro 11 Os quatro conceitos fundamentais da psicanálise. p. 212. 
233 LACAN, J. O Seminário Livro 11 Os quatro conceitos fundamentais da psicanálise. p. 212. 
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sujeito suposto saber, aqui claramente identificado com Deus, o que chama atenção 

é que Lacan menciona que isso significa uma re- introdução de Deus na ciência de 

uma maneira muito singular. Porque Lacan diz isso? Não se trata de uma  crítica ao 

fato da re- introdução de Deus na ciência, mas a maneira singular. Veremos adiante 

que Lacan propõe e entende a psicanálise como uma outra maneira de re- introduzir 

Deus na ciência. Essa maneira cartesiana de re- introduzir Deus faz dele aquele que 

garante a verdade do saber e isso implica numa recusa da verdade para fora da 

dialética do sujeito e do saber.  

Lacan afirma: 

 

O passo de Descartes não é um passo de verdade e o que o assinala e que 
não foi, me parece, plenamente articulado como tal é que o que faz sua 
fecundidade é justamente que ele se propôs uma visada, um fim que é o de 
uma certeza, mas que para o que é da verdade ele se desencarrega no Outro, 
no grande Outro, em Deus para dizer tudo. Não há nenhuma necessidade 
interna à verdade; a própria verdade de que dois mais dois fazem quatro é a 
verdade porque agrada a Deus que assim seja. É esta recusa da verdade para 
fora da dialética do sujeito e do saber que é, propriamente falando, o nervo 
da fecundidade do passo cartesiano 234. 

 

Assim como o neurótico equaciona sua falta pela transferência, supondo no Outro o 

saber que lhe falta, transformando-o no sujeito suposto saber, assim também a 

ciência procede.  O Deus de Descartes representa para Lacan o primeiro sujeito 

suposto saber. É em relação a esse Deus e a esse procedimento do qual surge o tipo 

de religião à qual Lacan geralmente se refere criticamente quando fala de religião. 

 

Essa forma de religião, onde verdade e saber se conjugam, se baseia numa recusa  

da divisão do sujeito que implica uma disjunção entre o saber e a verdade. O que 

Freud descobriu é que tudo que é recusado retorna através do sintoma. Assim, a 

psicanálise situa a verdade do sujeito no que é recusado e que retorna como sintoma 

que não pode ser todo decifrado, que resiste ao sentido. Essa recusa da verdade para 

                                                 
234 LACAN, J. Problemas cruciais para a psicanálise, aula de 9 de junho de 1965, inédito. Citado a 
partir de PORGE, Erik. Os nomes do pai  em Jacques Lacan. p. 117-118. 
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fora da dialética do sujeito e do saber contribuiu para fabricar o impossível, e o 

impossível é o real.  

 

Nada, nem mesmo que dois e dois são quatro é necessário, por si, tudo é 
possível. Se tudo é possível, nada o é. E desde então, aí está o importante, do 
que é omitido em nossa percepção, a apercepção filosófica de saída de 
Descartes, desde então o real é impossível. Tudo é possível salvo o que 
desde então não se funda senão na sua impossibilidade.235 

 

Assim, segundo Porge 236,  

 

A divisão do sujeito e do sintoma é portanto a divisão não simplesmente 
entre saber e verdade, mas entre saber e o retorno da verdade no sintoma. 
Porque é originado na recusa da verdade sobre Deus quando do momento 
fundador do sujeito como sujeito da ciência, este retorno é tributário de uma 
articulação da psicanálise com a ciência.237  

 

Na mesma medida em que a partir de Descartes se constitui uma ciência que 

implica na concepção de Deus como sujeito suposto saber, e de uma forma de 

religião derivada dele, essa própria ciência exclui  Deus, se entendido em relação ao 

real como o que escapa e se caracteriza por uma impossibilidade de apreensão. Esse 

Deus nada mais tem a ver com a ciência. No final de uma aula em seu seminário Os 

quatro conceitos  Lacan pergunta: “Será que a análise pode situar-se em nossa 

ciência enquanto que considerada como aquela com que Deus nada tem a ver?”238 

Vejo nessa pergunta a afirmação implícita de Lacan sobre a proximidade daquilo 

que é o objeto da psicanálise, ou seja, a verdade do sujeito dividido entre o saber e a 

verdade, para além da dialética do sujeito e do saber, com a verdade da religião, do 

próprio Deus. A psicanálise não é, portanto, uma ciência na qual Deus nada tem a 

ver. 

 

                                                 
235 LACAN, J.  Problemas cruciais da psicanálise, aula de 9 de junho de 1965, inédito, citado a partir 
de PORGE, Erik. Os nomes do pai  em Jacques Lacan. p.118 
236 PORGE, Erik. Os nomes do pai  em Jacques Lacan. 
237 PORGE, Erik. Os nomes do pai  em Jacques Lacan. p. 119. 
238 LACAN, J. O Seminário Livro 11 Os quatro conceitos fundamentais da psicanálise. p. 214. 
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A partir de seu seminário De um Outro ao outro239 de 1969 Lacan recoloca suas 

críticas ao sujeito suposto saber, entendido como grande Outro, ou Deus, e afirma 

que há uma falta nesse Outro, que ele é incompleto. Nesse propósito dialoga com o 

conceito de saber absoluto de Hegel e, pela definição do sujeito determinado pelo 

significante, procura demonstrar a impossibilidade da totalização do saber.  Isso 

implica na demonstração da inconsistência do Outro,  da incompletude do saber e 

da impossibilidade de que ele preexista à operação que a ele conduz.  

 

A evolução do pensamento de Lacan culmina na constatação de que não é possível 

chegar à verdade pelo sentido, de forma que verdade e sentido são separados. Não 

existe para a psicanálise lacaniana uma verdade a ser descoberta, que estaria por 

detrás de alguma aparência. O Outro não existe, apenas faz função enquanto 

semblante necessário.  Isso seria a versão da psicanálise para a formulação “Deus 

está morto”. Logo, não pode mais haver um fundamento, um absoluto, a partir do 

qual uma verdade se derivará. Esse absoluto corresponderia  ao UM que existiria 

previamente. Essa normalmente é a crença na neurose e na religião. Para a 

psicanálise o UM não existe previamente, mas é produzido240.  

 

Veremos mais adiante que a diferença entre saber e verdade, aquilo que é recusado 

pelo cartesianismo é o que Lacan define como  Nome-do-Pai, supostamente,  re-

introduzido na ciência pela via da psicanálise. 

 

 

 

3.3.  Nome-do-Pai,   nome da religião? 
 

 

                                                 
239 ?”  LACAN, J. Seminário 16: De un Otro al otro . Inédito. Texto obtido em 
http://www.psicoanalisis.org/lacan/16/22htm 
240 GOLDENBERG, Mario. La pertinencia de interrogar la frase de Nietzsche “Dios ha muerto”. In: 
CHORNE, D.; GOLDENBERG, M. La crencia y el psicoanálisis.  p.30. 
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Em seu artigo A ciência e a verdade241  Lacan  também trabalha a relação da 

psicanálise com a ciência e tece considerações sobre a importância que a ciência 

teve e tem no desenvolvimento da psicanálise. Ao referir-se à psicanálise usa o 

termo “nossa ciência”. Em vista dessa preocupação de Lacan em esclarecer essa 

relação de influência da ciência sobre a gênese e o desenvolvimento da psicanálise 

“nossa ciência”,  Juan B. Ritvo 242  interroga: “Porém,  esta apelação à ciência não é 

um sintoma que exclui outras questões  mais urgentes, a da religião cristã, 

fundamentalmente?”243 

 

Ao fazer esse questionamento, Ritvo está afirmando que há uma  influência da 

religião na psicanálise e sugere que esta influência, além de mais urgente ou 

prioritária, é negligenciada ao se privilegiar a importância da ciência.  E questiona 

se isso é expressão de algum sintoma.  A questão então é:  de quê?  Ora, conforme a 

própria pergunta, só pode ser o de uma exclusão da religião. Exclusão de algo que 

faz parte. Nesse caso o sintoma é de um recalque do reconhecimento da importância 

da religião na gênese da psicanálise lacaniana. A religião seria o recalcado da 

psicanálise lacaniana?  Esta é uma perspectiva possível.  Há também outra 

possibilidade de se entender essa ausência de referência à importância da religião. 

Ela é um pouco mais complexa. Se o sintoma é expressão de uma ausência, de algo 

que escapa e por escapar, por estar ausente, é que incide, essa ausência pode estar 

caracterizando a forma de uma presença própria da religião. Mais adiante retomarei 

essa perspectiva.  Antes, vejamos como Ritvo continua.  

 

Quando Lacan se refere à “nossa ciência” no texto de A ciência e a verdade  Ritvo 

afirma:  

 

Quando ele disse “nossa ciência” disse esse aspecto da ciência que foi 
modificado pela recepção do Nome do Pai, o que pertence não só ao léxico 

                                                 
241  LACAN, J. A Ciência e a verdade. In: Escritos. pp. 869 – 892. 
242 RITVO, Juan B. Del Padre.   
243 “ Pero,  ¿esta apelación a la ciência no es un sintoma que excluye otras questiones más 
apremiantes, la de la religión cristiana, fundamentalmente?” RITVO, Juan B. Del Padre. p.53.  
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mas também à sintaxe e à semântica da religião. Os matemas e os nós 
conservavam, para a psicanálise, certa questão essencial da combinatória 
científica, cuja herança está perfilada nesta expressão que Lacan usa:     
“matemática significante”. 
A ciência a qual apelamos, diríamos com fórmula politicamente correta, para 
não restar submetido à religião.244 

 

Entendo as palavras de Ritvo como afirmando que a psicanálise é um aspecto da 

ciência que foi modificado pela  incidência e a recepção do Nome-do-Pai. Num 

primeiro momento isso quer dizer que, pela via da psicanálise, o Nome-do-Pai 

produz uma diferença na ciência, talvez até gerando, no sentido da expressão de 

Lacan, uma nova ciência. Seria isto apenas o reconhecimento de uma contribuição 

que o Nome-do-Pai fornece a esta nova ciência ou, muito mais que isso, essa nova 

ciência é uma versão politicamente correta e, supostamente, científica que, em torno 

do conceito Nome-do-Pai, articula a própria religião, numa versão cientifica?  Dito 

de outra forma: se o Nome-do-Pai se refere à religião, seria a psicanálise a parte da 

ciência que é modificada pela religião, ou seria a psicanálise, essa “nossa ciência”, a 

versão científica da religião que tem em Lacan sua expressão na “matemática 

significante”245? Vejo aqui a possibilidade de se pensar que, assim como a 

psicanálise pode  ser entendida como uma parte da ciência, também possa ser 

entendida como uma parte da religião. Que dimensão da religião seria essa? 

Entendo que essa parte da religião diz respeito ao que a religião tem ou é para além 

de como Lacan a define em torno do registro do simbólico, que se situa para além 

do sentido, no real. Essa diferença  corresponde à  diferença que Lacan estabelece 

entre o Nome-do-Pai enquanto pai simbólico e no que o Nome-do-Pai excede o que 

se refere ao simbólico. 

 

                                                 
244 “Cuando él dice “nuestra ciencia” dice ese aspecto de la ciência que ha sido modificado por la 
recepción del Nombre del Padre, el que pertenece no sólo al léxico sino tambiém a la sintaxis y a la 
semántica de la religión. Los mathemas y los nudos retendríam, para el psicoanálisis, cierta cuestión 
essencial de la combinatória científica, cuya herencia está perfilada en esta expresión que usa Lacan: 
“matemática significante. 
La ciencia a la que apelamos, diríamos con fórmula políticamente correcta, para no quedar sometidos 
a la religión.” RITVO, Juan B. Del Padre. p. 53.  Tradução minha 
245 RITVO, Juan B. Del Padre. p. 53 



 

 

149 

 

No que segue, procuro mostrar como na abordagem do Nome-do-Pai  por Lacan  se 

revela uma dimensão da religião que ultrapassa aquela das suas críticas e, como 

além de se efetivar como um conceito operante com o qual Lacan trabalha, se torna 

também expressão em ato daquilo que quer comunicar. 

 

Em seu esforço de caracterizar e qualificar o específico da psicanálise no contexto 

das ciências, Lacan afirma em A ciência e a verdade  que “a psicanálise é 

essencialmente o que re- introduz na consideração científica o Nome-do-Pai”246.  

Embora alguns autores procurem minimizar sua importância, com essa palavra de 

Lacan  a centralidade desse conceito fica fora de dúvida. Mas, sobretudo, o que me 

importa é mostrar que com este conceito não se dá apenas uma proximidade 

terminológica entre psicanálise e religião. Re-introduzir o Nome-do-Pai significa 

muito mais que isso. Para destrinchar,  proponho seguir alguns passos afim de 

melhor compreender o que está dito com essa afirmação de Lacan. Nesse propósito 

me servirei de contribuições muito importantes que encontrei no livro de  Erik 

Porge Os nomes do pai  em Jacques Lacan247.  

 

Por quê  Lacan fala em ‘re- introduzir’? No que consiste exatamente esse Nome-do-

Pai que a psicanálise re- introduz? E, como a psicanálise, ou melhor, Lacan o faz? 

Quando Lacan fala em re-introduzir está afirmando que já foi introduzido 

anteriormente. Porge248 menciona duas possíveis versões dessa primeira introdução. 

Refere-se a A. Kojève, que, em seu livro “A origem cristã da ciência moderna”, 

propõe que no cristianismo o dogma da Encarnação  é responsável pela ciência 

moderna ao estabelecer que o corpo terrestre pode ser o corpo celeste (divino) sem 

perder sua perfeição. No entanto, não vê aqui a origem do  argumento de Lacan que 

com ela tem em comum apenas a religião monoteísta. Segundo o autor, para Lacan 

o decisivo para o advento da  ciência está na mensagem da transcendência do Deus 

dos judeus que criou o mundo da nada, de forma que se estabeleceu uma 

                                                 
246 LACAN, J. A Ciência e a verdade. In: Escritos. p. 889. 
247 PORGE, Erik. Os nomes do pai  em Jacques Lacan.  
248 Veja : PORGE, Erik. Os nomes do pai  em Jacques Lacan. pp. 22-23. 
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dessacralização da natureza e, com isso, a possibilidade de que ele seja faltoso, 

permitindo que de objeto de culto ambos se transformassem em objeto de estudo e 

da ciência.   

 

A religião contribuiu, portanto, para abrir a via da ciênc ia, ao colocar em 
jogo a figura de Deus. Pelo viés de Deus-o-Pai, o Nome-do-Pai foi 
introduzido pela religião, e isto é dar a César o que é de César, introduzir 
este termo na relação da psicanálise com a ciência. Se Lacan fala de 
reintroduzi- lo, é porque a ciência moderna se constitui no século XVII 
graças, segundo ele, a uma operação de foraclusão, vizinha da foraclusão do 
Nome-do-Pai e, por conseguinte, toda dificuldade para a psicanálise consiste 
em conciliar sua vocação científica e o Nome-do-Pai.249   

 

A psicanálise lacaniana visa então re- introduzir algo que tem sua origem, seu lugar 

no âmbito da religião. Pode-se falar, assim,  que Lacan importa da teologia o 

conceito pelo qual caracteriza a essencialidade da psicanálise. É exatamente esse 

aspecto que implicará na dificuldade da psicanálise com a ciência moderna.  Por 

isso vale retomar alguns aspectos religiosos que este conceito implica. 

 

Em seu artigo De uma questão preliminar a todo tratamento possível de uma 

psicose250 Lacan escreve: “É justamente isso que demonstra que a atribuição da 

procriação ao pai só pode ser  efeito de um  significante puro, de um 

reconhecimento, não do pai real, mas daquilo que a religião nos ensinou a invocar 

como o Nome-do-Pai”.  Pode-se ver aqui que   o termo Nome-do-Pai foi  importado 

da religião, especificamente da  religião cristã.  Lacan não afirma isso 

explicitamente, no entanto, pode-se supô-lo, visto que  Jesus se entende como o 

Filho de Deus, e se refere a Ele com o  termo ‘Pai’. Conforme Porge “Desde então, 

não é muito surpreendente observar que Lacan prossegue no paralelo entre o Nome-

do-Pai e o Nome de Deus. Acontece-lhe, além do mais, escrever “Deus-o-Pai”, sob 

o modelo de “Nome-do-Pai””.251 Nesse sentido, abre-se a possibilidade de se 

                                                 
249 PORGE, Erik. Os nomes do pai  em Jacques Lacan. p. 23. 
250 LACAN, J. De uma questão preliminar a todo tratamento possível da psicose. In: ESCRITOS . 
 p. 562. 
251 PORGE, Erik. Os nomes do pai  em Jacques Lacan. p. 12. 
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conceber as diferentes concepções de Nome-do-Pai com que Lacan trabalha, não 

apenas em relação com uma concepção de Deus, mas uma concepção de religião. O 

Nome-do-Pai em Lacan pode ser entendido como um termo no qual se condensa 

uma concepção de religião.  Por isso é necessário retomar ainda outros aspectos do 

Nome-do-Pai, além dos já tratados.  

 

A  metáfora paterna  representa a primeira modalidade pela qual o Nome-do-Pai é 

introduzido por Lacan na sua consideração científica. Com ela Lacan explica como 

o pai torna-se portador da lei. Trata-se aqui do Nome-do-Pai enquanto equivalente 

do pai simbólico como descrito na construção mítica de do Totem e tabu de Freud. 

Esse pai é o pai morto enquanto ser e conservado operante enquanto significante. O 

que resta após o  assassinato do pai no mito freudiano é o Nome-do-Pai: “No 

princípio o pai está morto, somente resta, eis aí, o Nome-do-Pai, e tudo gira em 

torno disto”252.  Trata-se do pai que não porta nenhuma falta. Para Lacan o Deus do 

qual fala Freud é aquele que retorna, por isso o Deus sintoma.    

 

Com o Nome-do-Pai em sua versão da metáfora paterna Lacan substitui a teoria do 

Édipo segundo Freud, reduzindo-a a sua dimensão estruturante, e demarcando já o 

Nome-do-Pai no que apresenta como elemento de desconstrução da teoria de Freud. 

Por isso, Porge afirma:  

 

Em lugar de servir-se da psicanálise e do Édipo para situar Deus, como 
Freud faz, Lacan inversamente importa para a psicanálise um termo 
religioso para a seguir analisar o Édipo. Para Freud, Deus é uma figura 
posterior ao assassinato do pai primitivo, ele é deste um substituto 
nostálgico, o signo de uma tentativa de expiação do assassinato 
primordial.253   

 

Em Freud, Deus está relacionado com o Pai da horda primitiva, trata-se de um pai 

sexualizado que goza de todas as mulheres; enquanto que em Lacan o Nome-do-Pai 

                                                 
252 LACAN, J. De un Otro al otro , aula de 12 e fevereiro de 1969, inédito. Aula de 4 junho. Texto 
obtido em http://www.psicoanalisis.org/lacan/16/22htm. 
253 PORGE, Erik. Os nomes do pai  em Jacques Lacan. p. 27. 
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está mais próximo do Nome de Deus que do Pai da horda. Ao  dar primazia à 

questão de Deus, Lacan faz uma inversão da cronologia linear de Freud. 

