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Resumo 

 

 

 

A presente pesquisa foi desenvolvida no âmbito da História da Ciência, a 

partir da hipótese de que a psicanálise não se incluiria integralmente no campo 

da ciência, pois haveria algo na transmissão desta área do conhecimento que 

teria se mantido ligada a certa tradição, mais particularmente à maneira como 

se daria na magia. O mote original da pesquisa partiu de um convite elaborado 

por Jacques Lacan (1901-1981) que convocava os psicanalistas a se 

interessarem pelo tema da magia.  

O estudo partiu da influência da linguística na noção de ciências em 

Lacan, buscou-se articular a esta abordagem a importância da magia para a 

psicanálise, a partir das considerações freudianas e da visão da antropologia 

estrutural.  O resultado da depuração das diferenças entre a noção de ciência e 

a importância da magia direcionou a pesquisa para a função da causa.  

Pode-se dizer, então, que a pesquisa detalhada da função da causa em 

psicanálise, com variações, desde a causa da loucura até a causa do desejo, 

permitiu elucidar, ao menos em um aspecto, a importância da magia para a 

psicanálise, qual seja permitir ao psicanalista melhor situar-se tanto em sua 

posição na clínica quanto em sua postura frente ao ensino e transmissão da 

psicanálise. 
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Abstract 

 

 

 

This research was developed in the field of the History of Science, by the 

hypothesis that psychoanalysis cannot be fully included in science, because 

there would be something in the transmission of this area of knowledge that 

would have remained attached to certain tradition, more particularly in the way it 

would be in magic. The original research motto came from an invitation 

prepared by Jacques Lacan (1901-1981) who summoned psychoanalysts to 

take an interest in magic theme. 

The study started from the influence of linguistics on the notion of 

science in Lacan, sought to articulate this approach the importance of magic to 

psychoanalysis, from the Freudian considerations and vision of structural 

anthropology. The result of the clearance of the differences between the 

concept of science and the importance of magic directed research into the 

function of the cause. 

It can be said then that the detailed search of the cause in 

psychoanalysis function, with variations, since the cause of madness until the 

cause of desire, helped to clarify, at least in one aspect, the importance of 

magic to psychoanalysis, which is to allows  the psychoanalyst to  be better 

located both in their position in the clinic and in teaching and transmitting the 

psychoanalysis. 
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Introdução 
 

 

O psicanalista francês Jacques Lacan (1901-1981), ao romper com o 

estudo oficial da psicanálise, no âmbito da IPA1, em 1964, propôs uma 

mudança radical na prática psicanalítica. A partir daí, funda a Escola Freudiana 

de Paris2, cuja estrutura institucional será bastante diferente daquela proposta 

por Freud, em 1910. Na clínica, incluiu o famoso método da seção curta3 e, na 

teoria, buscou uma aproximação da psicanálise com a ciência.  

Nesse sentido, Lacan considerou que, o saber, em psicanálise, era 

herdeiro da ruptura decorrente do advento da ciência moderna.  Mas, por outro 

lado, ponderou que, no campo da verdade e da prática, a psicanálise se 

distanciaria da ciência, aproximando-se de outras áreas do conhecimento, 

menos ou nada atentas ao método científico. Por consequência, a psicanálise 

estaria, ao mesmo tempo, ligada a uma visão de mundo que incluía as 

mudanças provocadas pelo fortalecimento da ciência; como também 

influenciada por outras abordagens da realidade, provenientes de tradições 

continuadas ou antigas, como seriam a mitologia, o xamanismo ou a magia.  

Com o foco voltado para essa temática, a presente tese analisa e coteja 

alguns dos textos e seminários lacanianos, assim como suas fontes, buscando 

articular os argumentos que lhe tenham servido de base. Em especial, 

interessa aqui verificar a fundamentação que diferenciaria o ramo teórico 

daquele da clínica lacaniana. Todavia, levando em consideração a amplitude e 

complexidade dos escritos e das fontes de Lacan, o recorte escolhido para esta 

tese ilumina, em particular, a vinculação entre a psicanálise e a magia. Uma 

vinculação ardilosa e sutil, mas relevante, pois Lacan considerava que o 

psicanalista deveria ter algo a dizer sobre a magia, desde que não fosse 

apenas uma mera analogia entre a esfera psicanalítica e a esfera mágica. 

                                                           
1
 IPA – International Psychoanalytical Association, fundada por Sandor Ferenczi e Sigmund 

Freud, em 30 de março de 1910. 
2
 EFP – École Freudienne de Paris, fundada por Jacques Lacan, em 21 de junho de 1964. 

3
 Séance Courte – Mudança na técnica psicanalítica introduzida por Lacan que consistia em 

dissolver radicalmente o tempo da Seção Analítica. 
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Por se tratar de uma pesquisa documental em História da Ciência, 

precisamente História da Psicanálise, seguindo a linha de pesquisa História e 

Teoria da Ciência, os documentos e fontes de Lacan, apresentados nesta tese, 

foram parcimoniosamente selecionados. Como se sabe, a obra de Jacques 

Lacan foi publicada em livros que estão subdivididos em dois tipos diferentes 

de textos: os Escritos e os Seminários.  

No que tange os Escritos, publicados em 1966, estes recolhem textos 

que foram redigidos por Lacan, ou seja, relativos à transmissão escrita. Entre 

estes, três foram selecionados como documentos, a saber: A Ciência e a 

Verdade; Função e Campo da Fala e da Linguagem e Formulações Sobre a 

Causalidade Psíquica.  

Quanto aos Seminários (1953-1977), estes são relativos à transmissão 

oral. A publicação de cada seminário segue a orientação do editor e 

corresponde à adaptação para o texto dos seminários que foram ministrados 

por Lacan durante 26 anos consecutivos, entre 1953 e 1979. A publicação 

destes textos ainda não está completa e segue uma ordem que foi estabelecida 

pelo editor – não corresponde a uma cronologia. Atualmente, encontra-se em 

livros 16 seminários, números 1-8,10-11,16-20,23. Nesta pesquisa, utilizou-se, 

como documento, além do Seminário XI (1963-1964), “Os Quatro Conceitos 

Fundamentais da Psicanálise”, já publicado, as cópias transcritas de gravações 

de participantes da plateia do Seminário XIII (1965-1966), “O Objeto da 

Psicanálise”, atualmente publicadas exclusivamente para divulgação interna, 

no âmbito das instituições psicanalíticas. 

Através de uma investigação nas próprias referências explicitadas nos 

textos, foram identificas várias das principais fontes utilizadas por Lacan para 

sustentar seus argumentos. Além disso, foram também investigadas alusões 

nos textos lacanianos à outras fontes. E, de igual maneira, às chamadas fontes 

indiretas, ou seja, àquelas possíveis motivadoras dos argumentos presentes 

nos textos, embora não mencionadas pelos mesmos.  

Assim, para o desenvolvimento da pesquisa, alguns textos freudianos 

tiveram que ser revisitados com o propósito de identificar a sutileza da leitura 

lacaniana e melhor apreender seus argumentos. No campo mais específico da 

História da Ciência, autores especializados na ciência renascentista e da 

primeira modernidade, como Walter Pagel e Piyo Rattansi, foram fundamentais 
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para delimitar a abordagem lacaniana. Uma vez que, conforme já mencionado, 

para Lacan, a psicanálise não responderia exclusivamente a critérios da ciência 

moderna, ao incluir facetas das ciências tradicionais ou antigas, como a magia. 

No que diz respeito às fontes de Lacan no campo da História da Ciência, os 

autores indicados por ele e utilizados em nossas análises foram Alexander 

Koyrè e Georges Canguilhem. Todavia, foi necessário fazer uma leitura crítica 

desses autores, visando objetivar a efetiva influência dos mesmos na 

compreensão lacaniana de ciência e de magia. 

 

 

A tese está dividida em três partes, que correspondem a três capítulos. 

O capítulo 1 trata da noção de ciência em Lacan. Portanto, tem em Freud uma 

de suas principais fontes, assim como em alguns dos autores do chamado 

estruturalismo, tanto em seu viés cultural, quanto linguístico. Já no que diz 

respeito às leituras de Lacan sobre a ciência, em seus aspectos históricos e 

filosóficos, as fontes referidas por ele e analisadas aqui foram obras de autores 

como A. Kojève, A. Koyrè e G. Canguilhem.  

O capitulo 2 trata, propriamente, da importância da magia e, portanto, 

retoma obras como as de Lévi-Strauss. Mas também, analisa as fontes 

freudianas que foram referência para esse tema em Lacan, como a obra Totem 

e Tabu. Por fim, na última parte desse capítulo – onde xamanismo e magia 

foram correlacionados, a partir dos trabalhos de Lévi-Strauss – retomamos a 

noção de normal e patológico em medicina. Em particular, o fulcro das análises 

será a obra de Georges Canguilhem que trata esse tema sob um viés histórico, 

e foi utilizada como fonte por Lacan. Assim, o lugar dado ao doente, à doença e 

à cura, no âmbito da história da medicina, encerra essa parte de nossas 

análises. 

O terceiro capítulo, dedicado à função da causa, atende à coerência das 

proposições lacanianas sobre o tema da magia. Para tanto, inicialmente, foi 

retomado o debate de Lacan com o organicismo, particularmente em relação 

ao tema da psicogênese da loucura. Três textos lacanianos participaram desta 

discussão, que se desenrolou durante vinte anos, entre 1936 e 1956: 

Formulações Sobre a Causalidade Psíquica, Para Além do Princípio de 

Realidade e o Estádio do Espelho. O tema seria revitalizado em 1956, no 



12 
 

Seminário 3, sobre as psicoses, onde questões sobre a psicogênese da 

loucura tomariam outro destino,  indicando  que, para a psicanálise, a 

psicogênese nem mesmo existiria. Dois outros seminários foram revisitados em 

busca da causa: o Seminário X, cujo eixo organizador contempla a angustia e o 

objeto causa do desejo; o Seminário XI, onde a causa torna-se a causa do 

inconsciente e será apresentada por Lacan como “ablata causa”. Finaliza esse 

capítulo, a questão relacional entre a magia e a causa eficiente. Para tanto, foi 

necessária uma breve digressão sobre o conceito de causa em Aristóteles e 

em algumas das fontes usadas por Lacan ao referir-se à magia, como 

Giordano Bruno, por exemplo. 

Como será visto durante o desenvolvimento da tese, o estudo da magia, 

conforme sugerido por Lacan, parece revelar sua importância, em especial, 

para o ensino e transmissão da psicanálise. Entre outras coisas, por ser 

esclarecedor quanto ao lugar do psicanalista na cura, ou seja, aquele capaz de 

sustentar a causa analítica através do desejo. 
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CAPITULO 1  

A noção de ciência em Lacan 
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A psicanálise existe, afirma Jean Claude Milner4. Logo, é necessário 

saber onde localizá-la. Podemos atribuir à psicanálise muitas funções, como a 

de ser um instrumento ou uma técnica, ou ainda, um método, uma experiência, 

um tratamento, uma ciência, uma práxis, um discurso, entre outros. O 

importante para o objetivo deste capítulo é recuperar estes termos para 

delimitar com maior clareza com qual noção de ciência Lacan trabalha quando 

busca incluí-la neste campo. 

Ao retomar, uma vez mais, esta problemática, corre-se o risco de ser 

repetitivo, visto que muitos já estudaram e apresentaram conclusões sobre a 

relação entre a psicanálise e sua pertinência numa área específica do 

conhecimento humano5, desde a medicina, seu locus de origem, à psicologia e 

até à filosofia. Neste trabalho, busca-se encontrar argumentos que justifiquem 

a presença desta temática uma vez mais, isto é, trazer a psicanálise para o 

debate – cuja presença é pífia onde se discute ciência, particularmente na 

História da Ciência – e tentar expor os argumentos de Lacan a uma crítica que 

lhe é externa, buscando identificar as fontes com as quais trabalha para 

fundamentar ou não suas hipóteses e conclusões, mesmo quando temporárias. 

É também por demais conhecido que Lacan era curioso, insatisfeito e rebelde a 

qualquer passividade e, segundo seus biógrafos6, um crítico contumaz. Esta 

posição favoreceu-lhe manter simultaneamente uma discussão com os 

médicos de sua época, por não concordar com o lugar que atribuíam à 

psicanálise na elaboração dos conceitos e do tratamento das doenças mentais, 

e manter a disputa com os pares psicanalistas aos quais acusava de estarem 

se afastando da proposta inicial freudiana. 

Tanto no debate com seus colegas médicos quanto com os 

psicanalistas, Lacan utiliza o conceito de ciência e também da aproximação e 

distanciamento da psicanálise em relação à ciência para desenvolver seus 

pontos de crítica. Cabe perguntar por qual perspectiva Lacan aproxima-se do 

trabalho dos pós-freudianos quando os critica com tanta virulência: 

 

                                                           
4
 Badiou, Le Séminaire, Lacan : L’Antiphilosophie 3, 1994-1995, 240 .  

5
 Lacan, o Seminário Livro 1, 91. 

6
 Roudinesco, Jacques Lacan: Esboço de uma Vida, 83. 
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“Nem por isso estamos denunciando o que a psicanálise tem 
hoje de antifreudiana. Pois, nesse aspecto, deve-se reconhecer 
que tirou a máscara, uma vez que ela se vangloria de 
ultrapassar aquilo que, aliás, ignora, guardando da doutrina de 
Freud apenas o suficiente para sentir o quanto lhe é dissonante 
o que ela acabou de enunciar de sua experiência. 
Pretendemos mostrar como a impotência em sustentar 
autenticamente uma práxis reduz-se, como é comum na 
história dos homens, ao exercício de um poder” 7. 