 

O Deus concebido a partir do Édipo freudiano como o pai morto, simbólico, que faz 

sua função a partir do seu nome, porque já não está mais vivo, serviu não para 

superar a religião, como Freud imaginava, mas a fortaleceu. Ele tornou-se o pai 

fálico, idealizado pela histérica. Entenda-se bem, quando Lacan diz que fortaleceu a 

religião, tem aí em mente exatamente a concepção de religião na qual situa  o que 

chamou de Deus dos filósofos, o Deus que garante do sentido, não a religião na qual 

situa o Deus vivo, de Abraão, Isaque e Jacó. Estranhamente, não é com esse “Deus 

vivo” que Lacan relaciona a religião quando dela fala explicitamente. Porém, é em 

torno dessa tradição religiosa que articula sua concepção de Nome-do-Pai no que 

ele representa para além do pai simbólico. O Nome-do-Pai não é idêntico ou 

redutível ao pai simbólico, nem tampouco um elemento simbólico como qualquer 

outro, com ele “alguma coisa a mais é significada.”254  Essa coisa a mais está 

relacionada com a religião. Em A ciência e a verdade Lacan afirma: “Assim, pareço 

ter definido apenas características das religiões da tradição judaica. Sem dúvida, 

elas se prestam para nos demonstrar o interesse disso, e não me conformo em ter 

tido que renunciar a referir ao estudo da Bíblia a função do Nome-do-Pai”255. 

Embora Lacan lamente ter tido que renunciar a uma abordagem maior da Bíblia, 

veremos que esta renúncia não significa que tenha deixado de articular sua 

compreensão de Nome-do-Pai com a religião, mas, ao contrário, a própria renuncia 

adquiriu uma forma de resistência pela qual se expressa algo que é próprio da 

concepção de Nome-do-Pai em Lacan e que tem seu equivalente na própria religião. 

 

A partir da relação do Édipo com a histérica, Lacan deixa de ligar o Nome-do-Pai 

exclusivamente com a metáfora paterna e a dimensão fálica, onde tem o sentido de 

nome dado ao pai. Está relacionado com a demanda dirigida a ele. Passa então a 

                                                 
254 PORGE, Erik. Os nomes do pai  em Jacques Lacan. p. 44. 
255 LACAN, J. A Ciência e a verdade. In: Escritos. p. 888. 
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enfatizar a dimensão  da função de nominação que ele implica, enquanto nome dado 

pelo pai, diferenciando-a da função de atribuição de sentido que o caracteriza na 

metáfora paterna  ao engendrar um significado para o desejo da mãe, pela referência 

fálica. Aqui o Nome-do-Pai equivale ao significante que dá sentido ao desejo da 

mãe. A esse significante é atribuído um nome. 

 

Com essa nova perspectiva que concebe o Nome-do-Pai  como nomeante é que 

permite a Lacan concebê- lo como aquilo que faz furo. Toda nominação produz um 

furo. E há uma nominação imaginária, simbólica e real. Por isso afirma: “Pois bem, 

os nomes do pai é isso: o simbólico, o imaginário e o real enquanto no meu sentido, 

com o peso que dei ainda agora à palavra sentido, é isso os nomes do pai, os nomes 

primeiros enquanto nomeiam algo”256. O Nome-do-Pai passa a ser designado no 

plural porque se constitui de diferentes versões pelas quais algo é nominado. O 

Nome-do-Pai é  concebido, então, como um quarto nó no nó borromeano, e  que 

funciona como suporte da nominação e  permite que os outros três sejam 

diferenciados. 

 

3.3.1. O seminário interrompido ou: a falta e o  semi-dizer 

 

 

Em 1963 Lacan havia planejado realizar um seminário sobre Os nomes do Pai. Esse 

seminário fazia parte do quadro de ensino da Sociedade Francesa de Psicanálise e 

seria realizado em Sainte-Anne, local onde já realizava seus seminários há dez anos. 

Após a aula inaugural em novembro de 1963 o seminário é suspenso. A razão da 

suspensão está ligada ao fa to da Sociedade Francesa de Psicanálise ter ratificado a 

Diretiva de Estocolmo, da International Psychoanalytical Association - IPA, pela 

qual Lacan perdeu seus direitos de analista didata e supervisor.  Em vista disso 

Lacan se recusa a realizar o seminário e mantém em suspenso a possibilidade de 

                                                 
256 LACAN, J. RSI, aula de11 de março de1975, inédito. Apud PORGE, Erik. Os nomes do pai  em 
Jacques Lacan. p.158. 
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retomá-lo. Em 1964 Lacan realiza um outro seminário – Os quatro conceitos 

fundamentais da psicanálise -  Na introdução deste seminário Lacan se refere ao 

acontecido no ano anterior como sua ‘excomunhão’, reportando-se a excomunhão 

da qual Spinoza foi objeto em 1656 e comparando a IPA com uma sociedade 

religiosa e a comunidade psicanalítica  a uma igreja.  

 

A  interrupção desse seminário torna-se muito significativa no decorrer da obra de 

Lacan. Os comentários de Lacan  a essa interrupção fazem com que o seminário  

adquira um sentido pelo qual o ato da interrupção  torne-se uma expressão daquilo 

mesmo que Lacan  pretendia dizer sobre os Nomes do Pai, no sentido de algo que 

não pôde ser dito, de uma falta.  

 

No entanto, essa primeira e única aula realizada, contém aspectos que considero 

importantes sobre a relação de Lacan com a religião. Na primeira parte de sua aula, 

Lacan discorre sobre as diferentes formas pelas quais o objeto a  se manifesta como 

algo que se perde, que cai do sujeito no momento da angústia produzida pelo 

contato do sujeito com o desejo do  Outro. A angústia passa a ser o substituto 

daquilo que do sujeito se perde na relação com o desejo do Outro. O desejo do 

sujeito passa a ser localizado na relação com esse objeto que se perde e faz função 

de causa do desejo do sujeito. Porém, é nas relações que estabelece com o Outro 

que o sujeito se relaciona com isso de si que se perdeu, o objeto a.  Isso faz com que 

na relação com o Outro está implicada uma relação com algo que é sempre  anterior 

ao próprio Outro. É com aquilo que o Outro é capaz de suscitar em mim a respeito 

do meu objeto perdido. Quando nesse processo o sujeito é deparado com o desejo 

do Outro isso gera a angústia. Por quê? Ora, porque mostra que o Outro também 

porta uma falta, tem uma perda que o torna desejante.  É nesse momento que Lacan 

introduz sua teoria do Pai. Lacan afirma que o neurótico foge do desejo do pai. É-

lhe insuportável pensar o pai em falta. Segundo Freud, o pai do seu mito é o pai que 

goza de todas mulheres, um pai que não tem limites para seu gozo e, portanto, não 

porta falhas. Mas que exige um sacrifício, o mais de gozar. Esse é o pai desejado 
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pelo neurótico. O Deus todo poderoso.   Essa busca do neurótico se expressa 

também na religiosidade. Lacan afirma:  

 

O misticismo está em todas as tradições, exceto na que vou introduzir, em 
que se fica bastante constrangido sob esse aspecto, uma busca, construção, 
ascese, assunção, o que quiserem, um mergulho em direção ao gozo de 
Deus. 
Em contrapartida, o que marca o misticismo judaico, até mesmo no amor 
cristão, e mais ainda na neurose, é a incidência do desejo de Deus, que aqui 
faz pivô.257 

 

Lacan afirma que a incidência específica da tradição judaico-cristã é a noção de um 

Deus que deseja, o Deus de Moisés. Essa articulação de Deus com a falta, 

respectivamente com o desejo é elaborada por Lacan em torno da questão da 

relação do Nome-do-Pai com o nome de Deus. Referindo-se ao Pai  freudiano de 

Totem e tabu, Lacan afirma:  

 

Vemos, portanto, que é necessário colocar no nível do pai um segundo termo 
depois do totem, que é essa função  que creio ter definido em um de meus 
Seminários, mais longe do que jamais se fizera até o presente, isto é, a 
função do nome próprio.258    
 

Se até então as elaborações de Lacan em torno do pai estavam situadas no âmbito 

do que chama aqui de totem para referir-se à função simbólica do pai, a partir deste 

seminário a ênfase será cada vez maior no aspecto do sentido do Nome-do-Pai 

como  nome próprio, pelo que esboçará a possibilidade de articulá- lo com o real.  

“O nome desse Deus é somente O Nome”.259 Segundo sua interpretação do  Ehyeh 

acher ehyeh com o qual Deus que é o Nome se apresenta, não deve ser traduzido , 

como o fez Agostinho, por Eu sou aquele que sou, nem por “todo poderoso”, mas 

por Eu sou o que sou, sendo que “Não há nenhum outro sentido a atribuir a esse Eu 

sou a não ser o Nome Eu sou”260.   Com esta expressão Lacan entende que se 

                                                 
257 LACAN, J. Nomes-do-Pai. p.76. 
258 LACAN, J. Nomes-do-Pai. p.73. 
259 LACAN, J. Nomes-do-Pai. p.77. 
260 LACAN, J. Nomes-do-Pai. p.77. 
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produz um furo no simbólico, do qual o Nome-do-Pai surge como nome de uma 

falta. 

 

Na parte final de sua aula Lacan faz uma interpretação do sacrifício de Isaque na 

qual afirma que o cordeiro que foi sacrificado em seu lugar, conforme a tradição 

rabínica, ele já estava ali “[...] desde os sete dias da criação, o que o designa pelo 

que ele é, um Eloim. Com efeito, não é apenas aquele cujo nome é impronunciável 

que estava lá, mas todos os Eloim”261. Com essa presença do próprio Deus, nesse 

momento, impedindo o sacrifício do que é o desejo de Abraão  

 

Marca-se aqui o gume da faca entre o gozo de Deus e o que, nessa tradição, 
presentifica-se como seu desejo. [...] O hebraico odeia a prática dos ritos 
metafísico-sexuais que, na festa, unem a comunidade ao gozo de Deus. 
Valoriza, ao contrário, a hiância que separa desejo e gozo”262. 

 

Conceber Deus como o Nome implica em situá- lo do lado do desejo, da falta.  

 

Infelizmente não temos acesso às demais aulas que certamente proporcionariam 

material muito importante para melhor compreensão da articulação da psicanálise 

lacaniana com a religião.  No entanto, paradoxalmente, a própria interrupção e os 

comentários e interpretação que Lacan lhe conferiu também podem ser muito 

relevantes para a compreensão dessa relação. Eric Porge em seu livro já 

mencionado atribui ao seminário e sua interrupção uma importância extremamente 

grande. O primeiro aspecto que acentua é a possibilidade de se entender a 

interrupção como uma expressão em ato de algo que, em torno do Nome-do-Pai, 

não pode ser dito de outra forma, restou uma enunciação sem enunciado; o segundo 

aspecto está relacionado com o lugar que este seminário ocupa no conjunto da obra 

de Lacan. Sua falta foi sempre lembrada como um sintoma de algo que não cessou 

de não se inscrever. Porge afirma que este seminário, e sua interrupção, representa o 

marco zero em torno do qual a obra de Lacan se ordena, como um momento no qual 

                                                 
261 LACAN, J. Nomes-do-Pai. p.84. 
262 LACAN, J. Nomes-do-Pai. p.85. 
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se encera um ciclo e se reinicia outro sobre este mesmo circulo, formando um oito 

interior.263  

 

No que se refere ao primeiro aspecto, Porge afirma:   

 

Foi o que Lacan realizou ao interromper seu seminário Os nomes do pai e ao 
lembrar a cada ano que se seguiu a existência dessa interrupção. Porque se 
tinha querido fazê- lo calar, como se ele tivesse pronunciado uma blasfêmia 
ao falar dos nomes do pai, ele se calará e fará deste silêncio uma palavra.264 

 

 E acrescenta: “é um modo de dizer, em ato, algo que concerne ao tema do Nome-

do-Pai”265. 

 

Ainda segundo Porge, nas duas vezes em que fala de seu seminário interrompido 

em seu outro seminário A lógica do fantasma,  Lacan se refere a textos bíblicos.  Na 

primeira ocasião refere-se à primeira palavra e primeira letra do texto e Gênesis:  

 

É bem aquilo – tanto que já hoje torno a fazer uma irrupção nesta tradição 
judaica sobre o que, para dizer a verdade, eu tinha tantas coisas preparadas, 
até o ponto de me engajar num pequeno exercício de aprendizagem de 
leitura massorética, todo o trabalho que me foi de certo modo necessário 
engolir pelo fato de que não pude absolutamente apresentar a vocês a 
temática que tinha a intenção de desenvolver em torno do Nome-do-Pai – e 
tanto quanto disso tudo algo permanece, e nomeadamente no nível da 
história da Criação: Berêshit Bara Elohim começa o livro, isto é, por um 
“beth”. E é dito que esta mesma letra que empregamos hoje, o grande A, de 
outro modo dito o “aleph”, não estava na origem entre aquelas das quais saiu 
toda a Criação. Isto é bem aí nos indicar, mas de uma maneira redobrada 
sobre si mesma, de certa forma, que é enquanto que uma destas letras está 
ausente que as outras funcionam, mas que sem dúvida é na falta que reside 
toda a fecundidade da operação266   

 

                                                 
263 PORGE, Erik. Os nomes do pai  em Jacques Lacan. p. 90. 
264 PORGE, Erik. Os nomes do pai  em Jacques Lacan. p.86. 
265 PORGE, Erik. Os nomes do pai  em Jacques Lacan. p.92. 
266 LACAN, Jacques. A lógica do fantasma . Aula de 23 de novembro de 1966, inédito. Apud 
PORGE, Erik. Os nomes do pai  em Jacques Lacan. p. 102. 
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Numa das aulas seguintes Lacan refere-se novamente ao seminário interrompido e  

menciona novamente o relato de Êxodo 3 sobre o encontro entre Deus e Moisés:  

 

Sonhei, para alguns pequenos desta que me rodeia, prestar- lhes o serviço de 
elucidar um pouco a questão que concerne a sua relação com o Nome... o 
Deus de Nome impronunciável, aquele que se exprimiu no registro de eu [je] 
é preciso dizê-lo. Não “Eu sou aquele que eu sou”, pálida transposição de 
um pensamento plotiniano, mas “eu sou o que sou”, muito simplesmente. 
Sim, eu tinha pensado – eu  o disse e sempre retornarei a isto – em prestar-
lhes este serviço mas permaneceremos sempre aí, enquanto não terei 
retomado esta questão do Nome-do-Pai.267  

 

Segundo Porge  

 

Lacan já insistira sobre a palavra Berêshit (no começo, timbre) no seu 
seminário de 20 de novembro, referindo-se a uma tradição dos sábios de 
Israel, que sucederam aos profetas da época bíblica, citada em A sentença 
dos pais (Pirqe Avot), de acordo com a qual o carneiro sacrificado por 
Abraão no lugar de Isaac estava lá “no começo”, da Criação, designando-o 
assim pelo que ele é, um Elohim e, portanto, um dos nomes do pai. Lacan 
recorreu à tradição judaica para sublinhar a ancoragem do Nome-do-Pai  no 
sacrifício do animal e, mais-além, a letra do texto que a transmite. Ao 
mesmo tempo ele acrescenta que esta letra não funciona senão porque falta 
uma, o “aleph”. A aproximação com o seminário “engolido” se impõe: ele é 
como a letra cuja ausência faz funcionar as outras. A criação de Lacan exige 
o sacrifício de um seminário. Toca-se aí numa dimensão sagrada, que cerca, 
em Lacan, a problemática do Nome-do-Pai.268   

 

Todas essas citações de Lacan que Porge apresenta e que aqui mencionei têm para 

mim uma importância fundamental. Muito mais do que mostrar que o pensamento 

de  Lacan apresenta  proximidade com a tradição judaica, ou se inspira nela, é  a 

possibilidade de se conceber o próprio pensamento de Lacan como uma expressão 

da mesma coisa comunicada pela tradição judaica. A partir dessas referências de 

Lacan aos textos bíblicos, mais do que mera proximidade elas podem indicar que 

Lacan entenda sua articulação e seu ensino, ou seja, a psicanálise, nessa 

                                                 
267 LACAN, Jacques. A lógica do fantasma. Aula de 25 de janeiro de 1967, inédito. Apud PORGE, 
Erik. Os nomes do pai  em Jacques Lacan. p.103. 
268 PORGE, Erik. Os nomes do pai  em Jacques Lacan. p. 103. 
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continuidade da tradição. Por isso Porge afirma que o seminário interrompido pode 

ser entendido como um dizer em ato algo que diz respeito ao Nome-do-Pai. “No 

correr dos anos parece que este seminário não-dito toma um lugar particular, aquele 

de sustentar uma enunciação de Lacan sobre o Nome-do-Pai que seja de ordem do 

semidito”269 Ou “O seminário não proferido torna-se ele mesmo um emblema deste 

indizível [...] O Nome-do-Pai é ele mesmo apresentado como o nome de uma falha; 

a falha faz parte do Nome-do-Pai”270.  Nisso o Nome-do-Pai em Lacan é mais do 

que expressão de uma possível concepção de Deus. É a realização em ato de uma 

concepção religiosa. Há uma concepção de Deus que se revela como o indizível, o 

não-dito, como uma falha que produz um furo. Não há como falar do real  e desse 

Deus que se articula ao real senão como um anúncio sem enunciado. Algo que só 

pode ser ‘dito’ neste ato da enunciação.  

 

 

3.3.2. Estatuto do Nome 

 

 

Por um longo período de sua obra Lacan relacionou o Nome-do-Pai com o pai 

simbólico. Embora mencionasse também o pai imaginário e o pai real, é a partir de 

seu Seminário RSI271 e O Sinthoma  que aprofunda a articulação de sua teoria do 

Nome-do-Pai com os registros do imaginário, do simbólico e do real. É nessa 

articulação que desenvolve e enfatiza o aspecto de nominação que o Nome-do-Pai 

comporta. 