 

As críticas de Lacan corroboram certa visão que se tem dos 

psicanalistas como formando um grupo fechado que não se expõe à verificação 

da eficácia de seu trabalho e da consistência de seus conceitos.  

Encontramos, por exemplo, num dos poucos trabalhos em História da 

Ciência8 que atualmente se interessa pela psicanálise, a seguinte reflexão: “se 

ainda existem pessoas que não são nem ingênuas, nem ignorantes, e que se 

consagram nesta área, isto por si só nos autorizaria a dar à psicanálise algum 

crédito?”. Questiona ainda a importância dada às publicações e se estas 

também podem ser consideradas fontes de credibilidade, uma vez que a 

psicanálise continua presente tanto em revistas e jornais de ampla divulgação 

quanto na área médica. Pergunta: “Por que os psicanalistas não se envolvem 

nem se questionam sobre a crise atual que experimenta a psicanálise no 

campo da ciência?”9. 

Esta questão não é nova; está presente desde Freud. Talvez uma 

resposta possível diga respeito ao lugar frágil que a psicanálise ocupa quanto à 

inserção na cultura. Esta fragilidade mostra-se de várias maneiras: de um lado, 

a dificuldade em responder à altura aos críticos que situariam os conceitos 

psicanalíticos entre os precursores da psicologia atual, portanto, como um 

saber ultrapassado e, de outro, a posição defensiva dos psicanalistas diante 

das novas pesquisas, seja na psicologia, seja na psiquiatria, como se estes 

resultados colocassem a psicanálise com o risco de desaparecer no aspecto 

clínico, ficando reduzida à pura especulação.  

Considerando que a psicanálise tem seus alicerces bem estabelecidos 

do ponto de vista conceitual e que as mudanças em decorrência do tempo e 

dos avanços do conhecimento nesta área em nada a desqualificam, neste 

                                                           
7
 Lacan, Escritos: A Direção do Tratamento e os Princípios de seu Poder (1958), 592. 

8
 Castel, À Quoi Résiste la Psychanalyse?  

9
 Ibid., 67.   
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capítulo procurarei apresentar as principais fontes utilizadas por Lacan que lhe 

permitiram fazer tanto a afirmação “a psicanálise é uma ciência”10 quanto 

aquela decorrente de certo deslocamento: “em qual ciência a psicanálise se 

insere” 11. 

Esta mudança de perspectiva é importante na medida em que o objeto 

de estudo da psicanálise permanece o mesmo, isto é, o inconsciente. Caberia, 

então, a pergunta: o que efetivamente se altera na relação da psicanálise com 

a ciência para que a questão seja apresentada por Lacan sob outro ângulo? 

 

 

 

 

1.1 Medicina X Psicanálise 

 

Os primeiros trabalhos de Lacan, ainda enquanto estudante de 

medicina, já apresentam seu interesse pela psicanálise. Vale destacar os 

argumentos de sua primeira incursão no campo propriamente psicanalítico com 

a tese de doutorado em medicina, de 1932 (Da Psicose Paranoica em suas 

Relações com a Personalidade)12, onde, visando demonstrar o “alcance 

científico da psicanálise”, Lacan relaciona uma parte dos distúrbios mentais ao 

metabolismo da libido.  

Nesta obra, Lacan faz uma revisão importante de grande parte da 

tradição psiquiátrica ressaltando, a partir da perspectiva freudiana, o debate 

emergente entre as correntes organogenéticas e as psicogenéticas. 

A tese está subdividida em três grandes partes: Posição Teórica e 

Dogmática do Problema, O Caso Aimée, ou a Paranoia de Autopunição13 e, 

finalmente, um apêndice de uma exposição crítica do método de uma “ciência 

da personalidade”14 e seu alcance no estudo das psicoses. Para concluir esta 

rápida passagem pela tese de Lacan, cabe retomar a afirmação feita por ele de 

que a psicanálise, enquanto teoria e método, assume seu triplo valor ao supor 

                                                           
10

 Lacan, O Seminário Livro 11, 49. 
11

 Ibid,  214. 
12

 Lacan, Da Psicose Paranoica em suas Relações com a Personalidade. 
13

 Ibid.,147 
14

 Ibid. 
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o controle dos fatos através da “classificação natural, de indicação prognóstica 

e de sugestão terapêutica” 15. Explica: 

 

“O mérito desta nova disciplina, que é a psicanálise, é ter nos 
ensinado a conhecer certas leis, a saber: aquelas que definem 
a relação entre o sentido objetivo de um fenômeno de 
consciência e o fenômeno objetivo a que corresponde: positivo, 
negativo, mediato ou imediato, essa relação é, com efeito, 
sempre determinada. Não há, mesmo nas condutas 
inconscientes e nas reações orgânicas, o que, à luz dessas 
pesquisas, não possa ser revelado como evidentemente 
provido de um sentido psicogênico (condutas organizadas 
inconscientes; fuga para a doença, com seu duplo caráter de 
autopunição e de meio de pressão social; sintomas somáticos 
das neuroses)”16.  

 

Pode-se constatar sua preocupação em privilegiar termos que possam 

certificar que a psicanálise é uma ciência e orienta-se a partir de leis. 

Acrescenta algo novo ao perguntar-se se a psicanálise, enquanto método de 

interpretação, não poderia ser eficaz também no domínio da psicose, uma vez 

que este “já deu suas provas em outra parte” 17.  

O entusiasmo patente de Lacan com a psicanálise nestes tempos iniciais 

faz com que somente nestes parágrafos encontremos a referência à 

psicanálise como teoria, como método de interpretação, como terapêutica.  

Por tratar-se de uma tese em medicina e, particularmente, um estudo de 

caso em psiquiatria, Lacan, ao retomar a discussão sobre o caso clínico 

propriamente dito, indaga como conceber a cura bruscamente apresentada por 

Aimée, no vigésimo dia de sua detenção, quando a psicose manifesta pelo 

delírio curou-se. Apela à máxima antiga, “a natureza da cura nos demonstrará 

a natureza da doença”18, para sustentar a hipótese da “existência e o imenso 

alcance dos mecanismos psíquicos de autopunição”19, que podem traduzir-se 

em condutas complexas ou reações elementares, mantendo a inconsciência do 

sujeito quanto à sua finalidade, dirigidos contra as tendências vitais do 

individuo20.  

                                                           
15

 Ibid, 262. 
16

 Ibid., 244. 
17

 Grostein, “Jacques Lacan – da Psiquiatria à Psicanálise”, 88. 
18

 Ibid., 89. 
19

 Ibid. 
20

 Ibid., 92. 
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Lacan argumenta que a psicanálise engendrou os determinismos 

autopunitivos e o sentimento de culpa com a teoria da gênese do superego, 

maneira pela qual explica o sentido do delírio.  

Alcança seu objetivo ao atribuir, ao mecanismo de autopunição, o 

determinismo da psicose e, para explicá-lo, utiliza conceitos psicanalíticos onde 

a fixação narcísica e a pulsão homossexual são oriundas de pontos evolutivos 

da libido quase equivalentes à gênese do superego. Isto produziria, segundo a 

teoria, um fraco processo regressivo e explicaria a benignidade relativa e o 

potencial de cura da psicose de Aimée21. 

A ousadia da tese de Lacan, ao atribuir à psicanálise competência 

também no tratamento das psicoses, marca, assim, uma significativa diferença 

com Freud, que a restringia ao tratamento das neuroses. Tem início um debate 

que vai tomando proporções mais importantes na medida em que Lacan se 

firma no campo da psicanálise. 

A concepção de ciência em Lacan coincide com a de Freud, naquele 

momento. Ambos tendem a associar a psicanálise às “ciências exatas”.22 Até 

os anos 60, Lacan manteve viva sua presença nos encontros e congressos 

dedicados à psiquiatria, presença incômoda que se pode verificar, por exemplo, 

nas discussões que se desenrolaram durante o VI Colloque de Bonneval23, 

promovido por Henri Ey24, sobre o tema do Inconsciente.  

Em diferentes artigos, esta participação é comentada. Em História da 

Psicanálise na França25, de Elisabeth Roudinesco, por exemplo, há um capítulo 

cujo título “Outono em Bonneval”, deixa claro a que se refere. A autora destaca 
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 Ibid., 147. 
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 Freud, Sobre o Narcisismo: uma Introdução e Lacan, O Seminário, Livro 1. 
23

 Henri Ey apresenta, no prefácio, a lógica seguida para estabelecer os temas e os 
debatedores numa série de Jornadas dedicadas ao tema do Inconsciente. A primeira, em 
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notas deste primeiro encontro. A segunda, em 1943, Journées de Bonneval, dedicou-se ao 
debate de diferentes pontos de vista, onde confrontaram-se os dele, Henri Ey, e os de J. 
Ajuriaguerra e H. Hécaen, sobre a Neurologia e a Psiquiatria. Somente na terceira jornada da 
série, em 1946, é que se dá a importante discussão entre Lacan e Henri Ey, onde aparecem as 
discordâncias relativas à “Psychogenèse des Psychoses et des Névroses”. A quarta, em 1950, 
foi dedicada ao tema de l’Hérédité. A quinta, em 1957, girou em torno dos problemas de la 
Schizophrénie. No entanto, a publicação destas jornadas anteriores não tiveram o mesmo 
destino que a obra conhecida do VI Colloque de Bonneval, ocorrido em 1960 e publicado em 
1966, na mesma data dos Escritos.  
24

 Ey, L’ Inconscient, 21. 
25

 Roudinesco, 31. 
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que ali Lacan teria conseguido imprimir a importância da psicanálise no campo 

psiquiátrico francês, dentre outras conquistas. 

A relevância em citar este colóquio neste contexto, diz respeito à 

famigerada disputa da psicanálise por encontrar um lugar no território dos 

saberes, já que, como está amplamente descrito no presente trabalho, a 

psicanálise se situa à margem da psiquiatria e da psicologia por não se reduzir 

a uma técnica, nem tampouco a uma teoria médica ou psicológica. 

Além disso, vale lembrar que neste Colóquio, Lacan aproveita a 

oportunidade para defender que o conceito de inconsciente proposto por Freud 

configura uma ruptura em relação ao que até então se entendia por 

inconsciente e que, consequentemente, a psicanálise promove nova 

articulação entre a consciência e o inconsciente. É também neste Colóquio que 

defende que “a linguagem é condição do inconsciente”26, atualizando em seu 

“retorno a Freud”27 a importância de reler este conceito à luz da Linguística e 

da Antropologia Estrutural28. 

Visando contextualizar a efervescência cultural na qual Lacan estava 

inserido, cabe uma breve descrição do Colóquio, que se compunha na 

sequência de seis temas, apresentados por dois ou três expositores e 

discutidos também por dois ou três debatedores. Na primeira parte, discutiu-se 

“O Inconsciente e as Pulsões”; a segunda, da qual Lacan participa como 

debatedor, foi dedicada ao “Inconsciente e à Linguagem” – esta parte será 

retomada para apresentar os argumentos em questão. Na terceira, há um 

debate entre “Neurobiologia e Inconsciente”; na quarta parte, o “Inconsciente e 

Problemas Psiquiátricos”; na quinta, “O Inconsciente e a Sociologia” e, para 

terminar, “O Inconsciente e o Pensamento Filosófico”. 

Lacan debate com bastante firmeza os trabalhos apresentados por seus 

alunos, Jean Laplanche29 e Serge Leclaire30, com o título L’Inconscient: Une 

Étude Psychanalytique, onde abordam a questão do sentido e da letra, a partir 

do texto Critique des Fondements de La Psychologie, de Georges Politzer, 
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 Ey, 167. 
27

 Grostein, “A Ciência e a Verdade – A Psicanálise Proposta Como uma Ciência no Texto de 
Jacques Lacan”. 
28

  Dosse, História do Estruturalismo, 161 
29

 Jean Laplanche (1924-2012). Psicanalista francês, escreveu, em 1967, o Vocabulário de 
Psicanálise. 
30

 Serge Leclaire (1924-1994). Psiquiatra e psicanalista francês – Psychanalyser. Paris: Seuil, 
1968. 
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publicado em 1928. A tarefa à qual eles se propõem é examinar a crítica ali 

apresentada. 

Partem da questão colocada por Politzer: “O inconsciente é um sentido 

ou é uma letra?”. Dizem que o autor responde com “um radicalismo do sentido 

que pode retomar no seu conjunto a descoberta freudiana ao eliminar o 

realismo do inconsciente”31 e que a hipótese metapsicológica do inconsciente 

vai se contrapor tanto à abstração quanto ao realismo.32 

Lacan em sua intervenção busca definir em seus próprios termos o 

conceito de inconsciente tal qual Freud propôs. Diz que “o inconsciente é um 

conceito forjado a partir daquilo que opera para a constituição de um sujeito”33, 

ou ainda,  como algo que, na realidade psíquica, não possui atributo da 

consciência34. 