 

Em seu seminário RSI, Lacan afirma: “Eu reduzo o Nome-do-Pai à sua função 

radical que é a de dar um nome às coisas com todas as conseqüência que isto 

                                                 
269 PORGE, Erik. Os nomes do pai  em Jacques Lacan. p. 111. 
270 PORGE, Erik. Os nomes do pai  em Jacques Lacan. p. 111. 
271 LACAN, J. O Seminário R.S.I. inédito. 
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importa”272.   Para entender isso é importante lembrar que para Lacan  cada um dos 

registros do imaginário, simbólico e real se define pela relação com os dois outros e 

pela nodulação  dos três. Cada um deles participa dos outros dois.  Assim, temos um 

simbólico e um real do imaginário, um imaginário e um real do simbólico e um 

imaginário e um simbólico do real. Essa articulação se caracteriza como modos 

pelos quais se determina a posição do sujeito, do eu e do outro. São formas pelas 

quais algo é nomeado. Lacan faz corresponder ao imaginário a consistência, ao 

simbólico o furo e ao real a ex-sistência.  Para cada um há uma dimensão de furo, 

consistência e ex-sistência. A consistência cobre aquilo que é não-contraditório. Há 

uma consistência do simbólico, do imaginário e do real. Assim, também há um furo 

e a ex-sistência, para cada um dos registros. O simbólico, o imaginário e o real, 

enquanto nomeiam alguma coisa são o Nome-do-Pai. 

 

Por isso Porge afirma:  

 

Se o dar nome ao qual se reduz radicalmente o Nome-do-Pai é uma operação 
simbólica, esta pode se emparelhar com o imaginário ou o real, nodular-se 
com eles e condicioná-los de tal modo que então se falará de nominação 
imaginária ou real e estas poderão ter o ofício de nomes do pai. Tal seria a 
radical ex-sistência do Nome-do-Pai que o nó borromeano suporta. Esta 
implicaria uma certa triplicidade: a nominação da relação de duas dimensões 
pela associação desta com a terceira dimensão. O que fundaria o caráter 
simbólico do Nome-do-Pai não seria forçosamente oriundo do simbólico, 
mas do modo de associação com uma dimensão, que comporta uma 
nominação das duas outras dimensões. Esta triplicidade oferece uma pista 
para a interpretação da expressão Nome de Nome de Nome 273.  

 

O nome-do-Pai passa a ser concebido no plural e na forma de uma trindade que 

forma o nó borromeano. Na articulação do nó, junção dos três registros, o Nome-

do-Pai é o que corresponde à dimensão do real que cada um comporta e que 

corresponde, assim, aquilo que ex-siste em cada um. O Nome-do-Pai passa a ser 

                                                 
272 LACAN, J. RSI, aula de 11 de março de 1975, inédito. Apud PORGE, Erik. Os nomes do pai  em 
Jacques Lacan. p.168. 
273 PORGE, Erik. Os nomes do pai  em Jacques Lacan. p. 170. 
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entendido como um quarto nó implícito que nodula os outros três e permite que eles 

sejam diferenciados. 

 

Para caracterizar o Nome-do-Pai não mais apenas no sentido do Pai como nome 

dado ao pai, mas do pai como nomeante,   Lacan volta seu interesse para os textos 

bíblicos. O primeiro foco de Lacan se dirige ao Nome de Deus conforme Êxodo 3 e 

o segundo ao relato da nominação dos animais por Deus em Gênesis. 

 

No primeiro caso, Lacan faz sua primeira abordagem do ehié asher ehié no 

Seminário As psicoses274 e traduz esta frase ainda por  Eu sou aquele que sou. Nesse 

seminário Lacan vê nessa formulação uma relação com sua teoria do ‘eu’ (je) 

entendido como a verdade do sujeito que apenas ‘é’, e se manifesta apenas numa 

recusa pela qual instala um furo. Seria o eu do inconsciente, não o ‘eu’ resultante 

das identificações imaginárias. Nesse caso a formulação seria: “Eu sou o que o eu 

é”. A partir do Seminário A Ética Lacan adota definitivamente a tradução “Eu sou o 

que sou” para acentuar o desejo de distanciamento de se pensar na questão 

ontológica de Deus e, ao contrário, reforçar o caráter de recusa do próprio Deus em 

responder a essa questão. Trata-se de “um Deus que se apresenta como 

essencialmente escondido”275.   Porge afirma:  

Mas nenhum nome pode designar a substância de Deus, que está além da 
substância. Há um paradoxo, explorado pela teologia negativa, em que o 
nome sagrado de Deus designe tanto melhor seu ser quanto mais este ser se 
esconda. Seu nome se identifica tanto mais a seu ser quanto mais o nome é 
inefável e o ser é transcendente. Aí  onde o nome deveria mais dar preensão 
sobre o ser, porque se funde com ele, aí justamente se revela a 
inacessibilidade de preensão. O nome é um sem-nome.276  
 

O Nome-do-Pai enquanto Nome sem nome indica uma ausência, uma falta com a 

qual é possível relacionar a lógica do nome próprio que, nesse ponto, opera uma 

                                                 
274 LACAN, J. O Seminário 3 As psicoses. p. 25 
275 LACAN, J. O Seminário 7 A ética da psicanálise. p. 204 
276 PORGE, Erik. Os nomes do pai  em Jacques Lacan. p. 176. 
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sutura. Conforme Ritvo “O nome próprio é a metáfora imprópria do próprio 

ausente”277  Assim Ritvo interroga:  

 

O pai tem nome próprio ou nomes próprios? Os nomes bíblicos, os nomes 
do Antigo Testamento -Elohim, El Saday, Yahveh, nomes que já eram  
estranhos para o escriba bíblico, restos insondáveis de dialetos perdidos - são 
nomes que o escriba atribui a Deus, não nomes que Deus se impõe a si 
mesmo. Deus mesmo não disse “Eu sou”, se assim fosse todo o mundo da 
religião seria supérfluo: a religião que é a nossa, se funda numa ausênc ia-. 
Sabemos que na lingüística a categoria do nome próprio é um gênero cujas 
espécies são duas: nomes próprios de coisas e seres; nomes próprios de 
pessoas. Porém, desde a psicanálise há um abismo entre ambos: o nome  
próprio do sujeito possui uma reflexividade opaca e radical: me chamo tal 
como fui chamado pela instância paterna e assim me identifico a uma perda 
de identidade278.  
 

E numa nota sobre este texto comenta ainda:  

 

Dizer “eu sou” é uma declinação do ser. A necessidade de que o deus bíblico 
proclame seu ser inclusive sob uma forma duplicada – “Eu sou o que sou”, 
ou segundo as versões “Eu sou o que será” – revela uma peculiar fragilidade 
tão distintiva dele279. 

 

Nesse sentido, nominar  é um ato pelo qual se descreve um sujeito ausente. O 

sujeito permanece desconhecido. Mesmo quando dizemos “Chamo este sujeito de 

                                                 
277 “El nombre próprio es la metáfora impropria de lo proprio ausente”. RITVO, Juan B. Del Padre. 
p.139. 
278 “ ¿ El padre tiene nombre próprio o nomes próprios? Los nombres bíblicos, los nombres Del 
Antigo Testamento – Elohim, El Saday, Yahveh,  nombres que ya eram extraños para el escriba 
bíblico, despojos insondables de sociolectos perdidos – son nombres que el escriba le atribuye a 
Dios, no nombres que Dios se impone a sí mismo. Dios mismo no dice “Yo soy” – si fuera así todo 
el mundo de le religión sería superfluo: la religión que es la nuestra, se funda en una ausencia-. 
Sabemos que en lingüística la categoría del nombre proprio es un género cuyas especies son dos: 
nombres proprios de cosas y seres; nombres proprios de personas. Pero desde el psicoanálisis hay un 
abismo entre ambas: el nombre ptoprio del sujeto posee una reflectividad opaca y radical: me llamo 
tal y como he sido llamado por la instancia paterna y así  me identifico a una pérdida de identidad”. 
RITVO, Juan B. Del Padre. pp. 56-57. Tradução minha. 
279 “Decir “yo soy” es uma declinación del ser. La necesida de que el dios bíblico proclama su ser 
incluso bajo una forma duplicada – “Yo soy el que soy”, o según las versiones “Yo soy el que seré”- 
revela una peculiar fragilidad tan distintiva de él”. RITVO, Juan B. Del Padre. p. 57. Tradução 
minha. 
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João” há aqui um X definido como sujeito. Sujeito é o predicado do sujeito 

absolutamente ausente. Há uma dialética entre o ‘eu’ e o nome próprio: o primeiro 

mostra sem significar, e o segundo se pode chegar a significar é por um 

esvaziamento de significação que se nutre na estabilidade do mostrar que deixou de 

indicar a alguém que não está aí. Esse alguém cujo testemunho é uma marca, um 

rastro. O nome próprio é um fenômeno por excelência. Ele mostra em oposição a 

significar. 

 

Em seu artigo Os Caminhos lógicos da psicanálise: O Nome próprio280, Jorge 

Forbes busca no debate da Lógica, especificamente nas concepções de B. Russell281, 

G. Frege 282 e S. Kripke283 alguns elementos que permitem entender a relação do 

nome com seu referente e, a partir daí, caracterizar como também nesse aspecto a 

psicanálise se constitui num avesso da ciência. 

 

Conforme Forbes, Russel e Frege defendem que o nome é ligado a seu referente por 

uma descrição de um atributo. Cita como exemplo: Quem é Maria? Maria é mulher 

de João. O atributo é uma predicação. E coloca a seguinte questão: Quantos 

atributos são necessários e quantos atributos uma pessoa pode perder até deixar de 

ser ela mesma? Forbes contrapõe-se à essa concepção com a concepção de Saul 

Kripke, segundo qual “... um nome próprio, sempre vai conter nele mesmo mais que 

qualquer descrição, predicação possam significar”, e define o nome próprio como 

um “designador rígido”. Isso quer dizer que o nome próprio, por ser algo invariável 

em qualquer contexto, não significa, mas designa, ou aponta. O referente do nome 

próprio se encontra nele mesmo e não em algum predicado. O fato de apenas 

designar e não significar equivale a dizer que a significação “sempre nos escapa” 

justamente por não se sujeitar à metaforização ou à cadeia significante. Com o 

                                                 
280 Veja: FORBES, J. Os Caminhos lógicos da psicanálise: O Nome próprio. In: 
http://www.jorgeforbes.com.br/br/contents.asp?s=23&j=91. 
281 RUSSEL. Bertrand. A análise da mente.  
282 FREGE, G. Lógica e filosofia da linguagem.  
283 KRIPKE, S. Logique noms propres: naming and necessity.  
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nome comum isso é diferente. Ele não é o mesmo em todos lugares, o contexto é 

que define e, ou, evidencia sua pertinência284. 

 

Lacan trabalha com a noção de nome próprio como um enunciado que se iguala à 

sua significação285. Isso equivale a um silêncio, o ‘eu’ do sujeito designado pelo 

nome próprio, fala, mas não responde de um jeito que se possa entender. Fica 

sempre a pergunta: quem é o ‘eu’? 

 

Agora vejamos, com esta abordagem da questão do Nome próprio procuro apontar 

para uma característica da psicanálise pela qual ela se define como o avesso da 

ciência, e interrogar sobre a eventual relação dessa posição com a religião. Para isso 

é necessário retomar alguns aspectos do que consiste uma análise.  Quando alguém 

procura uma análise, com grande freqüência apresenta-se com o desejo de se 

conhecer melhor, de saber quem é. E os analistas diriam, de saber quem é o ‘eu’.  

Muitas vezes essa procura pela análise ocorre após um longo percurso pela 

medicina, onde com todos recursos da ciência se procurou ‘ouvir’ e decifrar algo 

que se manifesta. Diante do fracasso dessa escuta e da persistência de algo que não 

se deixou ouvir, o sujeito é encaminhado à análise para que esse silêncio, que a 

psicanálise chamará de real, possa ser ouvido.  Num primeiro momento, o esforço 

do analisando consistirá em tentar adequar seus predicados ao seu ‘eu’. O percurso 

da análise consistirá em evidenciar que há sempre uma insuficiência nesse processo, 

tornando impossível essa adequação porque sempre haverá algo que resiste e insiste 
                                                 
284 Veja observação de  NOVAES, M. em seu artigo:  A Letra e o significante nome próprio na 
psicose  In: http://www.uff.br/ichf/publicacoes/revista-psi-artigos/2006-1-Cap%207.pdf 
“ ... Somente os nomes comuns, os substantivos, funcionariam como predicados de vários seres cujas 
referências podem se aplicar a mais de um objeto. Quando 
uso o termo “maçã” em “Maçã não engorda”, denoto uma classe de objetos que 
possuem tais propriedades que são reconhecidas como aquelas de uma determinada 
fruta – a “maçã”. Para fazer referência a uma única maçã, como em “A maçã 
está estragada”, o enunciado teria de ser proferido numa situação de enunciação 
específica em que tanto o falante quanto o ouvinte reconhecessem que se tratava 
daquela única maçã que estava sobrando na geladeira. 
Com os nomes próprios, tudo se passa como se a cada vez que se diz um 
nome sempre um mesmo portador a esse nome será referido e evocado”.  
 
285 Veja: LACAN, J. A Ciência e a verdade. In: Escritos. p. 833. 
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em não se inscrever na cadeia significante ou no processo de simbolização. Esse é o 

real que se manifesta como sinthoma, como o Nome-do-Pai que ‘ex-siste’. Por isso 

Lacan insiste em dizer que a verdade não pode ser dita toda. E aqui vale citar 

novamente Forbes:  

 

Sejamos aqui breves; o que prova o famoso teorema da incompletude senão 
que, por melhor cadeia de provas que se possa estabelecer na definição da 
verdade de uma sentença, sempre haverá uma sentença que, embora fuja à 
prova, não podemos decidir, por isso, sua verdade ou falsidade: a sentença 
indecidível. 
Como o nome próprio, que não se significa na cadeia dos predicados, a 
sentença indecidível não se valida na cadeia de provas.286 

 

O nome próprio como o que indica para o ‘eu’ do sujeito, implica uma 

indecidibilidade com a qual o processo analítico confrontará o analisando, 

convocando-o a respeitar o silêncio e  a lançar-se em ato ao risco, que a 

indecidibilidade impõe287. É assim que a psicanálise se entende como a parte da 

ciência que sustenta o real e promove o encontro com ele. É justamente sob este 

aspecto que pretendo relacionar a psicanálise com a noção cristã da graça. Como 

veremos, é o próprio Lacan que aponta para esta perspectiva.  

 

Outro aspecto que se apresenta como possível de ser relacionado com a religião e, 

também este apontado por Lacan, é o conceito de amor cristão. Diante da 

inacessibilidade ao ‘eu’ e da pergunta como prová- lo, Lacan afirma: “Pois, a rigor, 

posso provar ao Outro que ele existe, não, é claro, com as provas da existência de 

Deus com que os séculos o matam, porém amando-o, solução fornecida pelo 

                                                 
286  FORBES, J. Os Caminhos lógicos da psicanálise: O Nome próprio. In: 
http://www.jorgeforbes.com.br/br/contents.asp?s=23&j=91. 
 
287  Veja observação de Novaes ,M.  em seu artigo: A LETRA E O SIGNIFICANTE-NOME 
PRÓPRIO NA PSICOSE  “Dar um nome próprio não seria dizer em que ele é diferente, mas que ele 
é diferente. O nome próprio seria quase a forma vazia da diferença. Se às vezes pode vir a funcionar 
como predicado das descrições significantes, isso, contudo, não permite antever o sujeito.” 
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querigma cristão”288. Que lugar, ou que função é essa que o amor ocupa e 

desempenha frente aquele que se mostra como o desconhecido, que se manifesta, 

 mas não se inscreve? No parágrafo seguinte ao da citação acima Lacan afirma: 

“Essa, aliás, é uma solução por demais precária para que sequer pensemos em 

fundamentar nela um desvio quanto ao que constitui nosso problema, qual seja: Que 

sou [Eu]?”289. Na mesma medida em que Lacan indica para uma possibilidade de 

articulação com a religião, ele mesmo a descarta como “demais precária”. No 

entanto, penso que esse ‘desvio’ que o amor cristão pode representar merece ser 

investigado. 

 

A  articulação do Nome-do-Pai com o nome próprio oferece uma possibilidade de 

entender as razões de Lacan  se referir com tanta freqüência ao texto de Êxodo 3. A 

pergunta de Moisés caracteriza uma demanda pela qual Moisés dá a Deus o encargo 

de sujeito e de sujeito que deve se nomear.  Parece que Lacan  vê  na pergunta de 

Moisés a Deus a pergunta  do analisando a si mesmo, e na resposta de Deus  aquilo 

que caracteriza a impossibilidade, assim como ela se mostra no processo analítico, 

ficando a indecidibilidade e a abertura.   Nesse sentido,  aquilo que a questão do 

nome de Deus representa no âmbito da religião se reproduz no âmbito da 

psicanálise. E o faz aqui de duas maneiras, ou seja,  na prática clínica e na teoria de 

Lacan, nesta última, a centralidade que o Nome-do-Pai ocupa caracteriza  a 

ausência, aquilo do que não se pode falar, exemplificado no comentário de Lacan 

sobre o alef, como o Outro ausente e se traduz na grande falta do seminário. 

 

A partir disso é necessário reconhecer que as incursões de Lacan na teologia, e as 

elaborações que sobre ela faz,  têm sua razão nas questões próprias da prática e 

teoria da psicanálise.  No entanto, isso não exclui a possibilidade de se pensar a 

prática e teoria da psicanálise como forma de articulação de algo que tem também 

                                                 
288 LACAN, J. A Ciência e a verdade. In: Escritos. p.834. 
289 LACAN, J. A Ciência e a verdade. In: Escritos. p. 834. 
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uma conotação religiosa, visto que caracteriza um aspecto central e constitutivo da 

própria religião290. 

 

Sustentar e confrontar com o real é o que caracteriza a particularidade da 

psicanálise e, supostamente, a diferencia da ciência e da religião.  Sustentar o real se 

traduz na impossibilidade de tudo simbolizar, interpretar e dizer. Conforme Porge, 

desde  De um Outro ao outro, Lacan enfatiza  que “... se falamos algo de certa 

maneira neste campo, vai haver uma outra parte que deste mesmo dizer se tornará 

absolutamente irredutível, absolutamente obscura”291. Não convém falar do Nome-

do-Pai se não se  faz no semi-dizer, um semi-dizer que toma o seu sentido da 

divisão na relação entre a verdade e o saber e da distinção dos termos e dos lugares 

nos quatro discursos. Lacan desenvolverá novas vias para falar do Nome-do-Pai e 

dessa impossibilidade que ele representa, uma delas é a teoria dos quatros discursos, 

nos quais inclui o discurso do analista como situado no avesso do discurso do 

mestre e da ciência, como sendo um discurso que não está já lá, “mas se efetua no 

tempo de uma enunciação”292. O discurso do analista caracteriza o lugar possível 

para falar do Nome-do-Pai. É o lugar que não se pretende como lugar onde o saber 

está no lugar da verdade. 