Para Lacan, seria melhor que a psicanálise se aprofundasse mais nas 

questões éticas e teológicas, pois a ciência reivindica sua responsabilidade 

pela presença do inconsciente neste campo. Refere-se à posição que cada um 

de seus alunos, Serge Leclaire e Jean Laplanche, ocupa neste debate, ou 

como cada um se situa em relação ao tema. Acrescenta a importância da 

condição estabelecida pela psicanálise, onde o psicanalista faz parte do 

conceito de inconsciente uma vez que é a ele que se dirige a mensagem. O 

debate gira em torno do conceito de inconsciente, pois o próprio Freud substitui 

a sua primeira versão do aparelho psíquico subdividido em três sistemas – o 

consciente, o pré-consciente e o inconsciente – por outro modelo, o do Id, Ego 

e Superego. Isto é, o inconsciente, relembra Henri Ey, “deixa de ser uma 

província autônoma, ele nada mais é do que uma qualidade, despossuída de 

seu status que lhe conferia uma autoridade quase institucional” 35. 

Esta mudança de referência está associada a quanto seu percurso foi 

definido pela relação de Freud, no início de sua carreira, à equipe do 

fisiologista Brucke36 que, com Helmoholtz37 e C. Ludwig, formavam uma força 
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 Ey.,  96. 
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 Ibid., 100. 
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 Ey.,  159. 
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 Ibid. 
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 Ibid., 21.  
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 Amacher. Vide Dicionário de Biografias Científicas. Ernest von Brücke foi um dos fundadores 
da escola Helmholtz de fisiologistas alemães, com quem Freud passou alguns anos estudando, 
entre 1876-1882. Seus primeiros estudos versam sobre as conexões de uma célula nervosa 
grande (Reissner), que tinha sido descoberta no cordão espinhal de um gênero primitivo de 
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importante antivitalismo na fisiologia e se apresentavam como “propagandistas 

apaixonados do fisicalismo” 38. 

Neste Colóquio, dedicado ao conceito de Inconsciente, os organizadores 

fazem notar que o tema do inconsciente, dentro dos movimentos das ideias e 

dos pensamentos da época em que Freud apresenta sua versão, era uma 

preocupação bastante difundida e a intuição de sua existência, inclusive com o 

pressentimento de sua importância e de sua associação a conflitos, já havia 

sido apresentada por vários outros antes dele39. Destacam, no entanto, que 

Freud foi capaz de melhor apresentar o conceito, pois além de sua experiência 

clínica, sustentava-se também em Schelling40 e na filosofia Natural. Deixou-se 

influenciar ainda por Schopenhauer e, finalmente, por Goethe, em sua 

inspiração na interrogação sobre as “forças naturais do mundo” 41. 

Lacan, no entanto, é bastante crítico ao dizer que o Inconsciente antes 

de Freud não é consistente, pois não passa de “in-noir”, daquilo que no senso 

comum agrupa-se em torno do termo “noir”. Para apoiar sua argumentação, 

recolhe oito definições de inconsciente pré-Freud, a saber: “inconsciente da 

sensação (efeitos de contrastes ou de ilusão óptica); inconsciente do 

                                                                                                                                                                          
peixe. Suas observações possibilitaram adequar estas células ao esquema evolucionista. 
Estudou também a estrutura das fibras nervosas no camarão de água-doce vivo e a anatomia 
do cérebro humano. 
37

 R. Steven Turner. Vide Dicionário de Biografias Científicas. Antes de 1847, o interesse de 
Helmholtz pelas conversões de força foi motivado pelas questões fisiológicas, a escola 
mecanicista à qual ele pertencia, exigia que fosse rejeitada a hipótese de uma força vital dentro 
do corpo do animal, passo necessário para definir a fisiologia a partir de princípios físico-
químicos.  
38

  Lalande, Vocabulário – Técnico e Crítico – da Filosofia. Fisicalismo, termo criado por Carnap 
e adotado primeiro pela Escola de Viena para designar a doutrina segundo a qual a linguagem 
da física é, por direito, a linguagem de toda a ciência, tanto das ciências denominadas morais, 
quanto as ciências da natureza. Ainda do mesmo autor: “Qualquer proposição da psicologia 
pode ser formulada em termos da linguagem da física... trata-se de uma tese geral do 
fisicalismo, a saber, que a linguagem da física é uma linguagem universal”, 19. Sobre este 
tema, ver Waisse- Priven, Silvia. d&D: duplo Dilema – du Bois-Reymond e Driesch, ou a 
vitalidade do Vitalismo. 
39

 Ey, 31. 
40

 Selow, Edith. Vide Dicionário de Biografias Científicas. Frederick Schelling (1775-1854). Ao 
contrário de Kant ou Hegel, Schelling não deixou um sistema logicamente construído e 
acabado. Ainda jovem, publicou diversos escritos brilhantes e, toda vez que embarcava em um 
novo assunto, despertava as mais altas expectativas, mas não conseguia realizá-las. Curioso, 
entusiástico e receptivo a uma vasta gama de influências, captava as novas ideias e as 
reelaborava, integrando-as em sua filosofia. Tal como Goethe, opunha-se a uma concepção 
puramente mecanicista da natureza, que via como um organismo vivo, uma força ativa. Mas 
ele era tão pouco vitalista quanto mecanicista, pois rejeitava a ideia de uma força vital 
autônoma. Ao contrário, supunha que a natureza continha o orgânico nela mesma, sendo a 
matéria inorgânica aquela que deixara de viver. 
41

 Ey,18. 
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automatismo, que se desenvolve no hábito; o coconsciente da dupla 

personalidade; emergências ideativas de uma atividade latente que se impõe 

orientada na criação do pensamento – a telepatia; o passional, que ultrapassa 

nosso caráter; a hereditariedade, reconhecida nos dons naturais; e o 

inconsciente racional ou inconsciente metafísico, que implica a presença de 

espírito42. Afirma, portanto, que os psicanalistas confundem com o 

obscurantismo quando associam o inconsciente com o instintual, arcaico ou 

primitivo. Propõe que o sujeito e o Outro são, respectivamente, domínios que 

servem para substantivar a tese sobre o Inconsciente, que está entre os dois 

em ato, isto é, o Outro como dimensão para que a fala se afirme como verdade 

de um lado e o sujeito cartesiano, de outro43. 

Propõe, portanto, que a psicanálise opera sobre um sujeito e faz 

coincidir o sujeito da psicanálise com o da ciência. Afirma, pois, haver sujeitos 

que se diferenciam de qualquer manifestação de individualidade empírica44. 

Lacan, ao retomar Descartes, recupera no cogito a divisão entre o saber e a 

verdade própria ao sujeito da psicanálise.  

O objetivo de Lacan, ao retomar o Discurso do Método Para Bem 

Conduzir a Própria Razão e Procurar a Verdade nas Ciências45, não é refazer 

os passos de Descartes, mas ressaltar que a origem do sujeito em Descartes e 

em Freud é a mesma, explicitando que este sujeito é dividido e não pode nem 

ser identificado, nem representado como unidade.  

Ao estabelecer um paralelo entre o sujeito racional de Descartes e o 

sujeito dividido da psicanálise, “um sujeito tomado em sua divisão 

constitutiva”46, ele participa do debate de sua época, conceituando esta divisão 

a partir do estruturalismo e da linguística47. 

 

“Penso, logo sou. O homem, que em um primeiro momento 
do Cogito ganha o estatuto do ser porque pensa, disso não 
podendo duvidar, como duvidou de todas as demais coisas, ou 
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 Ibid., 159. 
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 Milner, A Obra Clara, 32. 
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 O texto “Discurso do Método”, segundo Descartes, tem como “desígnio não ensinar aqui o 
método que cada qual deve seguir para bem conduzir sua razão, mas apenas mostrar de que 
maneira me esforcei para conduzir a minha”. E acrescenta “espero que ele seja útil a alguns 
sem ser nocivo a ninguém, e que todos me serão gratos por minha proposta”. 
46

 Lacan, Escritos, 870. 
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seja, este homem que acedeu à condição ontológica por uma 
operação do pensamento, que se constitui, no plano subjetivo, 
como a certeza que sucede a dúvida, passa, a partir deste 
ato, a poder também existir, porque é passível de uma 
inscrição no mundo do simbólico. Descartes distinguiu um 
mundo em que as coisas existem através de sua 
representação conceitual, deixando de fora outro mundo, onde 
as coisas não são conceituadas. Era, então, a criação de um 
novo discurso: o da ciência”48.  

 

Uma das referências em Freud, onde encontramos a descrição desta 

divisão, é o texto de 1924, Perda da Realidade na Neurose e na Psicose49, que 

diz: “a divisão do psíquico em o que é consciente e o que é inconsciente 

constitui a premissa fundamental da psicanálise e somente ela torna possível a 

esta compreender os processos patológicos da vida mental, que são tão 

comuns quanto importantes, e encontrar lugar para eles na estrutura da 

ciência” 50. 

 

 

 

 

1.2 O conceito do [eu] em Freud  

 

Lacan se diz freudiano e declara apoiar sua leitura da psicanálise em 

Freud, no entanto, no que diz respeito à relação da psicanálise com a ciência 

nem sempre fica evidente esta herança. Em determinados aspectos, pode-se 

perceber que há semelhanças; já em outros, ficam claras as diferenças. Isto 

será melhor detalhado a seguir. A título de comparação retomamos uma 

explanação de Freud sobre ciência: 

 

“Não é raro ouvirmos a exigência de que uma ciência deve ser 
edificada sobre conceitos fundamentais claros e bem definidos. 
Na realidade, nenhuma ciência começa com tais definições, 
nem mesmo as mais exatas. O verdadeiro início da atividade 
científica está na descrição de fenômenos, que depois são 
agrupados, ordenados e relacionados entre si. Já na descrição, 
é inevitável que apliquemos ao material certas ideias abstratas 
tomadas daqui e dali, certamente não só da nova experiência. 
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Ainda mais indispensáveis são essas ideias – os futuros 
conceitos fundamentais da ciência – na elaboração posterior da 
matéria. Primeiro elas têm que comportar um certo grau de 
indeterminação; é impossível falar de uma clara delimitação de 
seu conteúdo. Enquanto se acham neste estado, entramos em 
acordo quanto ao seu significado, remetendo continuamente ao 
material de que parecem extraídas, mas na realidade lhes é 
subordinado. Portanto, a rigor, elas possuem o caráter de 
convenções, embora a questão seja que, de fato, não são 
escolhidas arbitrariamente, mas determinadas por meio de 
significativas relações com o material empírico – relações que 
acreditamos adivinhar, ainda antes que possamos reconhecer 
e demonstrar.” 51 

 

Já vimos a perspectiva lacaniana de ciência na elaboração de sua tese 

de medicina. É importante, no entanto, lembrar que é a partir de sua prática 

sistemática de transmissão da psicanálise, através dos seus seminários, que 

Lacan se ocupa de bem localizar a psicanálise no campo da ciência e, 

portanto, dedica-se a também esclarecer com qual noção de ciência trabalha. 

Cabe uma breve retrospectiva de algumas afirmações feitas, por exemplo, no 

Seminário “Os Escritos Técnicos de Freud”, onde propõe:  

 

“Pode-se dizer que o ideal da ciência é reduzir o objeto ao que 
se pode fechar e atar num sistema de interação de forças. O 
objeto, no final das contas, nunca é tal senão para a ciência. 
Só há o sujeito cientista que olha o conjunto e espera um dia 
reduzir tudo a um jogo determinado de símbolos que envolvem 
todas as interações entre os objetos. Quando se trata de seres 
organizados, o cientista é forçado a supor que há ação. Um ser 
organizado pode ser considerado como um objeto, mas se 
tratar-se de organismo, conserva-se, ainda que implicitamente, 
a noção de que é um sujeito”.52 

 

Ao acompanharmos o desenvolvimento de suas ideias nos seminários 

posteriores, percebe-se que ele privilegia as ciências conjeturais e explicita a 

oposição entre elas e as ciências exatas53. Em outro contexto54, no entanto, ele 
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 Freud, Sobre o Narcisismo: Uma Introdução, 496. 
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 Lacan, o Seminário Livro 1, 224. 
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 Uma ciência conjetural é definida por Popper como aquela que preserva a doutrina galileana 
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mesmo questiona esta oposição, na medida em que as conjeturas podem ser 

consideradas como cálculos exatos com base na teoria das probabilidades, e a 

precisão fundamentada no formalismo depende, para se manter, da separação 

de axiomas e leis dos grupos de símbolos55. 

Nestes primeiros Seminários, Lacan busca desenvolver o que ele 

mesmo denominou “retorno a Freud”. Esta tarefa se dá não pela retomada das 

fontes originais, mas por um método de “repensar” as proposições freudianas 

e, se possível, atualizá-las56. Assim, ele apresenta aos jovens analistas uma 

leitura própria da psicanálise, aproveitando para criticar seus colegas. Sua 

principal objeção diz respeito a como eles se desviaram da descoberta 

freudiana por insistirem em preservar a psicanálise atrelada à pessoa de Freud: 

“A ordem instaurada por Freud prova que a realidade axial do sujeito não está 

no seu eu. Intervir substituindo-se ao eu do sujeito, como se faz numa certa 

prática da análise das resistências, é uma sugestão e não psicanálise”57. 

É a partir da conhecida crise de 192058 que Freud, diante dos impasses 

da clínica, introduziu “as noções suplementares, necessárias para manter o 

princípio do descentramento do sujeito” 59. 

Na medida em que o homem está imerso num jogo de símbolos, num 

mundo simbólico, ele é um sujeito descentrado60. O mundo simbólico é o 

mundo da máquina61.  

Nestes primeiros seminários, é notável o compromisso de Lacan em 

diferenciar a sua proposta de psicanálise com aquela de seus colegas da 

Sociedade Francesa de Psicanálise. Ao ser convidado a proferir uma 

conferência – “Psicanálise e Cibernética ou da Natureza da Linguagem”62, 

sobre o tema geral de Psicanálise e Ciências Humanas63 –, ele busca 
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aproximar a psicanálise à ciência a partir das ciências conjeturais, afirmando 

ser este “o verdadeiro nome que se deveria dar a um certo grupo de ciências 

que se designa habitualmente, pelo termo de ciências humanas” 64. Esta 

substituição das ciências humanas pelas ciências conjeturais tem, entre outros 

objetivos, naquele momento, aproximá-las das ciências exatas.  

Ele sugere que as noções fundamentais das ciências exatas, a partir de 

seu desenvolvimento e desdobramento modernos, não estão muito distantes 

das ciências conjeturais, e acrescenta que as ciências exatas ocultaram e 

eclipsaram as ciências conjeturais, sendo, no entanto, inseparáveis65. Esta 

relação entre as ciências exatas e conjeturais traz em si o debate entre o acaso 

e o determinismo em ciência. Ele marca que para os psicanalistas “o 

determinismo está na raiz da própria técnica”, através da associação livre 

procura-se obter do sujeito que ele entregue sem intenção seus pensamentos, 

que “intencionalmente ele se aproxime o mais possível do acaso”. Lacan 

salienta ainda esta coincidência para introduzir a importância das leis em 

ciência, onde ressalta a ideia do “acaso como ausência de intenção” 66. 

Este ponto será melhor desenvolvido no capítulo 3, onde se discutirá a 

função da causa. Lacan apresenta uma articulação interessante entre a causa 

e a intenção para apoiar-se na ideia de que, no determinismo, trata-se de uma 

“causa sem intenção”67. 

Nesta mesma conferência, Lacan apresenta ainda alguns argumentos 

que permitem diferenciar, entre si, algumas abordagens no campo próprio da 

psicanálise.  

O que está em pauta no retorno a Freud é tornar público seus pontos de 

divergência com seus colegas analistas, criticando a crença no ego 

                                                                                                                                                                          
16/11/1954 - Alexandre Koyrè - Problemas dos Diálogos de Platão 
30/11/1954 - Claude Levi-Strauss - Parentesco versus Família 
04/01/1955 - Jean Hyppolite - Psicanálise e Fenomenologia 
18/01/1955 - Maurice Merleau-Ponty - Filosofia e Psicanálise 
08/02/1955 - Étienne De Greff - Simbolismo Homicida no Laço Materno 
15/03/1955 - Marcel Griaule - Simbolização do Mundo e as Condições de Comunicação Entre 
os Sudaneses 
19/04/1955 - Medard Boss - Psicanálise e Dasein Análise  
10/05/1955 - Émile Benveniste - Psicanálise e Linguística 
24/05/1955 - Daniel Lagache - Psicanálise e Psicologia 
22/06/1955 - Jacques Lacan - Psicanálise e Cibernética ou da Natureza da Linguagem 
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autônomo68, buscando estabelecer uma diferença em como acolher o simbólico 

no homem.  

Lacan parte dos três registros associados ao inconsciente, o simbólico, o 

imaginário e o real, para com isto insistir que o simbólico pode ser 

independente do imaginário, ou o simbólico pode corresponder na fantasia à 

“coaptações imaginárias” 69. 

No contexto do presente trabalho, retomar esta diferença justifica-se, 

pois é a partir dela que Lacan afirma que o exercício dialético da psicanálise 

consiste justamente em dissipar a confusão imaginária entre o “eu” e o “outro” 

e restituir ao discurso seu sentido70. 

Neste debate com as diferentes escolas psicanalíticas, colocar Freud ao 

lado da busca de sentido seria evidente. Principalmente para recuperar a ideia 

de um sentido propriamente freudiano, aquele no qual “o ser humano não é 

senhor em sua casa”, não é senhor da linguagem primordial e primitiva, pois 

está preso em sua engrenagem71. Afirma: 

 

 “Se a psicanálise pode tornar-se uma ciência – pois ainda não 
o é – e se não deve degenerar-se em sua técnica – o que 
talvez já seja um fato – devemos resgatar o sentido de sua 
experiência. Nada melhor poderíamos fazer para este fim do 
que retomar a obra de Freud” 72.  

 

Esta visão do sujeito descentrado, cindido, é inteiramente coerente com 

a noção de sujeito vigente, na época, atualizando o sentido freudiano ao campo 

estruturalista73. Ele apropria-se desta visão de sujeito, como fundamento para 
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 Lacan refere-se aqui à necessidade de alguns analistas europeus que, ao se refugiaram nos 
Estados Unidos no pós- guerra, precisaram introduzir um valor estável para a realidade a partir 
de um padrão de medida real – o ego autônomo – “trata-se do conjunto supostamente 
organizado das mais díspares funções que presta seu apoio ao sentimento de inatismo do 
sujeito, é considerado autônomo porque estaria ao abrigo dos conflitos da pessoa”. Trata-se de 
uma critica às publicações de Hartman, Kris e Loewenstein – The Psychoanalytic Study of the 
Child – publicada a partir de 1946.  
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 Lacan, O Seminário Livro 2, 382. 
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 Lacan, “Função e Campo da Fala e da Linguagem”, 268 
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 Em seu artigo, “O Processo de Galileu no Século XX”, Paolo Rossi apresenta uma 
perspectiva onde esta noção de sujeito estava presente num debate especifico aos críticos à 
Ciência Moderna a partir de uma leitura de Heidegger – “Nasce a ciência, desaparece o 
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criticar os caminhos que a corrente americana da psicanálise seguia nos anos 

50 e 60, do século XX, ao defender “a existência do ego autônomo” 74. 

Além de desenvolver estas ideias em seu exercício anual de 

transmissão oral da psicanálise através dos seus seminários, Lacan também 

insistia nesta pontuação em sua produção escrita. Em A Instância da Letra no 

Inconsciente Freudiano75, Lacan associa o descentramento do sujeito como 

efeito do próprio significante que remete o sujeito para outro significante, e que 

é, portanto, produto da linguagem que fala nele, diferentemente do sujeito 

falante. O inconsciente torna-se efeito de linguagem, de suas regras, de seu 

código.  

Ou ainda, em outro texto – Subversão do Sujeito –, discorre: 

 

“O inconsciente, a partir de Freud, é uma cadeia de 
significantes que em algum lugar se repete e insiste para 
interferir nos cortes que oferece o discurso efetivo e na 
cogitação a que ele dá forma – o termo crucial é o significante 
–, ressuscitado da retórica antiga pela linguística moderna, 
numa doutrina cujas etapas não podemos assinalar aqui – mas 
da qual Ferdinand Saussure e Roman Jakobson indicarão a 
aurora e a culminância atual, lembrando que a ciência piloto do 
estruturalismo no Ocidente tem suas raízes na Rússia em que 
floresceu o formalismo” 76. 

 

 

 

                                                                                                                                                                          
entre outras, a crítica de Kosik que atribui ao processo puramente intelectual da ciência, que 
transforma o homem numa unidade abstrata, na pretensão do homem de compreender a si 
próprio abstraindo a própria subjetividade. Neste debate, Rossi relê Alfred Schmidt que 
renvindicou com justa energia o caráter materialista de pensamento de Marx, pois este não crê 
na completa conciliação entre sujeito e objeto e, se é verdade que o novo materialismo de que 
fala nas Teses não considera mais a realidade sob a forma do objeto, mas do ponto de vista da 
práxis transformadora, também é verdade que a realidade, justamente por que é mediada pelo 
homem, permanece um mundo objetivo existente em si, a indelével linha de demarcação entre 
o sujeito e objeto do trabalho, é também o limite que divide o sujeito e objeto do conhecimento. 
Foucault, por sua vez, ainda sobre este debate, opina que os franceses inicialmente tentaram 
casar o marxismo com a fenomenologia, não foi possível. Então, viu-se o estruturalismo 
substituir a fenomenologia para fazer este par. Esta passagem da fenomenologia para o 
estruturalismo se deu a partir de problemas com a linguagem. Assim sendo, a psicanálise que 
estava em grande parte sob a influência de Lacan, também fazia aparecer um problema, o 
inconsciente, que não poderia ser encaixado em uma análise do tipo fenomenológico. O sujeito 
fenomenológico foi rechaçado tanto pela Linguistica quanto pela Psicanálise. Ele diz que o que 
ocorreu por volta dos anos 60 na França advinda de uma insatisfação com a teoria 
fenomenológica do sujeito diferentes escapadas, diferentes escapatórias e diferentes avanços 
na direção da linguística, da psicanálise e de Nietzsche. 
74
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1.3 O inconsciente estruturado como linguagem 

 

A famosa afirmação “O inconsciente é estruturado como uma linguagem” 

estabelece a função e o campo da fala e da linguagem em psicanálise.  

Parafraseando seu texto fundamental de 1953 – Função e Campo da 

Fala e da Linguagem em Psicanálise – onde ele afirma que  “a técnica não 

pode ser compreendida nem corretamente aplicada quando se desconhecem 

os conceitos que a fundamentam e propõe-se a  demonstrar que esses 

conceitos só adquirem sentido ao se orientarem num campo de linguagem, ao 

se ordenarem na função da fala”77. 

Privilegia o simbólico e instala a “ordem da alteridade como lei do desejo 

na subjetividade”78. Lacan apela à sua primeira intuição ao intermediar o 

mundo especular da relação dual com o simbólico e ao apontar, no registro do 

imaginário, o consumo e o fracasso do sujeito79. Na releitura do complexo de 

Édipo, Lacan sugere uma estrutura homóloga à apreensão do sujeito no 

simbólico, apelando aos conceitos de significante do Nome do pai80 e da lei da 

castração81. A partir daí, atesta o nó da estruturação subjetiva, ao qual atribui 

status teórico à insistência freudiana de encontrar neste nó o conflito central e 

repetitivo do desenvolvimento do psiquismo infantil82. 

Bercherie observa que Lacan pôde elaborar um aparelho teórico bem 

complexo, acompanhado de formulações clínicas que o autorizam83. Ressalta 

que “a função simbólica que assume o analista é o que faz o nó teórico da 

técnica” 84. Este aparelho teórico, então, põe em relevo o movimento orientado 

pela emergência significante, desprezando em certa medida a fantasmática 

subjetiva, a relação interpessoal e a relação com a realidade85.  
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79

 Ibid., 97. 
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Em sua crítica, o autor sugere que uma visão tão apurada da descoberta 

freudiana não se dá sem obliterar uma das dimensões fundamentais da 

psicanálise. De um lado, tenta empalidecer o significado do conflito na 

maturação subjetiva, reduzindo-o à resistência narcísica do sujeito e, de outro, 

busca reconhecer na determinação simbólica o fator que impede o sujeito de 

ter a esperança da completude86. 

A construção da argumentação de Bercherie visa problematizar a 

relação da psicanálise com a ciência em Freud e em Lacan, apontando as 

diferenças. Desde seu ponto de vista, a corrente lacaniana apresenta uma 

desvantagem em relação às outras, pois o modelo metapsicológico proposto 

por Lacan é mais construído e coerente e a teorização mais bem articulada e 

ampla. Estas características – elaboração muito dedutiva e pouco 

indeterminada – distanciam-se de um dos fundamentos que Freud atribui à 

ciência, a saber, aquele que mantém abertura para a continuidade da pesquisa 

cientifica. 

No entanto, se Lacan afasta-se da concepção de ciência em Freud, ele 

estabelece a aproximação da psicanálise com a ciência de sua época ao 

associar o conceito de inconsciente com a linguagem87, apoiando-se em 

Saussure88 e Jakobson89. 

O retorno a Freud se dá através de Saussure90. Depois de 1953, Lacan 

estuda cuidadosamente o Curso de Linguística Geral91 e publica o texto a 

Instância da Letra no Inconsciente Freudiano, afirmando que “é toda a estrutura 

da linguagem que a experiência psicanalítica descobre no inconsciente” 92.  