 

 

 

 

 

                                                 
290 Nesse sentido vale apontar para as reflexões de Jacques Derrida em Salvo o nome  onde, fazendo 
referência às Confissões de Agostinho e à teologia do movimento apofático, afirma que assim como 
o nome próprio é destituído de atribuição predicativa,  também   “A confissão não consiste em 
anunciar” Nessa forma de expressão religiosa não se trata de algo da ordem do saber e da 
informação, mas como ato, é um testemunho que serve para fomentar nos leitores e irmãos o 
chamado a se reconhecerem como filhos de Deus e irmãos entre si. Derrida afirma: “A resposta de 
Agostinho inscreve-se como ordem cristã do amor ou da caridade: como fraternidade.” Veja: 
DERRIDA, J. Salvo o nome .  
291 PORGE, Erik. Os nomes do pai  em Jacques Lacan. p. 136. 
292 PORGE, Erik. Os nomes do pai  em Jacques Lacan. p. 137. 



 

 

168 

 

3.4.     A teoria dos quatro discursos 

 

Lacan elaborou sua teoria sobre os discursos especialmente em seu seminário 17 O 

Avesso da psicanálise.  Como o  nome sugere, trata-se neste seminário de definir a 

psicanálise a partir de um lugar que a caracteriza como um avesso. Esse avesso está 

relacionado ao tratamento da falta na psicanálise em relação à sua diferença com o 

tratamento da falta em outros discursos. Com esse seminário começa  uma nova 

fase no pensamento de Lacan, na qual o conceito de  mais-de-gozar, compreendido 

em analogia ao conceito de mais-valia de Marx, como um produto que se perde, que 

resta disjunto do sujeito no encontro com Outro, denominado de objeto a recebe 

maior destaque.  Esse objeto  passa a ser entendido como o mediador da relação 

com o Outro e o objeto de gozo buscado na s relações. Com isso já não é mais na 

busca do sentido esperado na relação com o Outro, que caracteriza a dimensão do 

significante fálico, que se sustentará o desenvolvimento teórico de Lacan.  

 

A psicanálise é uma teoria e uma prática que se constituem num discurso específico 

e diferenciado entre outros discursos. Não se trata, portanto, de uma 

Weltanschaung293. Seu específico se caracteriza pela relação que estabelece com 

outros discursos, justamente quando os interroga sobre a lógica que os sustenta em 

sua tendência totalizadora onde captam a si mesmos como um todo e, com os 

dispositivos estratégicos e políticos da operação totalizadora,  produzem uma 

subjetividade. A psicanálise é o discurso que se ocupa de uma “...outra 

subjetividade que surge de seus interstícios, dos cortes, das falhas mesmas da 

operação totalizadora”294. Trata-se na psicanálise de um discurso ‘destotalizador’ 

que se fundamenta na hiância produzida pela falta que se manifesta na disjunção 

entre saber e verdade295. O saber que o sujeito produz  na experiência analítica  não 

                                                 
293 Veja mais em:FINK, Bruce. O sujeito lacaniano. p.159. 
294 “... otra subjetividad que surge de sus intersticios, de los cortes, de las fallas mismas de la 
operación totalizadora”.  HODGSON. H. Garcia, Deleuze Foucault Lacan – una política del 
Discurso . p.11. Tradução minha. 
295 Entendo que esta posição que Lacan propõe como da psicanálise não está muito distante do que 
propõe Derrida com sua teoria da desconstrução frente a outros discursos. Veja o que diz Derrida: 
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é um saber pleno, mas um saber marcado por uma hiância  que faz com que a falta 

torne-se constitutiva desse saber. O resultado é um sujeito marcado pela divisão 

entre o saber e sua verdade. Verdade essa que sempre questiona todo saber. 

 

Nesse sentido, o discurso psicanalítico, enquanto um discurso entre outros, tem sua 

particularidade no fato de ser um discurso que sem se transformar numa 

metalinguagem296, apresenta uma possibilidade de entendimento do funcionamento 

dos outros discursos a partir de sua  singularidade. No entanto, a psicanálise não se 

apresenta como quem oferece “um ponto arquimediano fora do discurso, mas 

simplesmente na elucidação da estrutura do discurso em si.”297  Segundo Lacan, 

trata-se na estrutura do  discurso de uma “estrutura necessária, que ultrapassa  em 

muito a palavra”298  podendo dela inclusive prescindir pois: 

 

Subsiste em certas relações primordiais. Estas, literalmente, não poderiam 
se manter sem a linguagem. Mediante o instrumento da linguagem instaura-
se um certo número de relações estáveis, no interior das quais certamente 
pode inscrever-se algo bem mais amplo, que vai bem mais longe do que as 
enunciações efetivas. Não há necessidade destas para que a nossa conduta, 
nossos atos, eventualmente, se inscrevam no âmbito de certos enunciados 
primordiais.299 

 

                                                                                                                                         
“A cada vez a resposta desconstrutivista a obras como a de Foucault,  da Lévi-Strauss ou de Lacan 
era diferente. Quase nunca escrevi sobre este ou aquele autor em geral, nem tratei a totalidade de um 
corpus como se fosse homogêneo. O que me interessa é antes a divis ão das forças e dos motivos 
nesta ou naquela obra, e reconhecer o que ali é hegemônico ou o quê ali se vê secundarizado, até 
mesmo negado.  Tentava também – o que cada vez mais me esforço por fazer – respeitar o idioma ou 
a singularidade de uma assinatura. Comum a esses autores, a axiomática estruturalista era cada vez 
posta em prática num estilo diferente, num lugar e sobre corpus heterogêneos. Eu queria marcar em 
cada um deles o que a senhora chamou de “momento dogmático” – o resíduo de credulidade – para, 
sem deixar de respeitar a exigência estruturalista, “desconstruí”-lo.”  A diferença com Lacan é que 
no seu processo destotalizador a ênfase recai sobre a hiância  entre saber e verdade, sobre o 
recalcado  nesta relação, mais do que sobre o resíduo de credulidade. Veja: DERRIDA,J.; 
ROUDINESCO, E. De que amanhã... p. 16.   
296 Veja mais em:FINK, Bruce. O sujeito lacaniano. p.168. 
297 FINK, Bruce.  O sujeito lacaniano. p.168. 
298 LACAN, J. O Seminário  Livro 17 O avesso da psicanálise. p.11. 
299 LACAN, J. O Seminário  Livro 17 O avesso da psicanálise. p.11. 
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A estrutura do discurso, entendido como “estatuto do enunciado”300 se define a 

partir do que Lacan denomina de “relação fundamental” que designa nada mais que 

a relação de um significante com outro significante, onde o sujeito é o que aparece e 

desaparece entre um e outro. Na estrutura do discurso, porém, Lacan diferencia os 

significantes. Há um significante que intervém e outro sobre o qual incide essa 

intervenção. Laçam denomina esse primeiro de significante mestre - S1 -  e o 

segundo de saber - S2  - designando o campo constituído pelos outros significantes 

que já se articulam entre si e constituem o campo do saber. Quando S1 intervém em 

S2 produz-se o sujeito dividido  - $ - entre ambos. Deste processo resulta que algo 

se perde, o objeto a. O funcionamento do discurso é  definido pela clivagem e 

distinção do significante mestre com o saber. 

 

Lacan  estabeleceu uma fórmula na qual encontram-se quatro posições  que podem 

ser ocupadas de formas distintas pelos quatro conceitos que o compõem. Os 

conceitos são: o agente (definido como significante mestre – S1 ); o outro (definido 

como o saber- S2); a verdade (definida como o sujeito dividido - $) e o produto ou 

perda (definido como objeto a).   

   

  Agente/posição dominante_(S1)__        ?        outro_(S2)______                          

          Verdade ($)    produto/perda (a)  

 
 

A posição destes diferentes elementos é variável e suas diferentes posições 

determinam o que Lacan definirá como os quatro discursos fundamentais: o 

discurso do mestre; o discurso da universidade; o discurso da histérica e o discurso 

do analista. 

 

No que segue  apresento apenas brevemente cada um dos discursos com a 

finalidade de caracterizar o específico do discurso do analista como a posição que 

                                                 
300 LACAN, J. O Seminário  Livro 17 O avesso da psicanálise. p.11. 
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apresenta   o que considero a minha interrogação sobre o manejo religioso da falta a 

partir da psicanálise, ou seja: encontra-se na religião uma posição frente à falta que 

se assemelha a do analista? 

 

3.4.1. O discurso do mestre 

 

 

S1  ?  S2 

$         a 

 

Dentre todos discursos, o do mestre ocupa um lugar privilegiado, é a partir dele que 

Lacan desenvolve sua teoria da estrutura do discurso e o faz representar a posição 

oposta do discurso do analista.  Não é uma invenção de Lacan, mas de Hegel, de 

quem Lacan o assume e o transforma numa espécie de discurso primário que lhe 

permite desenvolver os outros e através de suas estruturas caracterizar o que é a 

subversão psicanalítica. É o primeiro discurso caracterizado por Lacan para 

descrever como o ser falante é assujeitado pelo significante. No discurso do mestre 

a posição dominante é ocupada pelo S1, chamado de significante mestre pelo fato de 

portar um não-senso, uma razão que não precisa se justificar ou explicar, porque ele 

simplesmente é, algo que não pode ser relativizado ou posto em questão301. Na 

interpretação de Lacan é sobre essa função de S1 que se apóia a essência do Senhor  

no esquema de Hegel. O Senhor, ou mestre (S1) dirige-se ao escravo (S2)  que para 

ele trabalha e produz. Trabalhar implica num saber-fazer, por isso o saber está do 

seu lado e não do senhor. Este, diz Lacan, “...não deseja absolutamente saber 

absolutamente nada – ele deseja que as coisas andem”302.  A posição do escravo é o 

lugar do saber, por isso S2 corresponde ao significante do saber como meio de gozo. 

                                                 
301 Na clínica esse significante mestre (S1) pode-se revelar como algo que produz uma interrupção 
no discurso do paciente impedindo a associação, como algo sobre o quê nada pode ser dito. 
Geralmente um nome próprio, nome de uma doença grave, a morte, entre outros. 
 
302 LACAN, J. O Seminário  Livro 17 O avesso da psicanálise. p. 21. 
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Mas são dois saberes, um saber  que se sabe e um saber que não se sabe. O primeiro 

diz respeito ao saber sobre o que é o desejo do Senhor ao qual o escravo se 

identifica e que caracteriza a verdade do Senhor. O segundo é o saber que porta um 

enigma, o enigma do desejo do próprio escravo.   

 

Da relação do mestre com o escravo resulta um excedente, a mais-valia,  ou em 

termos lacanianos, mais-gozar, caracterizado por Lacan como o objeto a, que se 

situa no canto direito inferior da fórmula. Essa mais-valia  derivada do trabalho, 

respectivamente do saber do escravo, proporciona um ganho que não é usufruído 

pelo escravo, mas é apropriado pelo mestre, o mais-gozar. Por estar assujeitado ao 

mestre o escravo porta uma falta e  perde algo. O que o escravo perde é o saber 

acerca de seu desejo. Do lado do mestre a falta é velada, sua posição se mantém na 

pretensão de totalidade que impõe a negação da verdade de sua castração, sua 

divisão entre consciente e inconsciente, produzida por ser também ele um ser da 

linguagem, o que é caracterizado por Lacan com $, no canto esquerdo inferior da 

fórmula.  

 

O discurso do mestre se sustenta no mito “ultra reduzido” de  

 

ser idêntico a seu próprio significante. [...]  Foi nisso que lhes indiquei da 
última vez o que esse discurso tem de natureza afim à da matemática, onde 
A representa a si mesmo, sem precisar do discurso mítico para dar- lhe suas 
relações. É por aí que a matemática representa o saber do mestre como 
constituído com base em outras leis que não as do saber mítico. Em suma, o 
saber do mestre se produz como um saber inteiramente autônomo do saber 
mítico, e isto é o que se chama de ciência.303  

 

Para Lacan, ser idêntico a seu próprio significante é algo insustentável, infração à 

regra signifcante, onde um significante pode significar tudo, só não a si mesmo. 

 

                                                 
303 LACAN, J. O Seminário  Livro 17 O avesso da psicanálise. p. 84. 



 

 

173 

 

3.4.2. O discurso universitário 

 

S2  ?    a 

S1         $ 

 

O discurso universitário se constitui pela mudança de posição na fórmula pelo giro 

de um quarto em sentido anti-horário. Com esse giro, o saber (S2) passa a ocupar a 

posição dominante (posição esquerda, superior). Trata-se do saber sistemático, 

enciclopédico, que faz a função de legitimação da vontade do mestre pela via da 

racionalização. Sua força legitimadora se expressa, por exemplo, num timbre de um 

documento que garante a validade do que é enunciado, ou de uma citação quando 

antecedida por: Freud disse: “...”; Marx disse: “...”. Sua meta é produzir um 

conhecimento que esgote todas possibilidades de enquadramento. Assim, por 

exemplo, a tentativa de Charles Fourier de catalogar os 810 tipos de 

personalidade304. 

 

No discurso da universidade o S2  (saber) passa a ocupar o lugar que foi do mestre, 

lugar do mandamento, da ordem. E a ordem é: “ – Vai, continua. Não pára. 

Continua a saber sempre mais.”305  No discurso do mestre essa ordem se dirige ao 

escravo, no da universidade ao (a) estudante. No discurso da universidade é o saber 

(S2)  que se dirige (seta) ao objeto a, a mais-valia, como expressão da perda do 

valor de trabalho, e a racionaliza ou justifica. O a significa o sujeito dividido e 

alienado. Com isso o sujeito do saber enquanto agente dominante do discurso 

produz e ao mesmo tempo exclui o sujeito dividido, sujeito do inconsciente 

(posição direita, inferior). Por isso, no lugar de sua verdade oculta não se encontra 

senão o significante mestre (S1), (posição esquerda, inferior). O princípio do 

discurso da universidade é acreditar-se unívoco. Por sua estrutura, mascara a 

divisão do sujeito, com o que permite ao S1  posar como completo. 

                                                 
304 Exemplo citado por FINK, Bruce. O sujeito lacaniano . p.163. 
305 LACAN, J. O Seminário  Livro 17 O avesso da psicanálise. p. 98. 
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3.4.3. O discurso da histérica 

 

$  ?   S1 

a        S2  

 

No discurso da histérica a posição dominante é ocupada pelo sujeito dividido que se 

dirige ao significante mestre  interrogando-o sobre sua verdade. A partir de seu 

saber acerca da divisão do sujeito, da contradição entre consciente e inconsciente, 

obtém um prazer, um gozo ao questionar os limites da verdade do saber sobre a qual 

o significante mestre baseia sua legitimidade. Essa diferença, o a, entre a verdade e 

o saber do mestre é a verdade sobre a qual o discurso da histérica se funda e lhe 

permite apontar para um furo, uma falta no que se pretende uma unidade ou um 

conjunto completo. Lacan se baseia nas características da pessoa histérica que está 

sempre a procura de um mestre para, ao encontrá- lo, destituí- lo. Ao proceder assim, 

a histérica se protege de sua própria falta, situando-a sempre no outro. A histérica 

goza com o produto que se perde na relação entre o significante mestre e o saber. 

“A histérica se apresenta como sujeito dividido ($) por seus sintomas, ela produz 

saber (S2) e suscita o significante mestre no outro (S1).  Ela desmascara a função do 

mestre e é neste lugar que aparece o pai idealizado.”306 Diz Lacan “Ela quer um 

mestre. É aí  que habita no cantinho ao alto e à direita para não nomeá- lo de outro 

modo. Ela quer que o outro seja um mestre, que ele saiba muitas coisas, mas mesmo 

assim  não que ele disso saiba o bastante para não acreditar que é ela que é o prêmio 

supremo de todo seu saber. Dito de outro modo, ela quer um mestre sobre o qual ela 

reine.”307 

 

Em seu seminário 17 O avesso da psicanálise Lacan considera a ciência como uma  

forma do discurso da universidade a serviço do mestre, assim como a filosofia 

                                                 
306 LACAN, J. O Seminário  Livro 17 O avesso da psicanálise. p.142. 
307 LACAN, J. O Seminário  Livro 17 O avesso da psicanálise. p.107. 
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clássica. Mais tarde, a partir de 1970, passa a considerar a ciência como uma forma 

do discurso da histérica.  Fink308 menciona como exemplo o princípio da incerteza 

proposto por Heisenberg, que postula um limite para o saber científico, pelo que 

fica impossível formar um conjunto sem que permaneça nele um furo, uma falta não 

preenchível. Entendo que entre o discurso da ciência e o da histérica permanece 

uma diferença que consiste no seguinte: em seu esforço de tudo apreender com seus 

instrumentos, a ciência acaba produzindo cada vez mais esses furos que não se 

deixam apreender. Com isso a ciência produz cada vez mais  um real, entendido 

como aquilo que escapa de toda tentativa de apreensão.    Em  O triunfo da religião 

Lacan afirma que por causa da ciência o real “vai se estender” porque introduz “... 

um monte de coisas perturbadoras na vida de todos.”309  Trata-se, a meu ver, no 

caso da ciência mais de um efeito do que de uma intenção. Ao contrário, o discurso 

da histérica não produz real, mas aponta para ele, esse furo impreenchível que a 

ciência produz toda vez que procura alcançar o real,  o substrato último por trás de 

qualquer coisa. Nesse mesmo texto Lacan se refere então à religião como o discurso 

que procurará “dar um sentido a todas reviravoltas introduzidas pela ciência”310. 

Com isso a situa, nesse momento, no discurso da universidade. 

 

3.4.4. O discurso do analista 

 

a  ?  $ 

S2     S1 

 

No discurso do analista encontramos a estrutura absolutamente oposta ao discurso 

do mestre, por isso representa seu avesso. A posição dominante, do mestre,  é 

ocupada pelo analista sob a forma de objeto a, isto é, sob a forma daquilo que é 

enigmático e opaco e que caracteriza aquilo que se perde na relação entre o 

                                                 
308 FINK, Bruce.  O sujeito lacaniano. p.164. 
309 LACAN, J.  O triunfo da religião . p. 65. 
310 LACAN, J.  O triunfo da religião . p. 65. 



 

 

176 

 

significante mestre e o saber (S1  ?  S2), ou seja, a mais-valia ou o mais-gozar.  

Trata-se de algo que se perde e, como tal, produz o desejo, fazendo a função de sua 

causa. Enquanto a relação do senhor com o escravo resulta na perda desse saber, do 

escravo acerca de seu desejo, transformando esse saber num enigma,  o discurso do 

analista  visa, por sua posição de escuta e de encorajamento ao analisando, 

convocando-o a falar qualquer coisa,  fazer emergir os significantes que permitam 

situar o desejo. Para quê?  Para que descobrindo seu desejo o sujeito possa sair da 

posição na qual se identifica e fixa como objeto de gozo do outro, do mestre. 