À luz da primeira tópica freudiana, que se transformou na retórica do 

inconsciente, Lacan pôde acolher certo modelo teórico articulando-o a uma 

teoria da linguagem. Há nisto certa coerência, uma vez que o primeiro modelo 

da metapsicologia freudiana tem a mesma estrutura conceitual associacionista 

da análise estrutural da linguagem na qual Lacan inspira-se93.  
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Podemos notar o rejuvenescimento da primeira tópica freudiana nesta 

transcrição dos mecanismos inconscientes em Freud nos eixos paradigmáticos 

e sintáticos da linguagem em Saussure94. 

Como uma das consequências desta transcrição, podemos ressaltar que 

o modelo estruturalista também se decompõe em elementos discretos, como o 

modelo associacionista95. Assim como o fato deste modelo não ser atomista 

sugere uma prevalência conceitual da relação dos elementos entre eles em 

detrimento dos próprios elementos, em função da liberação do efeito próprio da 

estrutura96. 

Outra consequência fundamental é a substituição da constatação 

empírica de uma psicogênese constituinte do inconsciente pela configuração 

significante que determina a estrutura subjetiva e abre espaço para uma teoria 

inédita da subjetividade deduzida da revolução freudiana97. 

Retomamos, uma vez mais, a ideia do sujeito descentrado para, desta 

vez, lembrar que se trata de um sujeito efeito do significante, que remete ele 

próprio a outro significante, é o produto da linguagem que fala nele98. O 

inconsciente com Lacan torna-se efeito de linguagem, de suas regras. 

Como já citado anteriormente, esta visão do inconsciente é tributária da 

ciência moderna, em particular do Cógito cartesiano que está “no foco da 

miragem que torna o homem moderno consciente de suas incertezas sobre si 

mesmo, penso onde não estou, logo eu estou onde não penso” 99. 

Para Michel Arrivé, há convergência e distância entre os conceitos de 

signo, significado e significante para Lacan e Saussure. Eles coincidem quanto 

à dualidade do signo, em Saussure o signo linguístico é uma entidade psíquica 

de duas faces100. Para Lacan, o termo utilizado não é dualidade, mas 

duplicidade, onde todo fenômeno que participa do campo analítico, da 

descoberta analítica, daquilo com que lidamos no sintoma e na neurose, é 
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estruturado como uma linguagem. Isso significa que é um fenômeno que 

apresenta sempre a duplicidade essencial do significante e do significado101. 

Quanto às diferenças, podemos retomar a já conhecida “delimitação 

recíproca das unidades” do significante e do significado, com o exemplo da 

folha de papel em Saussure, onde não se pode cortar o anverso sem cortar ao 

mesmo tempo o reverso102. Por outro lado, para Lacan, existe a “autonomia” do 

significante em relação ao significado103: “Nós mesmos damos ao termo 

estrutura um emprego para o qual acreditamos estar autorizados pela definição 

que dele nos dá Lévi-Strauss” 104.  

O deslocamento que Lévi-Strauss logrou realizar da antropologia física 

para a antropologia cultural, privilegiando o modelo linguístico, é semelhante ao 

objetivo perseguido por Lacan de desmedicalização, desbiologização do 

discurso freudiano105. Lacan busca em Lévi-Strauss uma “garantia cientifica” à 

sua proposta renovada do inconsciente freudiano106. 

Jakobson é outra referência fundamental para Lacan em seu percurso 

de retorno aos princípios freudianos, buscando colocar o inconsciente como 

conceito fundamental e objeto de estudo da psicanálise, uma vez articulado à 

linguística. 

As teses de Jakobson, assim como as lacanianas, divergem do corte 

saussuriano diacronia/sincronia107 e ele recusa aceitar a cesura como uma 

barreira intransponível108: 

 

“É graças aos estudos sobre Afasia que Jakobson vai se 
aproximar da psicanálise. Ele distingue neste distúrbio de 
linguagem dois tipos de alteração que permitem reconstituir os 
mecanismos de aquisição da linguagem, de leis próprias. Opõe 
a combinação do signo entre eles e a seleção que é a 
possibilidade de substituir um dos termos pelo outro. Retoma, 
assim, a oposição saussureana entre sintagma e 
associação”109. 
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Jakobson vincula os dois tipos de afasia a duas figuras de linguagem, a 

metáfora e a metonímia, e Lacan em seu encontro com Jakobson empurra 

estas duas figuras ao campo freudiano associando-as aos mecanismos de 

condensação e deslocamento110. 

 

 

 

 

1.4 Kojève, Koyrè e Canguilhem 

 

 Após o encontro com a epopeia surrealista, Lacan passou a conviver 

com Alexandre Koyrè, Alexandre Kojève, entre outros filósofos, o que lhe 

permitiu iniciar-se numa modernidade filosófica que passava pela leitura de 

Husserl, Nietzsche, Hegel e Heiddeger. Segundo Elizabeth Roudinesco, foi 

esta incursão na filosofia que impediu que a obra de Lacan “tivesse 

permanecido para sempre prisioneira do saber psiquiátrico ou de uma 

apreensão acadêmica dos conceitos freudianos”111. 

A aproximação de Lacan com a filosofia já foi tratada por diferentes 

autores, nos mais diversos artigos. Destaca-se a influência da leitura de Hegel 

feita por Kojève, cujo curso Lacan seguiu entre 1933 e 1939112, e se constitui 

até hoje uma referência fundamental aos lacanianos.  

“O homem é consciência de si. Ele é consciente de si, consciente de sua 

realidade e de sua dignidade é isto que o difere essencialmente do animal, que 

não ultrapassa o simples sentimento de si. O homem toma consciência de si ao 

falar – Eu – pela primeira vez. Compreender o homem através da compreensão 

de sua origem é, então, compreender a origem do Eu revelado pela palavra”113. 
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Além do Kojève, outro Alexandre – Koyrè – serviu de guia114 para Lacan 

formular sua concepção de ciência, tal qual ele apresenta com bastante clareza 

neste trecho de Função e Campo: 

 

“Praticantes da função simbólica, é espantoso que nos 
esquivemos de aprofundá-la a ponto de desconhecer que é ela 
que nos situa no cerne do movimento que instaura uma nova 
ordem das ciências, com um novo questionamento da 
antropologia. Essa nova ordem significa um retorno a uma 
noção de ciência verdadeira, que já tem seus títulos inscritos 
numa tradição que parte do Teeteto115. Essa noção se 
degradou como se sabe na inversão positivista que, colocando 
as ciências do homem no coroamento do edifício das ciências 
experimentais na verdade as subordinou a estas. Essa noção 
provém de uma visão errônea da história da ciência, baseada 
no prestigio de um desenvolvimento especializado dos 
experimentos. Mas hoje em dia, vindo as ciências conjeturais 
resgatar a noção da ciência de sempre, elas nos obrigam a 
rever a classificação das ciências que herdamos do século XIX, 
num sentido que os espíritos mais lúcidos denotam 
claramente”116. 

 

Mesmo tendo estudado e comentado alguns filósofos com alguma 

profundidade, Lacan desde sua posição como psicanalista coloca-se ao lado 

da antifilosofia, como sugere Alain Badiou em diferentes contextos. Para ele, 

Lacan dá a Platão o peso da origem, como vimos na citação acima sobre o 

Teeteto. Seus estudos basearam-se na leitura de Les Dialogues de Platon- 

struture et Méthode Dialectique, de Victor Goldschmidt, publicado em 1947.  

Está presente também em suas leituras de Platão a importante influência do 

livro Introduction à Lecture de Platon Suivi des Entretiens sur Descartes, de 

Alexandre Koyrè.  

A importância de Koyrè na leitura lacaniana de ciência está amplamente 

divulgada pelo próprio Lacan em inúmeras citações feitas em diferentes 

momentos de seu ensino. Sobretudo ao apontar a importância de Platão no 

advento da ciência moderna, assim como a descontinuidade em História da 

Ciência apresentada por Koyrè a partir do que se convencionou chamar a 

“revolução copernicana”. Neste contexto, outro livro referência para Lacan, de 

autoria de Koyrè, é Do Mundo Fechado ao Universo Infinito, publicado em 
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1957, a partir de uma série de conferências apresentadas nos Estados Unidos, 

na Universidade Johns Hopkins. 

Deste famoso livro, Lacan aproveita a ideia da descontinuidade em 

História da Ciência, privilegiando um momento preciso, séculos XVI e XVII, 

para estabelecer a ciência moderna, que Lacan chama de “nova ordem 

simbólica”, onde seguindo a própria orientação de Koyrè, haveria uma antiga e 

uma nova concepção de mundo cujas mudanças obedeciam a duas ações 

relacionadas entre si – a destruição do cosmos e a geometrização do 

espaço117. Lacan apela a Koyrè em diferentes momentos em seus Seminários, 

e mesmo em alguns textos escritos, exatamente para enfatizar as 

consequências destes pontos aqui ressaltados na articulação da psicanálise 

com a ciência. 

Somente a título de exemplo, no Seminário II, ele retoma Koyrè para 

diferenciar a experiência da psicanálise com os diálogos platônicos e da 

maiêutica socrática, visando aprofundar uma história da técnica em psicanálise, 

que deve ser mais aprofundada no capítulo 2. 

  Outro autor que também interfere na noção de ciência que Lacan busca 

transmitir nos primeiros 15 anos do seu ensino, isto é, de 1953 a 1968118, é 

Georges Canguilhem, com quem dividiu o primeiro número do Cahiers Pour 

l’Analyse, revista publicada pelo Cercle d’Epistemologie de l’ Ecole Normale 

Supérieure, em 1966. Neste número, Lacan escreve sobre a ciência e a 

verdade, e Canguilhem sobre o que é a psicologia. A partir de como ela foi 

definida neste texto, a psicologia passou a ser inúmeras vezes alvo de críticas 

de Lacan, apoiado nos argumentos ali apresentados. Outra referência em 

Canguilhem, da qual Lacan se beneficiou, foi seu texto “Normal e Patológico”, 

cuja leitura da história da medicina foi também bastante aproveitada por Lacan, 

em seus Seminários e textos. 
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Para concluir este capítulo, poderíamos dizer que os autores 

contemporâneos de Lacan que mais influenciaram sua concepção de ciência 

foram Kojève, dando as bases da leitura hegeliana; Koyrè, esclarecendo alguns 

pontos de dificuldade na articulação da psicanálise com a filosofia visando à 

ciência; e Georges Canguihem, explicitando os impasses da relação da 

psicanálise com a medicina e com a psicologia. 
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CAPÍTULO 2 

 Importância da Magia 
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“Sobre a magia, parto da visão que não deixa nada vago a 
respeito de minha obediência científica, mas que se contenta 
com uma definição estruturalista. Ela supõe o significante 
respondendo como tal ao significante. O significante na 
natureza é invocado pelo significante do encantamento. É 
metaforicamente mobilizado”119     

 

Com este enunciado, entre outros, Lacan convida os psicanalistas a se 

interessarem pelo estudo da magia, desde que não se estabeleça entre a 

psicanálise e a magia uma “grosseira analogia” 120. 

Este capítulo visa atender ao convite e buscar, através do estudo da 

magia, de suas fontes e/ou conexões históricas com as ciências, encontrar ou 

não os indicadores aos quais Lacan refere-se quando apresenta seu 

entusiasmo em relação ao tema e compreender quais consequências podem 

ser retiradas deste estudo. 

O ponto de partida será o conhecido livro de Levi Strauss, Antropologia 

Estrutural – particularmente dois capítulos dedicados à magia: “O Feiticeiro e 

sua Magia” e “A Eficácia Simbólica”, nos quais Lacan se baseou para fazer a 

afirmação acima. 

 

 

 

 

 2.1.  Levi-Strauss e a Eficácia Simbólica  

 

Antes de adentrar o tema, faz-se necessário uma breve introdução ao 

conceito de estrutura, apresentado pelo próprio Lévi-Strauss, assim como a 

declaração de dívida que Lacan assume em relação a seu trabalho: 

 

“O princípio fundamental é que a noção de estrutura social não 
se refere à realidade empírica, mas aos modelos construídos 
em conformidade com esta. Para merecer o nome de estrutura, 
os modelos devem exclusivamente satisfazer a quatro 
condições: a) uma estrutura oferece um caráter de sistema121, 
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b) todo modelo pertence a um grupo de transformações122, c) 
as propriedades indicadas acima permitem prever de que modo 
reagirá o modelo, em caso de modificações de um de seus 
elementos e, finalmente, d) o modelo deve ser construído de tal 
modo que seu funcionamento possa explicar todos os fatos 
observados” 123.  

 

Lacan admite que é a partir da elaboração e publicação de seu texto, “O 

Mito Individual do Neurótico”, de 1939, que a referência estruturalista começou 

a tomar forma para ele. Além disso, declarou que, ao empregar o termo 

estrutura, fez a opção por aquele utilizado por Lévi-Strauss124, não se 

envolvendo, desse modo, no caloroso debate entre os estruturalistas, presente 

no momento, em torno da melhor definição de estrutura e estruturalismo. 

Sendo assim, apresentamos o livro Antropologia Estrutural, principal 

referência lacaniana neste contexto, composto de um conjunto de textos 

publicados em revistas ou estabelecidos a partir do que foi apresentado em 

conferências ou seminários, entre os anos 1930 e 1950. Trata-se, portanto, de 

uma fonte constante de referência para Lacan, entre 1940 e 1960, ligada a seu 

objetivo de incluir a psicanálise no campo da ciência125. Ao destacar algumas 

proposições126, usaremos como critério os trechos que Lacan citou literalmente 

ou mesmo aqueles aos quais fez algum tipo de alusão.  
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O objetivo, nesta leitura, é identificar os pontos de apoio que favorecem 

Lacan aproximar a psicanálise da magia. O conceito central é “a cura” como 

articulador da simbologia com a linguagem, e com a sexualidade nos dois 

campos. 

A cura é outro termo cuja definição varia muito, escolhemos, então, partir 

do que Lévi-Strauss diz sobre a eficácia simbólica. Ele ressalta que a eficácia 

da magia está diretamente associada à crença na magia, ao enfatizar um 

fenômeno de consenso, onde inclui, necessariamente, o “doente”, o “feiticeiro” 

e o grupo ao qual eles pertencem. 

Conclui que este contexto é fundamental para estabelecer, entre o 

doente e o curandeiro, uma relação de confiança127. Ele explica: 

 

“Não há por que duvidar da eficácia de certas práticas mágicas. 
Porém, ao mesmo tempo percebe-se que a eficácia da magia 
implica a crença na magia, que se apresenta sobre três 
aspectos complementares: primeiro a crença do feiticeiro na 
eficácia de suas técnicas, depois a do doente de que ele trata 
ou da vítima que ele persegue, no poder do próprio feiticeiro e, 
por fim, a confiança e as exigências da opinião coletiva, que 
formam continuamente uma espécie de campo de gravitação 
no interior do qual se situam as relações entre o feiticeiro e 
aqueles que ele enfeitiça”128. 

 

Lacan, por sua vez, vai declarar sua dívida a estas ideias ao dizer que 

“sabemos da necessidade de preparar o sujeito xamanizante, onde é 

importante notar que o xamã é de carne e osso, isto é, faz parte da natureza”129 

e, “o sujeito correlato da operação tem que coincidir com este suporte 

corpóreo” 130. Afirma que esta coincidência é vedada ao sujeito da ciência. Vale 

lembrar que, para Lacan, o sujeito da psicanálise é o mesmo do sujeito da 

ciência131, logo não é através do sujeito que magia se aproxima de psicanálise. 

Acrescenta, então, que toda tentativa de “encarnar o sujeito”132 em psicanálise   

leva ao erro, assim como “encarná-lo no homem equivale a um retorno à 
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criança” 133. O equívoco, segundo Lacan, está no fato da psicologia, por 

exemplo, considerar o infantil como algo primitivo tomando o adulto como 

referência, deixando de considerar o que há de “original na infância” 134. Ele 

adverte lembrando que Levi –Strauss  denunciou a ilusão arcaica135  e sugere 

que isto seria  inevitável ao psicanalista, quando este não respeita o princípio 

de que o sujeito da psicanálise é o mesmo sujeito da ciência, isto é, que um 

único sujeito é aceito enquanto tal para a  psicanálise, “aquele que pode 

constituí-la como cientifica”136.  

A título de esclarecimento, é importante recordar a conhecida crítica de 

Lacan ao termo “ciências humanas”. Sua tese é que se deve diferenciar o 

homem da ciência, do sujeito da ciência, isto é, para ele “não há ciência do 

homem porque o homem da ciência não existe, mas apenas seu sujeito”137. 

Uma das hipóteses da importância do estudo da magia para os psicanalistas, 

tal qual propõe Lacan138, refere-se a esta diferenciação entre o sujeito da 

ciência e o sujeito encarnado na magia.  

Outro aspecto a ser explorado é a relação com o saber: há um saber 

próprio da magia que pelas características do saber constituído pela ciência 

acaba por deixar de lado algumas relações que podem interessar ao 

psicanalista. A este propósito, Lacan vai usar o argumento de que há certas 

construções lastreadas numa “fraqueza de pensamento do homem da ciência – 

não desprovidas de objetividade – mas que só interessam à ciência na medida 

em que não trazem nada sobre o mago e pouco sobre a magia” 139. 

O que nos interessa desenvolver a partir disto são duas modalidades 

diferentes de saber, o adquirido e o inato, quando nos referimos à magia. Em 

seu texto “O Feiticeiro e sua Magia”, acima mencionado, Lévi-Strauss 

esclarece que há o conhecimento adquirido140 através de meios muito 
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diferentes, por exemplo pela visão, pela impressão corpórea, por inferência, por 

raciocínio e por ouvir dizer” 141.  

Outra modalidade de aquisição de saber na magia está relacionada ao 

fato do indivíduo tornar-se xamã devido a uma crise espiritual, superada, 

através de uma experiência imediata, tal qual seria a de passar a comandar um 

espírito: “o que acarreta a conclusão dedutiva de que ele deve ter realizado 

uma viagem ao além” 142.  

Para Lacan, a necessidade de preparar o sujeito xamatizante refere-se à 

articulação com o saber adquirido na magia, onde ressalta a importância deste 

saber não ser desprovido de “conhecimentos positivos e de técnicas 

experimentais”143.  

Além disso, Levi- Strauss também vai salientar que o saber pode ser 

adquirido através da própria experiência de cura, isto é, “que um doente tratado 

com sucesso por um xamã fica especialmente bem situado para tornar-se ele 

mesmo xamã”144, e acrescenta “como se vê ainda hoje na psicanálise” 145. 

Aproxima-se, assim, esta modalidade de experiência aos dois campos de 

saber: psicanálise e magia. 

Outra aproximação entre os dois campos é feita a partir do conceito de 

ab reação, caro à psicanálise, pois ao considerar a cura a partir da leitura 

estruturalista de algumas ”sociedades primitivas”146, principalmente indígenas,   

para apresentar  as funções estabelecidas próprias  aos  médicos indígenas,  

afirma que ao curar um doente o xamã oferece um espetáculo a seu auditório.  

Acrescenta que esta apresentação é uma repetição, por parte do xamã, da 

crise inicial que está associada à revelação e, posteriormente, seu retorno ao 

estado normal, o doente ab reage147. 

Para melhor exemplificar estas funções estabelecidas pelos “médicos 

primitivos” ou curandeiros, baseia-se numa divisão proposta por culturas da 
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América do Sul e Central, a saber: “nele, inatuledi e absogedi”148. As duas 

últimas – inatuledi e absogedi –referem-se “a um conhecimento dos cantos e 

dos remédios que se obtém mediante estudo e que é passível de ser verificado 

através de exames”149. Por outro lado, o nele é resultado de um talento 

considerado inato e “consiste numa vidência que descobre imediatamente a 

causa da doença”150. 

É importante retomar estes aspectos a fim de esclarecer a relação entre 

o inato e o aprendido na performance do “médico primitivo”, a maneira de 

entender a doença,  supondo que a causa está relacionada “ao lugar do rapto 

das forças vitais, específicas ou gerais, pelos maus espíritos”, e o nele é aquele 

capaz de mobilizar estes maus espíritos para fazer deles seus protetores151. 

Ao estabelecer o vocabulário relativo a esta concepção de sujeito e de 

cura, ele propõe traduzir niga, como força vital e purba por duplo ou alma. No 

entanto, Lévi-Strauss considera que estas palavras não implicam, numa 

distinção entre o animado e inanimado, pois isto não corresponderia à visão 

“primitiva” e, assim, aproxima estes termos mais propriamente “à noção 

platônica de ‘ideia’ ou de ‘arquétipo’, ou seja, que cada ser ou objeto é uma 

realização sensível”152.  

Partindo de perspectivas diferentes chega-se ao mesmo lugar, seria um 

privilégio do sensível na construção do saber na magia. Tal argumentação de 

Lévi-Strauss servirá como base para o desenvolvimento, em Lacan, da relação 

da magia com o significante, através da importância da ideia de fuga da força 

vital para acompanhar a descrição da estrutura da eficácia da magia – no 

“deslocamento do significante da natureza quando invocado pelo significante 

do encantamento” 153.  

 O deslocamento só pode ocorrer se entre estes significantes houver 

alguma relação de contiguidade. Para a psicanálise, este movimento é próprio 

ao processo primário154 no funcionamento do inconsciente. Enquanto que, na 
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leitura de Lévi-Strauss, o estudo dos mitos pode favorecer o entendimento de 

certos deslocamentos:  

 

“É melhor reconhecermos que o estudo dos mitos nos leva a 
constatações contraditórias. Tudo pode acontecer num mito. A 
sucessão dos eventos não parece estar aí submetida a 
nenhuma regra de lógica ou de continuidade, qualquer sujeito 
pode possuir qualquer predicado, qualquer relação concebível 
é possível. Contudo, os mitos aparentemente arbitrários se 
reproduzem com as mesmas características e, às vezes, com 
os mesmos detalhes em diferentes regiões do mundo. Na 
verdade, essa contradição se parece com a que foi descoberta 
pelos primeiros filósofos que se interessaram pela linguagem e 
para que a linguística se pudesse constituir como ciência foi 
preciso, antes de mais nada, revogar esta hipoteca”155.   

 

Lembra ainda que, para resolver tal contradição, foi necessário incluir na 

linguística uma função em que o significante da língua não estivesse 

diretamente ligado aos sons, mas sim ao modo como os sons combinam-se 

entre si156. 

Conforme já mencionado no capítulo anterior, para posicionar a 

psicanálise à altura da ciência de sua época, Lacan faz a aproximação desta 

com a linguística. Promove outro giro ao aproximar a psicanálise da magia, 

através do estudo dos mitos, como sugerido por Lévi-Strauss e, portanto, 

particularmente, daqueles relativos a antropologia estrutural. Porém, para 

associar estes diferentes campos do saber, apoiou-se exclusivamente no 

estudo dos significantes, ao afirmar que “aquilo que tem que ser mobilizado na 

natureza: trovão, chuva, meteoro e milagres, aparece sob a forma de 

significantes”157. 

Nesta releitura das considerações de Lacan sobre a magia, a partir de 

fontes como as de Lévi-Strauss, pode-se destacar que a articulação entre a 

cura, simbolismo e linguagem, se esclarece na medida em que a retomada da 

distinção entre o saber adquirido e o inato, na magia, determina o par doente-

xamã. Além de sentir-se autorizado a fazer uma equivalência, a partir do 

simbólico, entre os fenômenos próprios ao “espetáculo na magia” – mobilizar 

os espíritos para fazer deles seus protetores – com deslocamentos possíveis 
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através da articulação dos significantes – “aquilo que tem que ser mobilizado 

na natureza: trovão, chuva, meteoro e milagres, aparece sob a forma de 

significantes”. 

  No entanto, ao referir-se à característica do saber no campo da magia 

dirá que, além de se manter velado para o sujeito da ciência, este será 

dissimulado tanto na “tradição operatória quanto em seu ato”158. Considera 

esta, aliás, uma condição para que a magia possa acontecer159. Ressalta 

também a importância em compreender como se dá a articulação dos 

conceitos na “ciência primitiva”. Para melhor entendermos esse ponto em 

Lacan, destacamos uma passagem do Seminário. Os quatro conceitos 

fundamentais em psicanálise, livro 11, onde ao referir-se à ciência chinesa, ele 

argumenta que “não há, de modo algum, uma linha de divisão entre a colação 

experimental e os princípios que a guiaram”160. Apela novamente a Lévi-

Strauss ao sublinhar que não se pode dizer que tudo é fantasia e fumaça na 

“magia primitiva”, onde se “aloja uma enorme colação de expedientes 

perfeitamente utilizáveis”161  

Poderíamos, a partir disto, estabelecer em Lacan uma relação de 

semelhança entre a magia e a ciência tradicional, e alguma analogia com a 

psicanálise – tal qual defende Lévi-Strauss ao situar a cura xamânica a meio 

caminho entre a medicina orgânica e as terapêuticas psicológicas, como a 

psicanálise, atribuindo ao xamanismo a capacidade “de aplicar a desordens 

orgânicas um método muito próximo desta última”162. Diz ainda que a eficácia 

simbólica é o que garante a harmonia do paralelismo entre  mito e operações. 

Mito e operações formam um par no qual sempre se encontra a dualidade 

médico e paciente. Assim, na cura da esquizofrenia, o médico realizaria as 

“operações” e o paciente produziria seu mito. Enquanto que, na cura xamânica, 

o médico forneceria o mito e o paciente realizaria as operações163. 

Lacan também concorda com Lévi-Strauss, ao situar o xamanismo a 

meio caminho entre a cura orgânica e a psicológica. Ou seja, ele defende que a 

pesquisa do inconsciente freudiano não deveria se confundir com algum 
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emprego “romântico” do termo inconsciente que pudesse se referir ao arcaico, 

primitivo ou primordial. Sustenta, portanto, que Freud visava encontrar as 

correlações estabelecidas a partir de outros referenciais presentes na 

articulação simbólica.   

 

 

 

 

2.2 A Magia em Freud e sua relação com a sexualidade – “ela é sempre 

magia sexual”164 

 

Em seu famoso texto sobre Totem e Tabu (1912-1913), Freud dedica um 

capítulo a esclarecer por que o inconsciente, tal qual estabelecido por ele, 

difere daqueles atribuídos a uma concepção de mundo e de natureza dos 

povos “primitivos” conhecidos, “tanto os históricos como os ainda vivos”165.  