Posição essa que impele à repetição e da qual só pode sair quando entra em contato 

com seu próprio desejo, com sua própria falta e sua própria maneira de gozar. Por 

isso no discurso do analista, a posição deste é “feita substancialmente do objeto 

a”311.  Esse a, é o que no discurso se apresenta como o mais opaco e se constitui 

como causa de desejo. Nesse sentido o objeto a é representado pelo analista como 

sujeito que é puro sujeito desejante. Isso quer dizer que o analista sustenta sua falta 

e a partir dela interroga o sujeito dividido ali onde a divisão deste se manifesta: nos 

atos falhos, sonhos, lapsos.  O que o move é o desejo de que pelo trabalho 

associativo o paciente manifeste e entre em contato com aquilo que para ele é o 

significante mestre, aquele que faz função de não-senso porque simplesmente é sem 

nada significar, pois não se relaciona ainda com outros significantes e, portanto, não 

é dialetizável. Pelo processo associativo visa-se que esse significante mestre (S1) 

seja posto em relação com outros significantes e possa produzir um saber sobre 

como o  saber do sujeito tornou-se um meio de gozo do outro e como esse saber 

produz e indica o enigma sobre sua verdade  possibilitando uma outra subjetivação.  

 

Na base da posição do analista que encarna o objeto a,  o saber (S2) que está no 

lugar da verdade é o do inconsciente, não o do mestre ou da universidade. É 

sustentado nessa verdade, a partir dela, que o analista se dirige ao sujeito dividido, 

justamente entre seu saber e sua verdade, e aponta para  ele que seu discurso se 

fundamenta numa verdade que não é sua, mas de algum mestre do qual se tornou 

                                                 
311  LACAN, J. O Seminário  Livro 17 O avesso da psicanálise. p. 40. 
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agente e porta-voz. Ao questionar a verdade de seu discurso, o sujeito é confrontado 

com sua divisão e  levado a relacionar sua verdade com outros significantes, pelo 

que se produzirá  nele o saber da sua própria falta em ser e de que há uma falta 

também no mestre. A partir de então o saber diz respeito a essa falta em ser 

constitutiva do sujeito e, portanto, da própria verdade312. A verdade, por ser a falta 

em ser é a própria  impossibilidade de ser dita. A respeito disso Lacan afirma:  

 

Se há algo que toda nossa abordagem delimita, que seguramente foi 
renovado pela experiência analítica, é justamente que nenhuma evocação da 
verdade pode ser feita se não for para indicar que ela só é acessível por um 
semi-dizer, que ela não pode ser inteiramente dita porque, para além de sua 
metade, não há nada a dizer. Tudo o que se pode dizer é isto. Aqui, por 
conseguinte, o discurso se abole. Não se fala do indizível, por mais prazer 
que isto pareça dar a alguns.313 

 

É assim que o discurso do analista se caracteriza em sua particularidade. Ele toma 

sobre si a falta que se impõe como impossibilidade de aceder à verdade e faz dessa 

impossibilidade a sua verdade como o lugar a partir de onde  explicita a divisão do 

sujeito, ao invés de tamponá- la. A experiência analítica é da ordem do saber que  

não as sabe, instituído no S2, o outro significante, que não está sozinho. “O ventre 

do Outro, do grande Outro, está repleto deles. Esse ventre é aquele que dá, como 

um cavalo de Tróia monstruoso, as bases para a fantasia de um saber-totalidade”. 314   

 

Essa particularidade posição do discurso da analista frente à falta e à 

impossibilidade, que se mostra tanto na teoria como na prática analítica, foi a 

interrogação primeira  que motivou a pesquisa como uma busca pela possibilidade 

de articulação dessa posição com a religião cristã. Embora não soubesse apriori 

quais poderiam ser, e onde estariam os pontos de proximidade que permitiriam 

estabelecer um vínculo entre essas duas áreas do saber, percebi com surpresa, que 

                                                 
312 Lacan afirma: “O que é o amor à verdade? É uma coisa que zomba da falta a ser da verdade.” 
Veja: LACAN, J. O Seminário  Livro 17  O avesso da psicanálise. p. 49. 
313 LACAN, J. O Seminário  Livro 17 O avesso da psicanálise. p. 49. 
 
314 LACAN, J. O Seminário  Livro 17 O avesso da psicanálise. p. 31. 
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esses possíveis vínculos podem ser encontrados  na própria construção do 

pensamento lacaniano. Certamente o discurso do analista representa uma posição 

que pode ser considerada, como Lacan o faz, um avesso em relação a outros 

discursos. No entanto, um aspecto no texto de Lacan citado acima chama atenção. 

Lacan diz que essa posição que demarca a disjunção entre o saber e a verdade que  

o discurso do analista representa, é renovado pela psicanálise. Renovado, significa, 

que não se trata de algo novo, mas retomado, re- introduzido.  

 

Já vimos que um dos aspectos do que é re-introduzido pela psicanálise está 

articulado com o conceito de Nome-do-Pai, que tem sua origem, não apenas 

lexográfica, na tradição religiosa judaico-cristã. A partir desse conceito é que a 

psicanálise desenvolve o que a caracteriza em sua particularidade. Porém, proponho 

que também nessa posição, entendida como específica da psicanálise, estão 

presentes concepções e elementos da tradição judaico-cristã que, se não inspiraram 

a psicanálise, pelo menos tem com ela uma grande similaridade. Refiro-me 

especificamente a questão  do amor cristão, entendido como um tratamento – no 

sentido de manejo,  possível frente à falta; e da relação entre a concepção de ato e 

da graça.  Como na questão do Nome-do-Pai vou abordá-las seguindo as pistas e 

referências que o próprio Lacan apontou em seus textos. 

 

 

 

3.5. Com Lacan (re)descobrindo a religião 
 

 

Como vimos, ao longo de sua obra Lacan faz muitas referências à religião e a 

teologia. Nas suas interlocuções com a religião pude constatar um duplo aspecto: na 

mesma medida em que faz um juízo crítico e, por vezes negativo, da religião, em 

outros, serve-se, ou, como dizem alguns autores que citamos, importa da religião 

conceitos para elucidar sua teoria. Isso caracteriza uma certa ambigüidade que faz 
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com que seja necessário interpretar Lacan contra Lacan. Ou seja, algumas de suas 

posições sobre religião podem ser interpretadas e ultrapassadas por outras que ele 

mesmo apresenta. É nessa dinâmica que foi possível redescobrir aspectos da própria 

religião. 

 

Numa das aulas posteriores a uma palestra realizada  na Universidade Católica de 

Bruxelas Lacan pronuncia-se a respeito da abordagem de questões religiosas por 

parte de analistas, e afirma:  

 

Para nós, analistas, que, nos fenômenos que são de nosso próprio campo, 
pretendemos ir mais longe do que certas concepções de uma pré-psicologia e 
abordar as realidades humanas sem preconceitos, não é absolutamente 
preciso dar adesão a essas verdades religiosas, qualquer que seja, e cujo 
leque pode abrir-se na ordem do que se chama de fé, para que nos 
interessemos pelo que se articulou em termos próprios na experiência 
religiosa – em termos, por exemplo, do conflito entre a liberdade e a graça.  
Uma noção tão articulada quanto a da graça é insubstituível quando se trata 
da psicologia do ato, e não encontramos nada equivalente na psicologia 
acadêmica clássica.315 

 

Vejo nessa citação que, embora afirme e preserve a diferença dos campos da 

psicanálise e da religião, Lacan faz um reconhecimento do que se “articulou em 

termos próprios na experiência religiosa”.  O fato de Lacan se reportar à religião 

não tem, aqui, o sentido da crítica tão habitual no meio psicanalítico que consiste 

basicamente em conceber a religião como manifestação neurótico-obsessiva, mas o 

desejo de “ir mais longe”, superando preconceitos e não temendo o reconhecimento 

da proximidade de articulações sobre “as realidades humanas” em outros campos.   

Talvez seja esse o aspecto que bem caracteriza a obra de Lacan: o esforço de ir mais 

longe. É justamente nesse esforço que entendo que revelou aspectos mais profundos 

daquilo que já estava lá, tanto em Freud quanto na religião. Lacan não apenas re-

descobriu elementos do pensamento de Freud, mas também da religião. 

 

                                                 
315 LACAN, J. O Seminário Livro 7 A ética da psicanálise. pp. 209-210. 
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É a partir desses aspectos que redescobriu na religião  que quero a seguir apresentar 

alguns aspectos pelos quais a própria posição de Lacan frente à religião pode ser 

ultrapassada, inclusive no sentido do que chamei de Lacan contra Lacan. Com isso 

também procuro ressaltar aquilo que considero o específico da psicanálise lacaniana 

e demonstrar o quanto isso caracteriza também uma dimensão da religião, pelo que 

se revela uma possível profunda proximidade entre os dois campos. 

 

 

3.6. A Coisa ou: o mal radical 

 

Quero destacar agora um aspecto da religião cristã que recebeu de Lacan uma 

atenção especial. Trata-se da concepção paulina sobre a relação da Lei com o 

pecado.  No seminário A ética da psicanálise Lacan parafraseia o texto de 

Romanos, capítulo 7, versículos 7 a 10, e formula assim:   

 

É a Lei a Coisa? De modo algum. Mas eu não conheci a Coisa senão pela 
Lei. Porque não teria idéia da concupiscência se a Lei não dissesse – Não 
cobiçarás. Foi a Coisa, portanto, que, aproveitando-se da ocasião que lhe foi 
dada pelo mandamento, excitou em mim todas as concupiscências; porque 
sem a Lei a Coisa estava morta. Quando eu estava sem a Lei, eu vivia; mas, 
sobrevindo o mandamento, a Coisa recobrou vida, e eu morri. Assim o 
mandamento que me devia dar vida, conduziu-me à morte. Por que a Coisa, 
aproveitando da ocasião do mandamento, seduziu-me, e por ele fez-me 
desejo de morte.316  

 

Sobre este texto, no qual faz uma equivalência entre a Coisa e o pecado, Lacan 

comenta o seguinte: “A relação entre a Coisa e a Le i não poderia ser melhor 

definida do que nesses termos. [...] É somente pelo fato da Lei que o pecado, 

hamartia , o que em grego quer dizer falta (manque), e não-participação à Coisa, 

adquire um caráter desmesurado, hiperbólico”.317 

 

                                                 
316 LACAN, J. O Seminário Livro 7 A ética da psicanálise. p. 106. 
317 LACAN, J. O Seminário Livro 7 A ética da psicanálise.p. 106. 
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Temos aqui a noção de falta identificada com o pecado e o pecado com a Coisa. Os 

três termos se referem à mesma coisa e estão relacionados com a Lei, com a 

interdição. A Coisa é equiparada ao que existe de faltoso, e que resulta da operação 

pela qual se produz um resto que se perde no processo de simbolização pelo qual a 

coisa primordial, representada pela mãe, é substituída por outra que a representa. 

Lembremos do carretel no exemplo de Freud apresentado no primeiro capítulo. A 

entrada na linguagem equivale à separação e coloca o ser humano na condição de 

ex-sistência e subordinado à Lei.    

 

A Lei coloca o ser humano em posição de interditado ao seu desejo de junção com a 

Coisa e faz com que a relação com ela  adquira um caráter desmesurado.  A Lei 

produz um equívoco, pois sugere a possibilidade de superar a falta  pelo seu 

cumprimento. A proibição efetivamente não é o que impede a junção, mas encobre  

sua impossibilidade. Nesse sentido, vejo uma proximidade muito grande com a 

interpretação de Lutero a respeito dos mandamentos quando afirma que sua função 

é fazer com que através dele o ser humano seja “advertido e despertado para que 

veja sua impotência”318.  Ou ainda quando fala da Lei:  

 

Por isso, as palavras da lei são ditas não para afirmar o poder da vontade, 
mas para iluminar a razão cega, para que ela veja quão nula é sua luz e quão 
nula é a força da vontade. “O conhecimento do pecado”, diz Paulo, “(vem) 
pela lei” (Rm 3.20); não diz que por ela venha a abolição ou evitação do 
pecado. Todo sentido e força da lei consiste unicamente em proporcionar 
conhecimento apenas do pecado, mas não em demonstrar ou conferir alguma 
força. Com efeito, o conhecimento não é poder nem confere poder, mas 
instrui e demonstra que ali não há força nenhuma e quão grande é ali a 
fraqueza. Pois que pode ser o conhecimento do pecado senão o 
conhecimento de nossa fraqueza e de nosso mal? Com efeito, ele não diz que 
pela lei viria o conhecimento da força ou do bem. Ora, tudo o que faz a lei, 
como testemunha Paulo, é tornar conhecido o pecado319. 

 

                                                 
318 Veja: LUTERO, Martinho. Da vontade cativa. In: Obras selecionadas. p. 91 
319 Veja: LUTERO, Martinho. Da vontade cativa. In: Obras selecionadas. p. 91. 



 

 

182 

 

A questão que se coloca então é, havendo uma proximidade na constatação desse 

fato tanto na religião quanto na psicanálise, como cada um desses campos 

vislumbra e propõe um manejo dessa falta,  desse ‘dano’ como o formula Lacan, 

que se instala? O que propõe a religião? O que propõe a psicanálise?   

 

Embora Lacan tenha revisto algumas das suas proposições ao longo de seu 

percurso, entendo que em relação ao que propõe frente à falta permanece válido em 

todo seu ensino: não abdicar do seu desejo. O que significa isso? Há uma 

possibilidade de contornar-se a falta sacrificando  o desejo ao Outro.  Abdicar do 

desejo e tornar-se objeto de gozo do Outro. Já vimos que por essa via tampona-se a 

falta do Outro que passa a ser idealizado como potente, e a falta em si mesmo é 

percebida não como impossibilidade, mas como interdição. Como vimos, esse 

caminho é identificado com freqüência por Lacan ao manejo da falta na religião. 

Aqui estaria acontecendo o que Lacan diz do religioso:  

 

Digamos que o religioso entrega a Deus a incumbência da causa, mas nisso 
corta seu próprio acesso à verdade. Por isso ele é levado a atribuir a Deus a 
causa do seu desejo, o que é propriamente o objeto do sacrifício320.  

 

O que Lacan caracteriza aqui é algo que diz respeito ao manejo do ser humano 

religioso. Isso não equivale necessariamente à religião como tal. Esse tratamento da 

falta não é exclusivo do sujeito religioso, mas apresenta uma característica 

tipicamente religiosa. No entanto, não pode ser identificado à religião.  Religião e 

comportamento religioso às vezes se confundem em Lacan. O que procuro enfatizar 

é que embora a religião por vezes seja equiparada ao comportamento do religioso, 

Lacan apresenta uma dimensão da religião que ultrapassa esse comportamento, e 

com a qual articula seu pensamento. Para ilustrar tanto o que caracteriza o 

comportamento do religioso como também a dimensão da religião que dele se 

diferencia e até a ele se opõe, volto a sua única aula sobre os Nomes do Pai. Ali, ao 

descrever a situação do sacrifício de Isaque por Abraão, Lacan faz referências à 

                                                 
320 LACAN, J. A Ciência e a verdade. In: Escritos. p. 887. 
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literatura rabínica que consultou sobre o episódio,  e apresenta um desses 

comentários:  

 

Quando Abraão fica sabendo pelo anjo que ele não está ali para imolar Isaac, 
Rachi faz-lhe dizer: “E então? Quer dizer que eu vim para nada? Vou, 
mesmo assim, lhe fazer ao menos um leve ferimento, para sair um pouco de 
sangue. Isso te dá prazer, Eloim?”  Não sou eu quem está inventando, é um 
judeu devotíssimo, e cujos comentários são bastante estimados na tradição 
da Mishnah321.  

 

Está aí uma expressão religiosa do desejo de se oferecer como objeto de gozo 

Outro. O que é descrito aqui, mais do que ser um exemplo religioso do desejo de se 

oferecer como objeto de gozo ao Outro, é o fato de que esse desejo, em si, é 

entendido como o que constitui o religioso. Nesse caso, o religioso seria exatamente 

esse desejo de abdicar do desejo, como uma forma de tratamento da falta. Ele 

comporta a noção de  que o grande  Outro  - Deus - demanda do sujeito o sacrifício 

de seu próprio desejo. Lacan afirma que “A neurose é inseparável, aos nossos olhos, 

de uma fuga diante do desejo do pai, o qual o sujeito substitui por sua demanda”322. 

Isso significa que é difícil para o neurótico suportar a idéia de que o pai porte uma 

falta que se expressa num desejo. A forma de se proteger dessa idéia é propor-se 

como objeto de gozo ao pai, via sacrifício. 

 

Embora o relato bíblico culmine na não concretização desse sacrifício, porque Deus 

não o quis assim, a história das interpretações desse texto no meio cristão enfatiza, 

com freqüência, que o quê Deus espera é, no mínimo, a disposição do sujeito  para 

abdicar de seu desejo. Porém, o que Lacan faz, para além de descrever essa 

disposição do sujeito, é mostrar como o Deus de Abraão se distancia dessa prática, 

recusando  essa oferta. E então Lacan fala de outro jeito da religião. Cito novamente 

essa sua afirmação: 

  

                                                 
321 LACAN, J. Nomes-do-Pai. pp. 82-83. 
322 LACAN, J. Nomes-do-Pai. p. 76. 
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“O hebraico odeia a prática dos ritos metafísico-sexuais que, na festa, unem 
a comunidade ao gozo de Deus. Valoriza, ao contrário, a hiância que separa 
desejo e gozo”323.   

 

No mesmo sentido Lacan aponta para a diferença da religião judaico-cristã com 

outras formas religiosas e afirma:  

 

O misticismo está em todas as tradições, exceto na que vou introduzir, em 
que se fica bastante constrangido sob esse aspecto, um busca, construção, 
ascese, assunção, o que quiserem, um mergulho em direção ao gozo de 
Deus. 
Em contrapartida, o que marca o misticismo judaico, até mesmo no amor 
cristão, e mais ainda na neurose, é a incidência do desejo de Deus, que aqui 
faz pivô 324. 
 

Aqui Lacan descreve a religião judaico-cristã como que sustentando a hiância que 

separa desejo e gozo, ou seja, a não-participação na Coisa. Mais do que um detalhe, 

essa dimensão caracteriza algo essencial na religião judaico-cristã.  

 

Essa diferença na abordagem de Lacan permite identificar, também nesse aspecto, 

uma dupla  visão da religião. Em alguns momentos Lacan concebe a religião como 

lugar que se constitui pela conjugação do desejo de abdicar de seu próprio desejo, 

com a sua realização pelo recurso de seu sacrifício  ao Outro, a Deus, e em outros 

momentos enfatiza e  caracteriza a religião judaico-cristã como o lugar onde se 

preserva a não satisfação do desejo, sustentando, assim, a falta. É para esse 

momento que procuro apontar com essa pesquisa. Pois é justamente ali que vejo a 

psicanálise lacaniana e, pelo menos, uma certa tendência da religião cristã, como 

muito próximas.  É o momento em que se afirma em ambos os campos a 

impossibilidade de se estabelecer uma relação na qual não haja mais falta, não haja 

mais a diferença entre saber e verdade, ou no axioma de Lacan, em que haja relação 

sexual. 