Lembra que, para os primitivos, o mundo está povoado por inúmeros seres 

espirituais, sejam os benévolos ou malignos. Os povos primitivos atribuem a 

esses espíritos e demônios as causas dos processos naturais e acreditam que 

tudo possa ser animado por eles, não apenas os animais e plantas. Para 

Freud, o mais importante dessa primitiva ‘filosofia da natureza’, é o fato de não 

nos encontrarmos suficientemente afastados dela, mesmo que agora 

expliquemos “os processos naturais com a suposição de forças físicas 

impessoais”166. Os primitivos creem numa tal ‘animação’167 também dos seres 

humanos individuais. Acreditam que as almas podem sair do corpo e migrar 

para outros seres humanos; “essas almas são portadoras das atividades 
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espirituais e, até certo ponto, independentes dos ‘corpos’”168.  Só depois de um 

longo percurso e desenvolvimento as almas perderam as características 

materiais, chegando a um alto grau de ‘espiritualização’169. 

Freud levanta a hipótese de que a necessidade prática dos homens em 

sujeitar o mundo a seus caprichos, tenha participado no esforço de criar “este 

sistema cosmológico”170: 

 

“A magia tem de servir aos propósitos mais diversos: submeter 
os eventos naturais à vontade do homem, defender a pessoa 
dos perigos e dos inimigos e dar-lhe o poder de prejudicar seus 
inimigos. Mas o princípio em cujos pressupostos se baseia a 
atividade mágica, ou melhor, o princípio da magia, é tão 
evidente que todos os autores o reconheceram. Poderemos 
expressá-lo de forma bem sucinta com estas palavras de E. B. 
Tylor171, se prescindirmos do juízo de valor que as acompanha: 
‘mistaking an ideal connection for a real one’ [tomar 
erradamente um vínculo ideal por um real]”172. 

 

  Freud, citando Frazer, entende que o equívoco em confundir o ideal com 

o real, na técnica da magia, segue duas modalidades de grupo173. A primeira, é 

reproduzir a imagem do inimigo com um material qualquer, “Qualquer objeto 

pode ser ‘promovido’ à imagem do inimigo”174.  A técnica reproduz no original o 

mesmo que se faz a esta imagem; ferindo-se uma parte do corpo desta, o 

inimigo fica doente no mesmo lugar. A mesma técnica mágica pode estar a 
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serviço da devoção religiosa, em vez da inimizade pessoal, e ajudar deuses na 

luta contra demônios maus175.  

O importante a notar, nestes exemplos, é a semelhança entre o ato 

realizado e o evento esperado, pois é isto que conta como sendo eficaz, como 

em tantos outros atos da ação mágica, a distância não tem nenhum efeito, ou 

seja, a telepatia é tida como óbvia – uma ação à distância – peculiar da magia, 

cuja compreensão não oferece dificuldade para os psicanalistas176.  

Num segundo grupo de atos mágicos, o princípio da semelhança já não 

conta, é claramente substituído pela afinidade177. Ou, em outras palavras, o 

que nesses atos se considera eficaz já não é a semelhança, mas o nexo no 

espaço, a contiguidade, ao menos a contiguidade imaginada178, a lembrança 

de sua existência. Mas, como semelhança e contiguidade são os dois 

princípios essenciais dos processos associativos, evidencia-se, como 
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explicação para toda a “insensatez das prescrições mágicas”179, o predomínio 

da associação de ideias180. Seria importante lembrar aqui que a regra 

fundamental da psicanálise é da associação livre, isto é, ao falar livremente o 

paciente deixaria de se preocupar em transmitir um conteúdo coerente, 

deixando transparecer mais claramente, a associação de ideias segundo o 

funcionamento do inconsciente. 

Para Freud, a teoria da associação explica os caminhos que segue a 

magia, mas não dá conta de explicitar “sua autêntica natureza – o equívoco de 

colocar leis psicológicas no lugar das leis naturais”181. Acrescenta ainda que é 

fácil reconhecer que os desejos humanos são os motivos que levam ao uso da 

magia: “apenas precisamos supor que o homem primitivo tem uma enorme 

confiança no poder dos seus desejos. No fundo, tudo o que ele realiza por meio 

mágico deve acontecer apenas porque ele o deseja. Portanto, inicialmente a 

ênfase está em seu desejo”182. 

A analogia entre as condições psíquicas das crianças e as dos primitivos 

adultos, quanto à realização dos seus desejos, não se aplica ao modo de 

satisfazer o desejo. É preciso considerar que as crianças ainda não têm a 

capacidade motora desta realização. Freud vai defender a hipótese de que elas 

inicialmente satisfazem seus desejos de forma alucinatória, produzindo a 
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situação satisfatória mediante as excitações centrífugas de seus órgãos 

sensoriais183.  

Mesmo sendo profundamente conhecido, o exemplo tem a qualidade de 

localizar o leitor no contexto de Freud, que está se referindo ao uso da chupeta, 

como um substituto do seio e do leite materno, a satisfação decorrente desta 

ação é alucinatória, já que os elementos necessários para que isto aconteça, 

estão ausentes na chupeta.  

 Quanto ao homem primitivo adulto, há outro caminho. Ao seu desejo, 

liga-se um impulso motor, a vontade, e esta – que depois, a serviço da 

satisfação do desejo, mudará a face da Terra – é agora usada para representar 

a satisfação, de modo que esta possa ser vivenciada através de alucinações 

motoras184. A satisfação da representação do desejo é comparável à 

brincadeira das crianças, que nelas toma o lugar da técnica puramente 

sensorial. Tanto a brincadeira quanto a representação imitativa são suficientes 

para a criança e o primitivo, isso não necessariamente significa um sinal de 

modéstia, ou de resignação por reconhecer sua real impotência, mas a 

compreensível consequência do preponderante valor de seu desejo, da 

vontade dele dependente e dos caminhos que ele tomou185.  

Freud atesta que há um deslocamento, com o passar do tempo, dos 

motivos da ação mágica para seus meios, para a própria ação. Conclui que 

apenas através desses meios fica evidente a superestimação dos atos 

psíquicos, como se a ação mágica ocorresse devido à sua semelhança com o 

resultado desejado. Portanto, na história dos homens, verifica-se que sem a 

crença nada se consegue, mesmo com a invocação de espíritos. 

A ideia de uma magia contagiosa baseada na associação por 

contiguidade vai nos mostrar que o valor psíquico atribuído ao desejo e à 

vontade estendeu-se a todos os atos psíquicos que se acham à disposição da 

vontade. A relação entre realidade e pensamento fica submetida a uma 

superestimação geral dos processos anímicos.  
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  Há um recuo das coisas para segundo plano ante as ideias relativas às 

coisas; sendo que a ação mágica faz equivaler o mesmo acontecimento no 

campo das ideias ao mundo das coisas: 

 

 “As relações existentes entre as ideias são pressupostas 
igualmente entre as coisas. Como o pensamento não conhece 
distâncias, facilmente reunindo o mais afastado no espaço e o 
mais separado no tempo num só ato de consciência, também o 
mundo mágico, telepaticamente, põe-se acima da distância 
física e trata uma situação passada como se fora presente. Na 
época animista, a imagem reflexa do mundo interior torna 
invisível aquela outra imagem do mundo que acreditamos 
perceber”186. 

 

Além disso, Freud considera que os dois princípios da associação 

presentes nas duas modalidades de ação mágica – semelhança e contiguidade 

– encontram-se também na unidade mais ampla do contato. Freud define dois 

tipos de contato: o contato no sentido direto – associação por contigüidade –, e 

o contato no sentido figurado – associação por semelhança. Ele ainda levanta 

a hipótese e aconselha maiores pesquisas sobre a possibilidade de uma 

identidade no processo psíquico, que pode ser indicada pelo uso da mesma 

palavra para os dois tipos de relação. Poderíamos opinar que o contato, no 

sentido direto, está para Freud como a metonímia está para Lacan, assim 

como o contato, no sentido figurado, pode equivaler à metáfora na linguagem 

lacaniana, começaria, desse modo, delinear-se a modalidade de articulação 

significante posteriormente elaborada por Lacan.  

Como síntese, Freud propõe que o princípio diretor da magia, a 

onipotência dos pensamentos é o modo de pensar animista187. O ato de pensar 

nos primitivos é, em grande medida, sexualizado, como consequência da fé na 

onipotência dos pensamentos, da inabalável confiança de controlar o mundo e 

da impermeabilidade às simples experiências que poderiam instruir o homem 

sobre o seu verdadeiro lugar no mundo188. 

Em sua opinião, somente na arte esta onipotência de pensamento 

permanece em nossa cultura, pois ao artista é permitido que mesmo 

consumido por seu desejo realize algo semelhante à sua satisfação; que esta 
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atividade lúdica provoque – graças a ilusão artística – efeitos emocionais como 

se fossem reais. 

Freud ressalta que o início da ciência moderna coincide com o fato das 

pessoas começarem a desconfiar que não conheciam o mundo, portanto, 

teriam que procurar meios para conhecê-lo. Afastando-se, desta maneira, do 

modo primitivo de conhecer, onde o animismo era natural e o homem detinha 

um saber sobre as coisas do mundo, pois havia uma equivalência entre seu 

saber e sua percepção. 

Enquanto a magia preserva toda onipotência de pensamento, o 

animismo cede uma parte desta onipotência aos espíritos e, assim, toma o 

caminho que leva à religião. Freud pergunta-se o que teria levado os primitivos 

a fazer esta primeira renúncia, mas descarta a consciência do conhecimento da 

incorreção das premissas já que a magia é mantida189.  

A partir disto, é possível supor que a condição necessária para que a 

ciência moderna começasse a surgir dependeu de uma perda na crença da 

onipotência do pensamento.  

 

 

 

 

2.2 a. Descartes em Freud, segundo Lacan   

 

No momento do ensino de Lacan, em que se concentra a presente 

pesquisa, as principais referências à releitura de Freud eram três grandes 

textos da primeira tópica; A Interpretação dos Sonhos (1900) – que Lacan 

prefere traduzir por Ciência dos Sonhos; Psicopatologia da Vida Cotidiana, e O 

Chiste suas Relações com o Inconsciente. 

O que há em comum entre esses três textos é a ideia de que no 

inconsciente há uma sobreposição entre o que é normal e o patológico. Ou 

seja, acontecimentos próprios à vida cotidiana podem ser interpretados como 

fora da norma e vice-versa, dependendo do viés da interpretação. Seria 

importante lembrar, mais uma vez, que para Lacan o inconsciente de Freud é 

estruturado como uma linguagem ou, em outras palavras, no inconsciente “o 
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material” joga de acordo com as mesmas regras descobertas nos estudos das 

línguas positivas, línguas faladas. Será a psicanálise uma ciência? Ele 

pergunta. “O que distingue a ciência moderna da ciência em sua aurora, de que 

tanto se discute no Teeteto, quando a ciência se levanta, sempre está presente 

um mestre190. Freud, sem dúvida, é um mestre. Face à sua certeza, há o 

sujeito”191. É sua tese que só depois da emergência do sujeito cartesiano foi 

possível surgir o campo freudiano. Esta mudança é a condição para se poder 

chamar o sujeito de volta para casa, no inconsciente: 

 

“Não digo que Freud introduz o sujeito no mundo- sujeito como 
distinto da função psíquica, a qual é um mito, uma nebulosa 
confusa – pois é Descartes quem o faz. Mas direi que Freud se 
dirige ao sujeito para lhe dizer o seguinte, e isto é novo: Aqui 
no campo do sonho estás em casa. Wo192 es war, soll Ich 
werdem”193. 

 

Ressalta, como é bastante difundido em sua obra, que o importante 

mesmo “é saber quem o psicanalista chama para falar”194. Não se trata, 

portanto, nem da alma, mortal ou imortal, nem sombra, nem duplo, nem 

fantasma. O sujeito é convocado através daquilo que, em psicanálise, se 

chama rememoração.  Diferente da reminiscência platônica, não se trata do 

retorno de uma forma, de uma impressão, de um dos eidos de beleza e nem de 

bem que nos vem do além195.  

Neste seminário dedicado aos conceitos fundamentais em psicanálise, 

Lacan define que o sujeito do inconsciente “vem da necessidade de estrutura 

de algo humilde, nascido no nível dos mais baixos encontros e de toda turba 

falante que nos precede, da estrutura do significante, das línguas faladas de 

modo balbuciante, tropeçante, mas que não podem escapar a 
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constrangimentos cujos ecos, cujo modelo, são curiosamente encontrados nas 

matemáticas”196.   

O objetivo em retomar a tese – o sujeito é constituído de linguagem e 

não o contrário – acrescido de outro aforisma lacaniano, “a realidade do 

inconsciente é sexual”197, para concluir a partir de Lacan que é através desta 

realidade –  sexual – que o significante entrou no mundo, o que quer dizer que 

o homem aprendeu a pensar198.  

Considera, portanto, que entre a realidade do inconsciente e a 

linguagem há uma imbricada relação com a sexualidade, a ponto de dizer que 

“no limite, a ciência primitiva199 seria – cheguemos ao extremo – uma espécie 

de técnica sexual”200. 