                                                 
323 LACAN, J. Nomes-do-Pai. p. 85. 
324 LACAN, J. Nomes-do-Pai. p.76. 
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Para isso é necessário mostrar, então, onde na teologia são descritos esses 

momentos.  Vou buscá-los lá onde o próprio Lacan os identifica.  Se assim o faço, 

guiado pelo próprio Lacan, não é porque pela própria teologia não se poderia 

apontar para eles, mas justamente para mostrar que esses elementos da religião são 

conhecidos por Lacan, e que embora os reflita e opere com eles, não são 

assimilados à concepção lacaniana de religião.  Nesse sentido faço, antes, referência 

a um artigo publicado pelo Instituto da Psicanálise Lacaniana, com o titulo de A 

BÚSSULA EM DEUS?325. 

Nesse artigo as autoras perguntam pelas possíveis razões do triunfo da religião 

apontado por Lacan em O triunfo da religião. Sua interrogação se formula na 

seguinte questão: “O que a psicanálise tem de tão difícil assim? Por que a religião é 

mais sedutora e pode prevalecer?”326.  Entre outras razões apontam que há um mal 

estar na civilização derivado do fato de que o ser humano é “originalmente mau ou 

agressivo”  em função do que a convivência social passa a ser cara e produz mal 

estar. As autoras afirmam ser Freud o primeiro a encarar esses fatos e descrever os 

mecanismos culturais dele resultantes como formas pelas quais o ser humano é 

obrigado a renunciar a uma parte de sua satisfação. Depois apresentam a 

contribuição de Lacan como um avanço em relação a Freud, pois propõe que a 

perda de parte da satisfação não se deve às interdições culturais, mas ao fato do ser 

humano ser submetido à linguagem, o quê impõe uma impossibilidade de satisfação 

plena. Encarar e sustentar essa dimensão torna a psicanálise menos sedutora que a 

religião. Conforme as autoras, a religião “aposta na proibição como aparelho 

domador daquilo de que o homem não tem como escapar que são os apelos da 

pulsão” e,   com  “A idéia do pai e da entrega a ele, restaura a unidade da pessoa e 

funciona como uma proteção àquilo que pode se manifestar como uma má 

inclinação irresistível. É o pai que pode livrar do mal e é a ele que o crente pode 

confessar para se livrar da responsabilidade pelo que fez”.  
                                                 
325 Veja: A Bússula em Deus?   FERRAZ, Generosa et. al. In: 
http://www.psicanaliselacaniana.com/estudos/bussulaemdeus.html. 
326 Veja:A Bússula em Deus?   FERRAZ, Generosa et. al. In: 
http://www.psicanaliselacaniana.com/estudos/bussulaemdeus.html. 
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Em contrapartida, apresentam assim a perspectiva da psicanálise:   

 

Frente a isso ou buscamos as saídas prèt a portè , embrulhadas para viagem, 
ou inventamos. De fato, não é difícil perceber que o trabalho da psicanálise é 
mesmo de uma outra ordem, avessa à religião. Esta vende a bússola em 
Deus, que produz respostas em série, igualáveis, comparáveis e 
generalizáveis. A psicanálise legitima a autenticidade e se ocupa cada vez 
mais em abrir espaço para a pessoa fazer sua singularidade.  

 

Ao fazer referência a este artigo não pretendo discutir nem questionar o que se 

refere ao específico da psicanálise, ou seja, o fato de que ela se constitui como o 

saber que ‘encara’ a divisão do sujeito e propõe que este sustente seu desejo e 

aposte na descoberta de sua singularidade como uma forma de fazer frente à 

condição de falta, de impossibilidade. Antes, o que me importa é mostrar que essa 

concepção se constitui equivocadamente como um avesso da religião. Ou, pelo 

menos, tem uma visão parcial da religião.  Quando Lacan diz que o hebraico 

valoriza a hiância que separa desejo e gozo, mantendo a não composição com a 

Coisa ele está  reconhecendo na religião um manejo da falta em que esta é 

sustentada como tal.  Isso significa que, sem deixar de reconhecer o mérito da 

abordagem de Freud e da psicanálise  na percepção  e profundidade com que 

encaram a dimensão da falta e do mal estar que ela desencadeia,     também na 

religião há uma percepção dessa mesma falta, sem que ela seja tamponada. Porém, 

não é apenas em relação à religião judaica que Lacan reconhece esta postura. Ele 

também a vê em Paulo e na teologia de Lutero. No que segue apresento alguns 

aspectos para demonstrá-lo. É nesse sentido que proponho que o pensamento de 

Lacan ajuda a redescobrir uma dimensão da religião que apresenta e sustenta uma 

gravidade no que diz respeito à impossibilidade de se tamponar a falta, ou seja, de 

alcançar um estado no qual se dá a superação da divisão do sujeito. 
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3.7. Lacan com Lutero 

 

O primeiro aspecto que destaco está relacionado com a dimensão da agressividade 

do humano. Em A ética da psicanálise  Lacan faz referências a polêmica de Lutero 

com Erasmo sobre as obras e o Bem, afirmando:  

 

Lutero, até aí extremamente reservado em relação à pessoa de Erasmo, 
embora conservando uma certa ironia a seu respeito, publica então o De 
servo arbítrio para acentuar o caráter radicalmente mau da relação que o 
homem entretém com o homem, e o que se encontra no âmago de seu 
destino, esse Ding, essa causa, (...) a  causa da paixão humana mais 
fundamental. Lutero escreve isto – o ódio eterno de Deus contra os homens, 
não apenas contra as fraquezas e contra as obras de uma livre vontade, mas 
um ódio que existia antes mesmo que o mundo fosse criado. Vocês estão 
vendo que tenho algumas razões para lhes aconselhar a ler, de vez em 
quando, os autores religiosos [...]327. 

 

Pouco antes, Lacan  se refere ao Das Ding, esse vazio com que o sujeito se depara 

na busca de sua satisfação, de seu objeto:  

 

Das Ding,  uma vez que o homem, para seguir o caminho de seu prazer, 
deve literalmente contorná- lo. O tempo que se leva para se reconhecer, para 
se orientar, o tempo mesmo para se dar conta de que Freud nos diz a mesma 
coisa que  São Paulo, é para saber que o que nos governa no caminho de 
nosso prazer não é nenhum Bem Supremo, e que para além de um certo 
limite de nosso prazer, estamos, no que diz respeito ao que das Ding recepta, 
numa posição inteiramente enigmática, pois não há regra ética que faça 
mediação entre nosso prazer e sua regra real. 328  

 

E ainda, mais uma referência a Lutero:  

 

Leiam um pouco Lutero, não apenas as Conversas à mesa, mas os Sermões, 
para se darem conta de até onde se pode afirmar o poder das imagens que 
nos são das mais familiares por terem sido investidas pelo caráter de 
autenticação científica que nossa experiência analítica de todos os dias lhes 
confere. É justamente a essas aí que se refere o pensamento de um profeta 

                                                 
327 LACAN, J. O Seminário  Livro 17 O avesso da psicanálise. p. 123. 
328 LACAN, J. O Seminário  Livro 17 O avesso da psicanálise. p. 121. 
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tão poderoso em sua incidência, e que renova o fundo do ensinamento 
cristão quando procura expressar nossa derrelição, nossa queda num mundo 
em que caímos no abandono. Seus termos, no final das contas, são 
infinitamente mais analíticos do que tudo o que uma fenomenologia 
moderna pode articular com as formas relativamente ternas do abandono do 
seio materno – qual é essa negligência que deixa secar seu leite? Lutero diz 
literalmente – Sois o dejeto que cai no mundo pelo ânus do diabo329.  

 

Depois dessas citações nas quais  Lacan não aponta apenas para o fato da percepção 

pela religião sobre a condição de desamparo, mas mais do que isso para a condição 

de impossibilidade de sua superação, pode-se perguntar: onde está o avesso que a 

psicanálise representa em relação à religião? Pelo que vimos não pode estar na 

percepção da posição de desamparo que caracteriza o humano. Nesse ponto não há 

apenas uma proximidade, mas até uma continuidade entre a percepção do ensino da 

religião cristã e da psicanálise. Conforme o próprio Lacan, tanto uma como a outra 

apontam para a falta de uma mediação que possibilite o alcance do Bem, o encontro 

e composição com a Coisa. Ambas olham, encaram e reconhecem esse vazio. Resta, 

então, interrogar se o avesso se constitui na forma de tratamento, ou manejo, 

proposto ao ser humano em vista dessa sua condição. 

 

Voltemos, então, à psicanálise e o que ela propõe.  Quero apontar aqui três aspectos 

inter-relacionados. 

1. O primeiro diz respeito ao reconhecimento da impossibilidade de tudo dizer. 

Todo dizer será sempre semi-dizer. Nem tudo pode ser dito, nem tudo pode 

ser interpretado. A verdade nunca é toda. Há um real que não cessa de não 

se inscrever; essa Coisa que põe o ser humano em falta, no duplo sentido da 

palavra, ou seja, enquanto privado de algo e enquanto incapaz de alcançar o 

Bem. Em outros termos isso significa que nem todo sintoma é curável. O ser 

humano é e será sempre ‘doente’, portanto, sempre precisa conviver com 

sintomas. Não há como alcançar um estado que o coloque acima ou fora da 

divisão pela qual é marcado. 

                                                 
329 LACAN, J. O Seminário  Livro 17 O avesso da psicanálise. pp.117-118. 
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2. O segundo aspecto está relacionado com a impossibilidade de fazer seu 

desejo corresponder com o desejo do Outro, visto que esse Outro não existe, 

de forma que resta ao sujeito responsabilizar-se pelo seu próprio desejo, do 

qual está alienado pela relação que estabeleceu com o Outro, lançando-se 

em ato ao que ainda é opaco e desconhecido. Isso significa assumir sua 

condição de desamparo e abdicar da idéia e do desejo de que alguém possa 

responder em seu lugar. Ou ainda, abdicar da fantasia ou crença de que o 

Outro demanda dele o sacrifício de seu desejo. Nesse ato seu único guia é o 

próprio desejo.  

3. O terceiro aspecto corresponde à crença da psicanálise de que nesse 

momento de ousadia e risco o sujeito se encontra com sua particularidade 

pela qual pode se inventar. Essa invenção corresponde à criatividade pela 

qual consegue contornar o vazio do desejo, essa Coisa que sempre aparece 

na brecha que o objeto a representa, e dar expressão ao que lhe é único, que 

constitui sua diferença pela qual se inscreve junto ao outro ser humano.  

 

Entendo esses três aspectos como aqueles que melhor caracterizam a proposição da 

psicanálise em vista do que é a condição do humano. Os dois primeiros aspectos 

implicam uma concepção antropológica da qual deriva uma conseqüência ética que 

se traduz no terceiro aspecto, cuja visada última tem esse horizonte: o sujeito 

descobrindo e assumindo sua singularidade e diferença, colocando-a em cena na no 

contexto da coletividade, ou seja, no campo do Outro. 

Será nisso que a psicanálise representa um avesso em relação às proposições da 

religião?  

 

Depois da apresentação dessas posições da psicanálise com as quais pretendo 

demonstrar uma proximidade entre os dois campos, procuro antes caracterizá-los a 

partir da análise de um caso tomado do cinema. Em seu filme “A vida dos Outros”,  

F. H. von Donnersmarck apresenta uma situação que se passa nos últimos anos da 

Alemanha Oriental.  Num contexto de um regime totalitário, o filme descreve um 
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personagem integrante do serviço de espionagem do regime, cuja vida se restringe à 

obediência e doação ao regime (o grande Outro), de forma que sua vida pessoal e 

particular se desenrola num vazio e anonimato. Sem no filme especificar as suas 

razões, o contato do personagem com seus alvos o faz entrar em contato com seu 

desejo. Há algo na vida destas pessoas que ele vigia que faz a função de objeto a.    

A partir de então o personagem passa por uma mudança. Movido por algo que 

encontra seu sentido e razão não mais na lógica e razão do sistema, mas em algo 

que lhe é íntimo e particular,  num ato de coragem o personagem insubordina-se e, 

movido por seu desejo, intervém no desenrolar da história, pelo que faz uma 

diferença em sua vida e na vida dos outros.  Nesse seu ato, pelo qual o grande Outro 

deixa de existir como a medida que determina as opções e atos dos sujeitos, não  

tem nenhum respaldo, nenhuma garantia senão no seu próprio desejo. Seu ato tem 

muitas conseqüências: perde privilégios, porém aprendeu a contornar seu vazio sem 

perder-se como  sujeito, ao contrário, encontrando-se como tal.  

 

Entendo que o que o filme apresenta com esse personagem corresponde em muito 

como que chamei de visada da psicanálise. Então, a pergunta é se é possível 

encontrar na religião, em sua própria linguagem, uma interpretação deste mesmo 

filme, respectivamente deste personagem, que revele sua proximidade com a 

interpretação da psicanálise.  

 

Nesse sentido, proponho algumas considerações ou pistas sem a intenção de 

aprofundá- las. O primeiro aspecto ao qual remeto é a critica à idolatria articulada ao 

primeiro mandamento. Dele deriva a possibilidade do cristão de negar-se a uma 

obediência absoluta a qualquer instância que a reivindique;  de forma semelhante 

essa mesma posição se expressa na idéia tão cara a Lutero, de que um sujeito 

responde por seus atos apenas e unicamente a Deus, sem necessidade de mediação 

alguma. Isso faz com o que o sujeito tome a seu cargo a responsabilidade por seus 

atos, não fazendo estes dependerem do aval ou garantias dadas por outro. Diante 

das incertezas sobre as conseqüências e da impossibilidade de alguma garantia, 
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resta apenas a noção da graça representando aquela possibilidade de afirmação  da 

legitimidade do ato do sujeito, sempre errante e desamparado, pelo qual 

efetivamente se constitui em sua particularidade e possibilidade de demarcar uma 

diferença junto ao outro. A graça não representa nenhuma forma de garantia ou 

proteção frente ao desamparo, antes um encorajamento para lançar-se em ato em 

vista da total ausência de garantias. Toda outra alternativa é ilusória. Não há como 

não pecar, ou, em linguagem analítica: não há como não estar em falta, então resta 

apenas assumir sua falta, sem blefes nem tentativas de responsabilizar o Outro, na 

fantasia de que se não fosse Ele não haveria falta.  

 

Ora, assim como no que se refere ao diagnóstico da condição do humano, podemos 

reconhecer uma proximidade entre religião e psicanálise, entendo que também no 

aspecto das conseqüências que dali derivam é possível identificar aspectos muito 

próximos. Também aqui destaco três que estão diretamente relacionados com os 

acima mencionados. Certamente poderia fazê- lo de diferentes formas. Opto por 

fazê-lo a partir de Lutero, visto que Lacan mesmo o convoca, e sabendo que suas 

posições não representam nenhum consenso no contexto do ensino cristão. 

 

 

3.7.1. Simultaneamente  justo e pecador 

 

O aspecto da condição de doente do ser humano, no sentido de que tem que 

conviver permanente com sintomas dos quais não consegue se curar, pelo que se 

caracteriza a dimensão do real que não se deixa reduzir ao simbólico, me remete à 

compreensão de Lutero segundo qual o ser humano sempre é e será 

simultaneamente justo e pecador.  

 

Essa concepção pode ser interpretada como expressão da impossibilidade da 

superação da divisão do sujeito da qual nos fala Lacan. Com isso, o pensamento de 

Lacan pode contribuir para o reconhecimento, respectivamente a redescoberta de 
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uma possível interpretação teológica que representa no campo religioso algo 

equivalente ao que Lacan representa no contexto psicanalítico. E isso se refere ao 

“ir mais longe” ao qual Lacan se referia acima.  Para ilustrá-lo proponho a 

aproximação a uma interpretação, tanto psicanalítica quanto teológica, da afirmação 

de Lutero, que a entende como uma limitação e representa, assim, exatamente, a 

interpretação que Lacan pretende ultrapassar.  Assim, apresento a seguir algumas 

referências a esse tipo de interpretação como as vejo na dissertação de mestrado de 

Karin H. K. Wondracek, publicada com o titulo: O amor e seus destinos330.  

 

Wondracek nos apresenta a interpretação de Oskar Pfister a  respeito da concepção 

luterana do simultaneamente justo e pecador331 “[...] Pfister alega que a experiência 

pouco amorosa com o próprio pai é o que impede Lutero de confiar-se totalmente 

ao amor divino, e por isso é preciso manter ambos os aspectos”332. Nesse caso, 

manter a simultaneidade da condição do humano não é expressão de uma questão 

estrutural, mas contingencial e sugere a possibilidade de sua superação favorecendo 

a especulação pelas razões que a impedem. Assim, a autora apresenta a opinião de 

Pfister:  

No sentido psicopatológico, comenta Pfister, Lutero nunca chega a 
experimentar a cura completa da angústia e das obsessões, mesmo que a 
libertação alcançada seja imensa, do ponto de vista religioso e cultural333. 

 

Em seguida a autora cita o próprio Pfister: 

 

O triunfo sobre a angústia não poderia ser total, porque Lutero não pôde 
concretizar de modo absoluto a transferência de causalidade da pessoa para a 
graça de Deus. Ao lado da sua graça permaneceram em vigor a cólera e a 
justiça que ameaçava com o eterno castigo do inferno, com a condenação da 
maioria da humanidade, sendo por isso sem benevolência e afugentadora do 
amor.334 

                                                 
330 Veja: WONDRACEK, Karin Hellen Kepler. O amor e seus destinos.   
331 Em  latim:  simul justus et peccator 
332 WONDRACEK,K.H.K. O Amor e seus destinos. p. 179. 
333 WONDRACEK,K.H.K. O Amor e seus destinos. pp.180-181. 
334 PFISTER, O. Citado em WONDRACEK, K.H.K. O Amor e seus destinos. p.181. 
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A posição de Lutero marcada pela persistência de elementos que supostamente 

deveriam e poderiam ser eliminados, como a cólera e o medo, é concebida como 

uma limitação imposta por sua história infantil, de forma que resta a pergunta se “... 

em conseqüência desta limitação na vida e na doutrina da graça de Lutero, não há o 

risco de a angústia não-elaborada expressar-se sob forma de novos dogmas e ritos 

obsessivos”335. 

 

Ao trazer essas interpretações, faço-o por considerá- las paradigmáticas de uma 

concepção que vigora tanto no âmbito da psicanálise quanto da teologia. Lutero 

poderia ter alcançado “a cura completa” se tivesse  conseguido transferir a 

“causalidade da pessoa para a graça de Deus”. Essa concepção é tributária da crença 

na possibilidade de que tudo pode ser elaborado e todo sintoma tratado pela 

elaboração, ou que pela fé é possível uma superação das ambigüidades. Nesse 

sentido, Lutero é um exemplo de algo que não funcionou.  A contribuição que 

considero especial no pensamento de Lacan é a que aponta para a impossibilidade 

da superação das ambigüidades, do processo de cura. Ela aponta para um limite do 

processo de simbolização, isso quer dizer, para um limite da própria psicanálise e da 

religião quando estas querem ‘tudo simbolizar’, ou elaborar.  Por isso considero que 

a critica que Lacan faz à religião é a mesma que faz à psicanálise a partir de sua  

teoria sobre o real, com a  qual descreve a impossibilidade do alcance de um estado 

no qual a falta não mais se inscreva. É justamente aqui nesse para-além dessa 

possibilidade que vejo Lacan e Lutero se encontrando. A interpretação 

psicologizante, mesmo psicanalítica, não alcança a profundidade da posição que 

Lutero representa com sua concepção de simul justus et peccator. Da mesma forma 

o pensamento de Lutero representa uma crítica ao otimismo típico das concepções 

religiosas que apostam numa possibilidade de, pelos recursos que lhe são próprios -

fé, graça – proporcionar uma superação das limitações das condições inerentes ao 

humano.  Em Lutero a noção da graça não é recurso, um remédio, pelo qual a 

                                                 
335 WONDRACEK, K.H.K. O Amor e seus destinos. p.181. 
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simultaneidade pode ser superada. Antes, é um recurso que permite suportá- la, 

mantendo, assim, a falta. Nesse sentido, a noção da graça não elimina ou tampona o 

vazio que separa desejo e gozo.    

 

Considero que não importa tanto o caminho pelo qual Lutero chega a essa 

conclusão, e sim o fato de que não há como se conceber, na perspectiva luterana, o 

ser humano fora da gravidade que essa concepção implica.  

 

 

3.7.2. Seja um pecador, e peca fortemente  
 

Deus não é mais o Deus da ontoteologia, mas uma 

espécie de vazio desde onde provém um chamado. 

Slavoj Zizek336. 

 

 

Ao segundo aspecto que, a meu ver, permite identificar uma proximidade entre 

religião e psicanálise no que se refere ao tratamento da falta, Lacan mesmo dá uma 

pista ao apontar para São Paulo,   que indica para a ausência de mediação que possa 

seguramente conduzir o ser humano ao Bem. No lugar  dessa ausência a psicanálise 

situa a falta do Outro que efetivamente não tem como responder às questões do 

sujeito, deixando-o sem a possibilidade de corresponder ao suposto desejo desse 

Outro. Frente a esse silêncio e afânise do Outro, o sujeito depara-se com esse vazio. 

Nesse aspecto, a ênfase de Lacan consiste na capacidade de se reconhecer e admitir 

esse vazio, essa ausência, sem referi- la a uma questão contingencial, pelo que 

poderia manter-se, assim, a crença na possibilidade de que esse vazio não precisaria 

existir ou que ele poderia ser tamponado.  

                                                 
336 Veja entrevista de S. Zizek concedida a  M. Goldenberg. In: CHORNE, D; GOLDENBERG, M. 
La creencia y el psicoanálisis. p.185. 
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Entendo que se Lutero mantém a simultaneidade é justamente porque reconhece a 

existência desse vazio, dessa ausência. Embora faça uso do recurso do que entende 

como a fé, o fato é que Lutero não recua diante deste vazio. Ele vê e reconhece essa 

condição radical na qual o ser humano se encontra. Diante dessa radicalidade que 

constitui a impossibilidade de sua superação, Lutero propõe que, frente à 

impossibilidade de não pecar, de superar o mal, ou de não faltar, só resta ao ser 

humano pecar e fazê- lo com coragem. É isso que vejo em sua formulação “Seja um 

pecador, e peca fortemente” expressa numa carta a Melanchthon em 1. de agosto de 

1521337. 

 

Embora muitos teólogos tenham tentado minimizar a importância dessa formulação, 

considero que ela expressa a percepção da profundidade e radicalidade do vazio 

com que o ser humano necessariamente se depara e para a qual o pensamento de 

Lacan aponta. Nesse sentido entendo essa frase de Lutero como o propõe Helmut 

Frank quando afirma: “Lutero pensava: assuma que tu és e permanecerás um 

pecador, e encare o pecado sem se assustar. Não recue diante do abismo de tua vida, 

antes olhe corajosamente para a profundidade, pois lá encontrarás o Cristo 

salvador!”338  

 

Vejo nessa formulação dois aspectos que se aproximam do que propõe o 

pensamento de Lacan. O primeiro enfatiza que é necessário olhar e reconhecer a 

existência desse vazio ou abismo. O segundo é o que diante dele resta ao ser 

humano fazer. Lacan aponta para ao ato como um lançar-se corajosamente ao que 

ainda é opaco, no sentido de algo que não contém nenhuma indicação que sirva 

como referência de segurança, no que se dá o encontro do sujeito com sua 

                                                 
337   “Esto peccator et pecca fortiter”   Esta carta se encontra em Edição de Weimar, vol. Br2, p. 424. 
(WA, Br2, Nr. 424).   
338 Veja: FRANK, Helmut: “Luther meinte: Steh dazu, dass du ein Sünder bist und bleibst, und sieh 
der Sünde unerschrocken ins Gesicht. Mach vor dem Abgrund deines Lebens nicht kehrt, sondern 
schau mutig hinunter, denn dort findest du den rettenden Christus!” Tradução minha.  In: 
www.credo.de/glaube45.html 



 

 

196 

 

particularidade, com a qual é capaz de inscrever-se junto ao outro e, assim, 

“contornar” o vazio 339.   

 

Lutero propõe pecar com coragem. Longe de entender essa afirmação como 

relacionada a uma concepção moral de pecado, entendo que é expressão da mais 

radical impossibilidade do ser humano de ter uma garantia de não tornar-se faltoso. 

Em outros termos é expressão da errância que determina o humano e se traduz no 

conceito de pulsão proposto por Freud. Para Freud, e também para Lacan, enquanto 

ser pulsional o ser humano não dispõe dos instintos para deles obter as respostas 

quanto a suas decisões. Em cada nova decisão confronta-se com a possibilidade de 

que não seja a adequada.  Por isso, a frase de Lutero  é um estímulo para lançar-se 

no que é desconhecido e fazê- lo sem respaldo algum. Aqui entra em cena a 

concepção de graça de Lutero. Ela não representa uma forma de respaldo, antes o 

abandono da crença na possibilidade de alguma proteção que evite o desamparo. Só 

resta lançar-se nele e descobrir a possibilidade da existência apesar dele.  

 

Como já vimos, Lacan  afirma que “Uma noção tão articulada quanto a da graça é 

insubstituível quando se trata da psicologia do ato, e não encontramos nada 

equivalente na psicologia acadêmica clássica.340”. Para Lacan a noção da graça 

representa, pelo menos em certa medida, na religião o que o ato na psicanálise. A 

noção da graça implica o momento de ousadia que direciona  o caminho na ausência 

de qualquer outra referência na qual o sujeito pudesse encontrar alguma segurança. 

                                                 
339 Considero  útil ilustrar e descrever aqui como entendo essa particularidade e no que ela se 
constitui como forma de contornar o vazio e inscrever-se junto ao outro. Em vista da castração, ou 
seja, da impotência e mortalidade, resta ao sujeito abdicar do esforço da busca por mecanismos pelos 
quais visa superá-los, para então, aceitando-os,  investir sua energia em algo pelo  que caracteriza 
sua peculiaridade e diferença junto ao outro. Nesse caso pode ser algo, aparentemente, extremamente 
banal, como por exemplo, a forma como o sujeito faz a ‘sua’ macarronada, como resolve suas 
questões conflitivas, entre outras. O que resta são as questões (de estilo?) pelas quais o sujeito se 
coloca em relação com os outros e com os quais compõe uma trama que, embora cheia de furos, 
pode dar algum suporte para a afirmação de sua existência. 
340 LACAN, J. O Seminário  Livro 17 O avesso da psicanálise. pp. 209-210. 
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A questão aqui é relativa ao momento em que o sujeito se depara com a ausência de 

algo em que possa se amparar. O Outro não responde, há um silêncio da parte de 

Deus. Essa é uma noção tão cara e freqüente nos textos bíblicos341.  

 

Entendo a frase de Lutero como uma expressão, no âmbito religioso, da constatação 

da inexistência do grande Outro que funcione como garante.  Esse Deus do 

simbólico, o Deus dos filósofos como vimos no capítulo dois, não é o Deus ao qual 

Lutero se refere no contexto desta sua frase. Ela é expressão justamente da 

necessidade de dele prescindir. Esse Deus garante, do simbólico, põe o sujeito num 

estado de suspensão, de tal forma que o sujeito se mantém em expectativa e não se 

lança em ato. Ora, o que a frase de Lutero propõe é exatamente o contrário, ou seja, 

sair do estado de suspensão. Nesse sentido, vejo o desafio de aprofundar, num outro 

momento, a pesquisa sobre a possibilidade de se articular a noção de Deus no real 

em Lacan, o que chama de Deus vivo, com a noção de Deus abscôndito em Lutero.  

 

 

 

3.7.3. A falta e a comunidade 

 

  

No objetivo de destacar um terceiro aspecto que  aponte para a proximidade 

possível  entre o que propõe a psicanálise e a religião quanto ao manejo da falta, 

pretendo fazer algumas considerações relacionadas com a noção de comunidade.  

Na medida em que nos dois aspectos anteriores foi apontado para a impossibilidade 

de compor com a Coisa  ou de fazer corresponder meu desejo com o desejo do 

Outro; e para inexistência do grande Outro que poderia tomar a seu cargo a 

responsabilidade de responder pela minha falta,  resta ao sujeito lançar-se em ato e, 

                                                 
341 Veja o artigo de FRANCO FILHO, Odilon de Mello. O eclipse do divino e a psicanálise. In: 
Revista ide 44  - Linguagem II. SBPSP. pp. 118-125. 



 

 

198 

 

descobrindo sua particularidade, com ela inscrever-se no campo do Outro, 

formando com os outros uma trama, uma tecitura que dá suporte à existência. 

 

O que significa isso? Não quer dizer exatamente que o que resta ao humano 

desamparado é lançar-se à vida com os recursos que têm? Ouso aqui propor que 

também na perspectiva da religião os recursos que o sujeito têm, são os de seu 

desejo. São eles que determinam sua falta e são eles que o movem na criação de 

formas pelas quais expressa sua particularidade, sua incompletude.  

 

Em seu livro Sobre  ética  e psicanálise342 Kehl interroga: “O que fazer do vazio 

que nos habita desde a origem, vazio significante para o qual aponta a tendência 

repetitiva da pulsão de morte?”343 E então descreve três alternativas: 

 

Existe a possibilidade de recusá- lo, aderindo aos discursos das ciências 
médicas, por exemplo, ao preço de nesse discurso sem brechas perder-se o 
sujeito do desejo. Existe a possibilidade de um preenchimento religioso, no 
qual esse vazio é habitado pelo nome de Deus, em que o sujeito busca uma 
chance de se alienar inteiramente dos desígnios de um Outro imaginário.  
Nesse caso, o que se perde é a relativa autonomia conquistada pelos homens 
na modernidade, que concebe um lugar bem menos poderoso às religiões. 
Parece óbvio que a psicanálise aponte para uma terceira possibilidade: a 
dimensão criativa do gozo, que pressupõe o enfrentamento desse vazio para 
a seguir contorná- lo com  uma palavra ou um objeto inventado.344 

 

Em outro momento a autora também propõe: “Resta, então, ao sujeito a tarefa (ou a 

liberdade) de contornar o vazio com sua palavra, com alguma criação que o 

represente, que o inscreva no campo do Outro”345. 

 

Embora concorde com a proposição da autora, vejo a necessidade de questionar se 

toda possibilidade de manejo frente ao vazio pela via do religioso implique na 

alienação frente a um Outro imaginário. Quando ela propõe contornar o vazio e  
                                                 
342 KEHL, Maria Rita. Sobre ética e psicanálise.  
343 KEHL, Maria Rita. Sobre ética e psicanálise. p. 164. 
344 KEHL, Maria Rita. Sobre ética e psicanálise. p. 164. 
345 KEHL, Maria Rita. Sobre ética e psicanálise. p. 156. 
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inscrever-se no campo do Outro, considero que esta possibilidade não exclui a 

experiência religiosa e comunitária. Por que não se pode entender uma comunidade 

religiosa como um modo pelo qual,  pessoas  com suas faltas, diferenças  e estilos, 

constituem uma forma de contornar o vazio sem negá-lo ou tamponá- lo? Entendo 

que uma comunidade religiosa pode ser um “campo do Outro” no qual as diferenças 

se inscrevem e o vazio  é contornado. 

 

Quando Lutero diz que, já que não é possível não pecar, resta ao ser humano pecar 

com coragem, está também dizendo que resta ao ser humano não abrir mão do seu 

desejo, visto que sacrificá- lo para o gozo do Outro não trará benefício algum. É com 

esse seu desejo e com sua inevitável falta que comporta, que o cristão se move ao 

encontro do outro. Também este existindo na mesma condição faltante e com o qual 

estabelece um vínculo de fraternidade pela qual se constitui uma comunidade.  É a 

falta que agrega os cristãos na construção de um corpo erotizado que é a 

comunidade. 

 

Nesse sentido, parece-me possível compreender a formação de comunidades 

religiosas como alternativa possível frente à inexistência do grande Outro e o 

desamparo que isso implica.  No lugar do grande Outro e da verticalidade que com 

ele se impõe, estabelece-se uma horizontalidade na qual a divindade, des-

substancializada, se manifesta de forma semelhante à concepção lacaniana de 

inconsciente: não existe enquanto substância num lugar, nem tampouco está num ou 

outro sujeito, mas se manifesta como o significante que aparece e evanesce num 

mesmo instante nas inter-relações.  

 

A des-substancialização implica na ausência de objeto e, por isso, vai ao cerne do 

erotismo. O erotismo é a força relacional desencadeada pela falta. No cristianismo 

comunidade é corpo, e corpo é erotismo. A proposta de Jesus foi de um amor 

fraterno, nos limites do erotismo. Eros, ou agregar eroticamente não pode ser 
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hierarquizado, pois Eros não tem forma, mas dá forma num processo continuo, 

impondo sempre uma abertura e um mistério.   

 

Em vista do que apresentei acima, entendo que  também nesse terceiro aspecto, a 

proposição da religião cristã é muito próxima do que propõe a psicanálise lacaniana 

quando afirma que o que resta ao ser humano é inscrever-se com sua particularidade 

no campo do Outro como uma forma de manejo da falta, de contornar o vazio. A 

religião cristã propõe a formação de comunidade onde o mais importante é a lei do 

amor.  Com isso quero apontar para o fato de que com essa noção a religião já esta 

lá, muito antes, naquele lugar que Lacan definirá como o avesso no qual se encontra 

o analista, respectivamente onde se situa o saber da psicanálise.  

 

 

3.8. Amor: o que vem em suplência à falta 

 
“O Amor supre a ausência da relação sexual”346 

 

Quando Lacan descreve o que define como a posição do analista,  afirma: “O amor 

à verdade é o amor a essa fragilidade cujo véu nós levantamos, é o amor ao que a 

verdade esconde, e que se chama castração.”347 Certamente podemos entender a 

posição do analista como uma posição de amor. Amor à verdade, que nada mais é 

que amor à fragilidade que a psicanálise evidencia. Vale então perguntar o que é 

esta fragilidade? Também aqui o próprio Lacan nos indica:  

 

Eu não deveria ter que lembrar estas coisas, que são de algum modo 
livrescas. Parece que é entre os analistas, entre eles especialmente que, em 
nome de certas palavras-tabu com que se lambuza o seu discurso, jamais se 
entende o que é a verdade – é, a saber, a impotência. 
Ali é que se edifica tudo o que concerne à verdade. Que haja amor à 
fraqueza, está aí sem dúvida a essência do amor. Como já disse, o amor é dar 

                                                 
346 LACAN, J. O Seminário  Livro 20  Mais, ainda. p. 53 
347 LACAN, J. O Seminário  Livro 17 O avesso da psicanálise. p. 49. 
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o que não se tem, ou seja, aquilo que poderia reparar essa fraqueza 
original.348  

 

Com estas palavras Lacan não apenas pontua aquilo que se caracteriza como a base 

sobre a qual repousa a prática analítica, ou seja, o saber sobre a divisão do sujeito 

que se traduz na impotência e impossibilidade de se aceder à verdade inteira, como 

também aponta para aquilo que “poderia reparar essa fraqueza original”, isto é o 

amor.  O que pode soar estranho aos ouvidos de psicanalistas, soa familiar aos de 

um teólogo. Entendo que com essa formulação Lacan abre a possibilidade de se 

articular a posição do analista com a concepção bíblica de amor ao próximo.  

 

Quando Lacan afirma que a psicanálise levantou o véu que estava sobre a 

fragilidade e a tornou então exposta, certamente diz algo que revela o mérito da 

psicanálise desde Freud. É nessa posição que ele se torna o avesso de outros 

discursos. No entanto, é questionável se esse mérito cabe só a psicanálise. Não será 

legítimo afirmar que esse saber sobre a fragilidade e a impotência, como também a 

aposta no amor como possibilidade de manejo da falta como forma de reparo dessa 

fraqueza original, tem sua expressão também no contexto da religião cristã?  Não é 

meu objetivo agora analisar porque foi necessário que uma área do saber como a 

psicanálise teve que trazer à tona algo que já estava aí, mas que não alcançou o grau 

de visibilidade que foi proporcionado pela psicanálise,  por razões sem dúvida 

merecedoras de muita atenção. O que importa agora é ver como a psicanálise pode 

contribuir para a identificação e percepção dos aspectos da religião cristã que 

expressam o mesmo saber ou, pelo menos, proximidade com o saber psicanalítico. 

Mais ainda: talvez até sejam a fonte do saber que a psicanálise representa como sua 

tradução e versão contemporânea. 

 

Nesse sentido  quero apontar para uma perspectiva trazida pelo psicanalista e 

filósofo Slavoj Zizek.  Este pensador se dedica a articular a dimensão do real com 

                                                 
348 LACAN, J. O Seminário  Livro 17 O avesso da psicanálise. p. 49. 
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alguns aspectos da religião cristã que podem contribuir com o meu propósito 

descrito acima.  

Zizek define assim o real:  

 

O Real é, assim, a aparência como aparência, ela não apenas aparece NO 
INTERIOR das aparências, mas ele é também TÃO SOMENTE sua própria 
aparência – é apenas um certo ESGAR da realidade, um certo traço 
imperceptível, insondável e, em última instância, ilusório, que responde pela 
absoluta diferença no interior da identidade.349 
 

Assim, aquilo que é tido como realidade é esgar do real, mas o contrário também: o 

real é apenas um esgar da realidade e, nesse sentido, pura aparência sem substância. 

O Real cons titui-se em três modalidades, ou seja, o Real real, o Real imaginário e o 

Real simbólico. Com alusão a referência de Lacan sobre os deuses, como sendo 

estes da ordem do real, Zizek propõe que a Trindade da religião cristã seja lida na 

‘trindade do real’ e propõe: “Deus, o Pai, é o “Real real” da violenta Coisa 

primordial; Deus, o Filho, é o “Real imaginário” do puro Schein, do “quase nada” 

através do qual o sublime resplandece por este mundo miserável; o Espírito Santo é 

o “Real simbólico” da comunidade dos crentes.”350 

 

Em sua argumentação, Zizek parte da reflexão sobre a razão da falta, da 

impossibilidade de se produzir um ato que supra essa brecha entre o que é e o que 

deveria ser. Afirma que na metafísica supõe-se que esse ato poderia acontecer não 

fossem questões empíricas contingentes que o inviabilizam. Por outro lado, a 

análise desconstrucionista entende essa impossibilidade como estrutural, que tem 

que ocorrer. Nesse mesmo sentido entende que a psicanálise propõe a mesma 

compreensão ao afirmar que a lacuna fundamental é expressão da impossibilidade 

estrutural como condição do desejo. Nesse sentido, a limitação imposta pela 

impossibilidade estrutural haveria de ser compreendida e aceita como necessária, de 

                                                 
349 Zizek, S. O Real da ilusão cristã: notas sobre Lacan e a religião. In: SAFATLE, Vladimir. Um 
limite tenso. Lacan entre a filosofia e a psicanálise. p.171.  
350 Zizek, S. O Real da ilusão cristã: notas sobre Lacan e a religião. In: SAFATLE, Vladimir. Um 
limite tenso. Lacan entre a filosofia e a psicanálise. p. 173 
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forma que a plenitude buscada será sempre ilusória, imaginária. Isto é: não haverá 

outro lugar de satisfação. No entanto, Zizek surpreende ao propor que “[...] o que 

Lacan visa, em última instância, é precisamente ao oposto. ... NÃO: o “Real como 

impossível” significa aqui que O IMPOSSÍVEL ACONTECE [...]”351. Baseia-se 

para essa inversão na possibilidade  do amor. Entende o amor como aquele ato 

simbólico352  através do qual se “[...] reestrutura as próprias coordenadas simbólicas 

da situação do agente: é uma intervenção através da qual a própria identidade do 

agente é radicalmente alterada”. 353   

 

Zizek compreende esta intervenção como milagre ou, em linguagem psicanalítica, 

trauma, algo que interrompe o nexo causal, uma intrusão de alteridade. Essa 

intrusão de alteridade que quebra o nexo – o inconsciente freudiano - transforma o 

limite externo em interno. E afirma: “O cristianismo, entretanto, renuncia a esse 

Deus do Além, esse Real por trás da cortina dos fenômenos. Ele reconhece que não 

há NADA por trás da aparência, nada SENÃO o imperceptível X que transforma 

Cristo, esse homem comum em Deus. Na identidade ABSOLUTA entre homem e 

Deus, o divino é puro Schein de uma outra dimensão que brilha através de Cristo, 

essa criatura miserável.”354 Zizek relaciona essa total  ausência do transcendente 

com uma característica do Deus mesmo: também ele é marcado por uma falta, vazio 

ou fenda, e propõe a noção de amor: “ O amor é sempre  amor pelo OUTRO na 

medida em que este é faltante – nós amamos o Outro POR CAUSA de sua 

limitação, desamparo ou mesmo inferioridade”. 355 

 

                                                 
351 Zizek, S. O Real da ilusão cristã: notas sobre Lacan e a religião. In: SAFATLE, Vladimir. Um 
limite tenso. Lacan entre a filosofia e a psicanálise. p.174 
352 Zizek diferencia essa compreensão do ato, do acting out histérico ou a passage à l’acte psicótico. 
Veja Zizek, S. O Real da ilusão cristã: notas sobre Lacan e a religião. In: SAFATLE, Vladimir. Um 
limite tenso. Lacan entre a filosofia e a psicanálise. p.174 
353 Zizek, S. O Real da ilusão cristã: notas sobre Lacan e a religião. In: SAFATLE, Vladimir. Um 
limite tenso. Lacan entre a filosofia e a psicanálise. p.176 
354 Zizek, S. O Real da ilusão cristã: notas sobre Lacan e a religião. In: SAFATLE, Vladimir. Um 
limite tenso. Lacan entre a filosofia e a psicanálise. p. 177 
355  Zizek, S. O Real da ilusão cristã: notas sobre Lacan e a religião. In: SAFATLE, Vladimir. Um 
limite tenso. Lacan entre a filosofia e a psicanálise. p. 183 
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Nesse sentido, Zizek contrapõe desejo e amor. Se, pela condição estruturante do 

desejo, o ser humano fica sempre condenado a dizer que “isso não é aquilo”, 

procurando sempre algo outro, num outro lugar  ou tempo, o amor lhe parece  ser a 

possibilidade de afirmar que “isso é aquilo”  e vê nisso a possibilidade tanto da boa 

nova evangélica quanto a reinvenção do sujeito na cura psicanalítica. 
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CONCLUSÃO 

 

 

 

Digo sempre a verdade: não toda, porque dizê- la toda não se 
consegue. Dizê- la toda é impossível, materialmente: faltam as 
palavras. É justamente por esse impossível que a verdade 
provém do real.356 

 

 

 

O que será possível dizer nesse tempo de concluir? Que a verdade não pode ser dita 

por inteiro? Será essa a verdade dessa tese?  Certamente, não toda. Resta então, 

num olhar retrospectivo, identificar e dizer algumas coisas que, embora não sejam 

toda a verdade, produziram algum acréscimo de conhecimento.  E essas coisas, que 

não são toda a verdade, dizem respeito a mim, autor dessa tese; a Lacan, autor das 

                                                 
356 LACAN, J, Televisão.  p. 11. 
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teorias com as quais a tese se ocupou, e finalmente a Deus e à religião, objetos das 

teorias que foram abordadas. 

 

A minha convicção de que a psicanálise lacaniana aborda a questão da falta e da 

incompletude humana de uma forma profunda e detém  um saber muito específico 

sobre seu tratamento foi o ponto de partida da presente tese. Houve o desejo de 

conhecer essa abordagem  e os recursos de manejo frente à falta, que a psicanálise 

poderia oferecer para outras áreas do saber. A intenção era aprender da psicanálise e 

importar esse saber para o âmbito da teologia. Indagava como seria uma teologia 

que aborda e trata a questão da falta como o faz  a psicanálise. Seria algo como uma 

“teologia da errância”? A primeira perspectiva a guiar a pesquisa foi a crença na 

possibilidade de encontrar nesse manejo específico da psicanálise elementos 

conceituais que pudessem contribuir para a compreensão do tratamento religioso da 

falta e, talvez até, servir de instrumentos para uma articulação religiosa da falta que 

não implicasse em sua negação. 

 

A referência primeira para o esboço dessa perspectiva deu-se por uma aproximação 

com os conceitos lacanianos de imaginário, simbólico e real. Guiada por esses 

registros essenciais, a tese tratou dos principais conceitos do pensamento lacaniano 

que articulam a subjetividade em sua relação com a falta. Esse processo conduziu a 

uma constatação absolutamente surpreendente e inesperada: a psicanálise lacaniana 

não apenas apresenta uma modalidade de tratamento da falta que pode ser uma 

contribuição para a compreensão do manejo religioso da mesma, mas também 

apresenta proximidade e similaridade com a abordagem teológica, nutrindo-se dela. 

Há algo de religioso nessa forma de tratamento da falta, tanto no que se refere à 

construção de suas teorias e conceitos, quanto a sua visada, suas proposições de 

tratamento.  Talvez, por isso, possa-se dizer que não se trata de uma abordagem 

exclusiva da psicanálise, mas que é abordada de uma forma muito específica pela 

mesma. Com isso, a convicção inicial entendida como verdade, revelou-se não-

toda. 
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No primeiro  capítulo, abordei apenas os conceitos relativos às questões da 

subjetividade. No segundo e no terceiro,   investiguei  a possível articulação  dos 

processos subjetivos e dos conceitos que os descrevem com aspectos da religião. 

Depois de abordar o mecanismo pelo qual se constitui o sujeito suposto saber e 

caracterizar sua dimensão religiosa, fui confrontado com a relação dos conceitos de 

Outro e de Nome-do-Pai com suas equivalentes concepções de Deus.  Estas 

diferentes concepções de Deus ligadas, uma ao registro do simbólico e outra ao 

registro do real, mostraram-se para mim, como a primeira grande contribuição do 

pensamento de Lacan para melhor entender a religião. Há uma forma de religião 

que se constitui  pela necessidade humana de se proteger da falta por meio da 

suposição da existência um grande Outro, equivalente a um Deus pleno e todo-

poderoso, cuja falta ou sua inconsistência é negada pelo sacrifício do sujeito que se 

oferece a ele como objeto de gozo. Assim, esse Deus não deseja, apenas goza.  

 

Mas Lacan também aponta para um outro Deus, esse ele denomina de “Deus Vivo”, 

o Deus de Moisés, que  porta uma falta, mantém um enigma que faz supor um 

desejo, recusa o gozo do sacrifício, e assim, suscita o desejo. É o Deus que se faz de 

objeto a. Apresenta-se como um furo, um vazio que causa o desejo e revela a falta 

no sujeito. Esse Deus, assim como a verdade, é não-todo.  Aí reside sua importância 

no pensamento de Lacan. É modelo para o que a psicanálise propõe com a posição 

do analista: assumir sua própria falta para que o sujeito não mais se esquive da sua, 

procurando ser o desejo do Outro como forma de negá-la, alienando-se. Esse é o 

caminho para que o sujeito confrontado com  o real, assuma a responsabilidade por 

seu desejo, e com ele sua particularidade. Porém, assim como Deus e a verdade, 

também o sujeito e o desejo nunca poderão ser plenamente reconhecidos, porque o 

sujeito está oculto no desejo e este não encontra sua assunção plena na palavra. 

Assim, algo deles permanece da ordem do real, inacessível.  
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Com o que define como a posição do analista Lacan esboça o lugar específico da 

psicanálise: uma posição que se situa no ‘avesso’ de outros discursos.  No início dos 

estudos, supunha que esta posição do analista, assim como a descrevi  na seção 

sobre A Teoria dos quatro discursos, era algo próprio, talvez restrito, da psicanálise. 

Buscava pelas possibilidades de  importá-las para a teologia.   As reflexões de 

Lacan sobre o ‘Deus de Moisés’ mostraram que ela não é exclusiva da psicanálise e 

já está presente na tradição judaico-cristã.  

 

O estudo das teorias de Lacan sobre o Nome-do-Pai, conceito importado da 

teologia, serviu para indicar   que o pensamento de Lacan apresenta uma 

proximidade com a teologia e que, mais do que isso, preserva na psicanálise uma 

função que desempenha no campo religioso. Esse aspecto permite a suspeita se a 

psicanálise não é uma forma de religião, para a qual o Nome-do-Pai é apenas um 

nome politicamente correto para o religioso. Certamente isso não é uma verdade 

toda. 

 

Quando tratei das questões relativas à visada da psicanálise, suas proposições 

quanto às possibilidades do ser humano  em vista da sua falta, fui surpreendido com 

a semelhança que existe entre o conceito de ato na psicanálise e o de graça na 

religião. Tomei  como base as próprias referências de Lacan a Lutero. Também 

nessa articulação pude constatar  proximidade entre a psicanálise e a teologia no 

que diz respeito ao manejo da falta. Este é um tema que merece maior 

aprofundamento.  

 

Além de evidenciar proximidade e similaridade entre religião e psicanálise, a tese  

destacou e refletiu aspectos  da crítica do pensamento lacaniano sobre a religião. 

Vejo nessa crítica uma contribuição da psicanálise para a compreensão de aspectos 

da religião e seus discursos, bem como seus limites no sentido de especificidade. 

Essa crítica oferece, também, a perspectiva de com ela resgatar dimensões 

esquecidas ou recalcadas que  podem contribuir para construção de um discurso 
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religioso capaz de renunciar  a pretensão de  plena significação (que não tampone a 

dimensão da falta). Isso se revelou especialmente na percepção que Lacan teve da 

necessidade que o neurótico apresenta como desejo de salvar o pai, oferecendo-se 

como objeto de sacrifício, no que se constitui um gozo. O mais importante, no 

entanto, foi descobrir que o próprio Lacan aponta para a recusa do Deus de Moisés 

em aceitar tal sacrifício.  

 

O pensamento de Lacan representa, em primeiro lugar, uma crítica à própria 

psicanálise. Foi a partir de suas reflexões acerca do real que a psicanálise lacaniana 

teve que rever sua crença na possibilidade de tudo simbolizar, no sentido de 

metaforizar os sintomas, tornando-os acessíveis pela palavra, reconhecendo os 

limites dessa possibilidade e impondo outras metas para o trabalho analítico. 

Defendo a tese  que da mesma forma como a psicanálise reconheceu seus limites e 

desenvolveu outros recursos e metas, em vista do real e da impossibilidade que ele 

representa, também na religião pode ser identificada uma articulação em vista do 

real, de forma que também nela se expressa um saber sobre os limites da 

significação ou  simbolização. Com isso, faço uma crítica a Lacan, quando concebe 

a religião como circunscrita ao âmbito do simbólico. A partir do próprio  Lacan  

apontei a para os elementos da religião que ultrapassam os limites vistos nela pela 

psicanálise lacaniana.  Isso significa que a verdade de Lacan sobre a religião é não-

toda.  

 

A crítica de Lacan à religião consiste no fato de que, sendo o campo  desta  o 

sentido (simbolização), ela, no processo de simbolização, atribui sentido a tudo, 

“banha” tudo de sentido, de forma que o real seja reprimido. Ao contrário do que 

propôs Freud, ao supor que o avanço da ciência e do esclarecimento levaria ao 

desaparecimento da religião, Lacan afirma exatamente o contrário: a ciência produz  

“... coisas perturbadoras na vida de todos”357, isto é, faz com que o real “se 

                                                 
357 LACAN, J. O Triunfo da religião. p.65. 
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estenda”, de forma que caberá à religião “apaziguar os corações”358 com a criação 

de sentido359. Na mesma medida em que a ciência avança na produção do real, a 

religião é evocada na produção de sentido para as produções da ciência. O lugar que 

Lacan destina à religião é o da produção de sentido. Esse também  foi o lugar 

privilegiado da psicanálise em grande parte de sua história e sua prática: no trabalho 

analítico procura-se elaborar a experiência vivida através da simbolização. Graças 

ao fenômeno da transferência é possível a criação de uma nova possibilidade 

narrativa pela qua l o sujeito pode re-significar sua história e seu destino. Porém, no 

período final de seu ensino, Lacan enfatiza os limites do processo de simbolização e 

aponta para a impossibilidade de apreensão do real pela palavra. A partir dessa 

perspectiva, o trabalho analítico já não consiste no mero esforço de construção de 

sentido e verdade, mas também, e simultaneamente, de exercício de crítica a toda 

construção identificatória. Lacan dedica-se à reflexão sobre o real,  entendido como 

aquilo que resiste e escapa ao imaginário e simbólico. Situa assim, a psicanálise no 

campo do que “não funciona” que, em sua teoria caracteriza com seu novo conceito 

de sintoma. Agora, sintoma com seu novo sentido, expresso na grafia  diferenciada 

(sinthoma), não é mais uma mensagem oculta portadora de um saber e direcionada a 

alguém que precisa decifrá-la. Realiza a função que é a do Nome-do-Pai, marcando 

uma ausência, um real que não se inscreve.  Embora contenha uma verdade, não faz 

sentido porque não é acessível pela palavra. Com isso, situa-se num outro campo e 

equipara-se ao Deus do real.  A partir dessa concepção, a psicanálise aponta para 

além do que pode ser simbolizado, para o que está  além do sentido. Com essa nova 

perspectiva, não se trata da total impossibilidade de simbolizar, mas do 

reconhecimento dos limites de toda simbolização.  

 

                                                 
358 LACAN, J. O Triunfo da religião. p.65. 
359 LACAN, J. O Triunfo da religião. p.65. "Eles gastaram um tempo, mas de repente 
compreenderam qual era sua chance com a ciência. Vão precisar dar um sentido a todas as 
reviravoltas introduzidas pela ciência. E, no que se refere ao sentido, eles conhecem um bocado. São 
capazes de dar um sentido realmente a qualquer coisa. Um sentido à vida humana, por exemplo”.  
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A crítica de Lacan se dirige igualmente à religião e à ciência: ambas recusam uma 

dimensão do real enquanto inapreensível. A ciência quer apreendê-lo e a religião 

simbolizá- lo. Isso significaria que a religião se esgota, se limita ao campo do 

simbólico. No entanto, defendo a tese de que essa crítica não se justifica por inteiro. 

A tese mostrou que Lacan evoca e trabalha com aspectos da religião que  

evidenciam uma dimensão onde essa crítica não é pertinente. A tradição judaico-

cristã se funda numa ausência que caracteriza um real. Isso significa que ela 

preserva uma dimensão do real que implica um manejo ou articulação da falta  sem 

a necessidade de negá- la.  Isso, porém, não constitui a verdade toda da religião. 

Também é verdade que no decorrer da história ela tenha tomado formas nas quais 

sua característica maior foi, e ainda é, o desejo de tudo simbolizar, de negar o real. 

Por isso, a crítica de Lacan, embora sendo uma verdade não-toda, tem muita 

pertinência. 

 

Por fim, quero apontar para o fato de que no decorrer deste estudo sobre a religião e 

a falta em Lacan, que apontou para a diferença entre o Deus que goza e o Deus do 

desejo, encontrei muitos aspectos que indicam uma proximidade do pensamento de 

Lacan com o de outros pensadores, filósofos e teólogos da contemporaneidade 

como J. Derrida e E. Levinas. Infelizmente tive que declinar da possibilidade de 

fazer um estudo comparativo com eles. Esta tarefa  fica em aberto.  Por outro lado, 

pude constatar também que o pensamento de Lacan possibilitou a muitos 

pensadores uma retomada da discussão sobre a importância do legado da herança 

judaico-cristã no pensamento do ocidente. Dentre estes especialmente S. Zizek e A. 

Badiou. Também isso representa uma tarefa para um outro momento.  

 

 Depois de embrenhar-me nos textos de Lacan, nem sempre de fácil compreensão, e 

deles extrair aqueles aspectos relevantes para minha pesquisa, penso que, em certa 

medida, vale para esta tese o que Lacan disse sobre outra  que teve seu  pensamento 

como objeto: 
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Seguramente, a dificuldade própria em me traduzir para a linguagem 
universitária é também a que atingirá todos aqueles que, pela razão que for, 
se arriscarem a fazê- lo – e, na verdade, a autora da tese que mencionei foi 
impelida pelas melhores qualificações, as de uma boa-vontade imensa. Essa 
tese, que vai então sair em Bruxelas, não deixa de conservar todo  o seu 
valor, seu valor de exemplo  em si mesma, seu valor de exemplo também 
pelo que promove de distorção, de alguma forma obrigatória, em uma 
tradução ao discurso universitário de algo que tem suas próprias leis360. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
360 LACAN, J. O Seminário 17 O avesso da psicanálise. p. 39. 
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