Reforça a ideia de uma certa continuidade em ciência ao dizer que “o 

limite não é possível de ser traçado, pois já é uma ciência”201. Há, no entanto, 

um momento em que “é rompida a amarra com a iniciação sexual do 

mecanismo”202. Lacan atribui à função do significante o motivo da ruptura e 

admite que isto acontece tanto mais tarde quanto mais implícita seja ali a 

função do significante, isto é, menos referenciada203. 

A referência à história da ciência está presente na colocação de 

considerar, ou não, “o inconsciente como uma reminiscência dessa junção 

arcaica do pensamento com a realidade sexual’204. Define a sexualidade como 
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sendo a realidade do inconsciente. Neste sentido, ele apela à história do 

movimento psicanalítico, para melhor desenvolver este tema. 

 

“Restituir o nível em que o pensamento do homem segue as 
vertentes da experiência sexual, que a invasão da ciência 
reduziu, é a solução que, na história, tomou forma no 
pensamento de Jung – o que leva a encarnar a relação do 
psíquico do sujeito à realidade no nome de arquétipo. 
Ora o junguismo – no que faz desses modos primitivos da 
articulação do mundo algo de subsistente, o núcleo, diz ele, da 
própria psiquê – se acompanha necessariamente do repúdio ao 
termo libido, da neutralização dessa função pelo recurso a uma 
noção de energia psíquica, a uma noção bem mais 
generalizada de interesse”205. 

 

Para Lacan, o que Freud busca atualizar com a noção de libido, não se 

trata de modo algum de uma relação arcaica, “um mundo de acesso primitivo 

dos pensamentos ou um mundo que estaria aí como a sombra subsistente de 

um mundo antigo através do nosso”206.  A libido é a presença efetiva, como tal, 

do desejo. Não é uma substância e sim algo que depende do desejo para ser 

identificado através do que Freud chamou de processo primário207, ele 

confessa sua filiação a este entendimento da libido ao dizer “que isto comanda 

o modo mesmo de nossa abordagem”208. 

Freud muito cedo compreendeu que era no campo do sonho que devia 

encontrar confirmação do que lhe havia ensinado a histérica209, e que começou 

a adiantar a respeito do conceito de inconsciente com “uma audácia 

verdadeiramente sem precedentes”210. Este ineditismo pode-se notar ao 

afirmar que o inconsciente é constituído, “essencialmente, não pelo que a 

consciência pode evocar, estender, discernir, fazer sair do subliminar, mas pelo 

que lhe é por essência recusado”211.  

Freud nomeia de pensamento isto que é recusado pela consciência, 

utilizando-se, aparentemente de forma contraditória, do mesmo termo que 
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Descartes. “Há pensamento nesse campo do mais além da consciência e é 

impossível representar esses pensamentos de outro modo que não da mesma 

homologia de determinação em que o sujeito do eu penso se acha em relação 

à articulação do eu duvido ”212. 

 Faz-se necessária uma breve digressão, recuperando, em Lacan, como 

é articulado o pensamento em Freud e em Descartes, visando acompanhar a 

lógica a partir da qual se baseia para, ao mesmo tempo, tanto colocar a 

psicanálise no campo da ciência, quanto afastá-la e, consequentemente, 

aproximá-la da magia. 

Passo a passo, vamos acompanhar o raciocínio de Lacan nesta 

construção do sujeito em Freud e em Descartes. Ou seja, a partir de uma 

sequência de questões e respostas, onde explicita a lógica na qual se apoia 

para permitir que a psicanálise, através de suas operações – alienação213 e 

separação214 –, constitua um sujeito cujas características são as mesmas do 

sujeito cartesiano. Assim, Lacan começa a formular questões:  “O que distingue 

o encaminhamento cartesiano da procura antiga da episteme? O que o 

distingue do ceticismo que foi um dos seus termos? O que procura 

Descartes?”215.  

A primeira resposta é que Descartes procura a certeza, através das 

considerações abaixo apresentadas – “Tenho, diz Descartes, extremo desejo 

de aprender a distinguir o verdadeiro do falso – sublinhem desejo – para ver 

claro – no quê?”. Pergunta Lacan, e colocando as palavras na pena de 

Descartes, responde: “Em minhas ações, e caminhar com segurança nesta 

vida.” Não se trata aí de coisa completamente diferente da visada do 

saber?”216, Lacan questiona. 

A característica de busca da verdade, através deste método, tem que  

ser considerada levando em conta a biografia de Descartes, marcada antes de 
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mais nada por sua errância pelo mundo, por encontros e, depois de tudo, por 

“seu voto secreto – Larvatus  prodeo”217. 

Ele faz notar que o próprio Descartes sublinha que o caminho que o 

levou à verdade pode ser encontrado seguindo algumas pistas em sua 

biografia, identificando o que pode ser considerado essencial para a 

comunicação do seu método. Lacan complementa dizendo que o que 

Descartes oferece não é – “como tentou fazer Bacon alguns anos antes – o 

meio geral de bem conduzir sua razão, sem abdicá-la, por exemplo, diante da 

experiência”218. Pode-se reconhecer nisto seu próprio método, a partir do qual  

ele desenvolve o desejo de aprender a distinguir o verdadeiro do falso para 

poder localizar isto, em suas ações. Lacan relembra que Descartes não está 

preocupado se seu caminho particular em direção à ciência não for 

conveniente para outros, pois não se interessa em descrever um método que 

sirva para todos, mas estabelecer uma coerência entre seu método e suas 

ações. 

Como entender esta visada do saber?  Podemos dizer que o peso do 

saber não está presente na incidência de Descartes? Porém, certamente, é por 

aí que ele começa – Lacan brinca dizendo que há saber para revender, 

dizendo que é o próprio texto cartesiano que faz alusão a esta abundância de 

saber219. Encontra, assim, um novo caminho, cuja visada não é de refutação 

dos saberes incertos. “Ele os deixará, os saberes, correr bem tranquilos, e com 

eles todas as regras de vida social”220. 
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Lacan contrapõe a busca pela verdade às elucubrações cartesianas, 

apelando ao ceticismo221, que para ele não é a colocação em dúvida, sucessiva 

e enumerável, de todas as opiniões, de todas as vias em que tentou deslizar-se 

o caminho do saber.  

Para Lacan, o ceticismo é manter a posição subjetiva de que “não se 

pode saber nada”.  Apresenta Montaigne222 como sendo “verdadeiramente 

aquele que se centrou, não em torno de um ceticismo, mas em torno do 

movimento vivo da afânise223do sujeito”224.  

Recoloca Descartes no lugar daquele que conduz a procura do caminho 

da certeza até esse ponto que esconde a alienação, para o qual só há uma 

saída – a via do desejo225. Lacan associa esta via ao método investigador do 

inconsciente”226. 

 

 

 

 

2.3 Normal, patológico e outras histórias 

 

Um dos objetivos deste capítulo é articular, através da ideia de cura em 

psicanálise e na magia, os desdobramentos em relação à medicina, conforme 

indicados na obra de Lacan. Neste sentido, é mister buscar referências em 

Georges Canguilhem, autor fundamental para Lacan em relação à História da 

Medicina: 

 

“No começo dos Essais sur la Peinture, Diderot escreve: ‘A 
natureza não faz nada de incorreto. Toda forma bela ou feia 
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tem sua causa; e, de todos os seres que existem, não há um 
que não seja como deve ser.’ Podemos imaginar ‘Ensaios 
Sobre a Medicina’, cujo começo seria assim: ‘A natureza não 
faz nada de arbitrário. Tanto a doença quanto a saúde têm 
suas causas, e de todos os seres vivos não há um cujo estado 
não seja o que deve ser.’ 227 

 

Esta introdução, onde o grande Diderot foi devidamente ironizado, serve 

a Canguilhem, não só como base para suas críticas aos processos históricos 

de naturalização e normalização das enfermidades, mas como um lembrete a 

seus leitores de que durante séculos, e em muitos lugares, “a doença foi 

considerada como uma possessão por um ser ‘maligno’”228, cujo tratamento só 

poderia ser realizado por “um taumaturgo”. Ou ainda, como uma punição 

infligida por um poder sobrenatural a alguém considerado impuro. Utiliza-se do 

exemplo da lepra, que era considerada e rejeitada como uma impureza, e os 

leprosos, expulsos das comunidades. 

Em suas considerações, Canguilhem vai dizer que, a partir do período 

hipocrático, foi possível estabelecer e sustentar um discurso comunicável, 

tendo como ponto de partida os sintomas, incluindo as suas supostas causas, 

“assim como a conduta a ser observada para corrigir a desordem indicada por 

eles”229. Mas lembra que, esta prática médica, “embora leiga e ponderada, não 

poderia ser qualificada de científica no sentido moderno do termo”230. Mesmo 

assim, Canguilhem considera que essa forma primeva de medicina foi de 

grande importância, pois estava fundamentada na eficácia. À diferença do que 

se promoveu posteriormente, isto é, a “dissociação progressiva entre a doença 

e o doente ao caracterizar o doente pela doença, mais do que a identificar uma 

doença segundo o feixe de sintomas espontaneamente apresentados pelo 

doente. [ E a] doença remete mais à medicina do que ao mal”231. 

Nesta diferenciação entre o mal e a doença, Canguilhem esclarece que 

quando um médico fala da doença de Basedow (isto é, do bócio exoftálmico), 

ele designa um estado de disfunção endócrina cujo enunciado dos sintomas, o 
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diagnóstico etiológico, o prognóstico e a decisão terapêutica são sustentados 

por uma sucessão de pesquisas clínicas e experimentais, de exames de 

laboratório, “no decorrer dos quais os doentes foram tratados não como os 

sujeitos de sua doença, mas como objetos”232. Por outro lado, ele vai dizer que 

“a peste, o câncer, o zona, a leucemia, o asma, o diabetes são tipos de 

desordem orgânica sentida pelo ser vivo como um mal”233 . 

Numa crítica bastante importante para o objetivo deste trabalho, 

Canguilhem vai atribuir algumas consequências ao empenho da medicina em 

tornar-se uma “ciência das doenças”, nas sociedades contemporâneas. Assim, 

por um lado, estaria “a vulgarização do saber nas instituições de saúde 

pública”. Enquanto por outro lado, estaria “o viver a doença para o doente, seja 

para falar dela ou ouvir falar dela segundo clichês ou estereótipos”234. Segundo 

ele, isto ocorre devido à valorização de um saber que, em parte, “coloca o 

doente entre parênteses enquanto eleito da diligência médica.”235 

A associação da doença ao ser vivo se daria pelo estabelecimento de 

uma relação de risco, ou seja, da doença enquanto uma ameaça ao ser vivo, 

não importando se tratar de um vegetal ou animal. Para o homem, no entanto, 

“a relação doente-doença não poderia ser de completa discordância”236:  

 

“A eliminação progressiva da referência às situações vividas 
pelos doentes, no conhecimento das doenças, não é apenas o 
efeito da colonização da medicina pelas ciências fundamentais 
e aplicadas, a partir dos primeiros anos do século XIX; ela é 
também um efeito da atenção interessada, em todos os 
sentidos do termo, que a partir da mesma época as sociedades 
de tipo industrial concederam à saúde das populações 
operárias ou, para usar as palavras de alguns, ao componente 
humano das forças produtivas”237. 

 

Outra das consequências da medicina ter sido assumida como a ciência 

das doenças seria a “mutação sobrevinda à profissão médica e ao modo de 

abordagem das doenças”238. Uma vez que o médico terapeuta, atualmente 

chamado ‘clínico geral’, seria aquele preparado para  atuar nas diversas partes 
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da medicina, mas, apesar disto: “viu declinar seu prestígio e sua autoridade em 

benefício dos médicos especialistas, engenheiros de um organismo 

decomposto tal como uma maquinaria. Médicos ainda pela função, porém, 

doravante, não mais por corresponderem a uma imagem secular”239: 

 

 “Em suma, pode-se dizer que, para o doente, a cura é o que a 
medicina lhe deve, ao passo que, para a maioria dos médicos, 
ainda hoje, a medicina deve ao doente o tratamento mais bem 
estudado, experimentado e testado até o momento. Disso 
decorre a diferença entre o médico e o curandeiro. Um médico 
que não curaria ninguém não deixaria de ser um médico de 
direito, habilitado como ele o é por um diploma que sanciona 
um saber convencionalmente reconhecido para tratar dos 
doentes cujas doenças são expostas em tratados quanto à 
sintomatologia, à etiologia, à patogenia e à terapêutica. Um 
curandeiro só pode sê-lo de fato, pois ele não é avaliado sobre 
seus ‘conhecimentos’, mas sobre seus sucessos. Para o 
médico e para o curandeiro, a relação com a cura é 
invertida”240. 

 

O conceito de cura, central na articulação entre a psicanálise e a magia, 

toma outro viés quando a medicina é incluída e Canguilhem vai ressaltar que, 

entre os médicos, a cura passou a ser considerada um problema a partir do 

questionamento de psicanalistas ou “homens para quem a psicanálise existe 

como instância de questionamento sobre sua prática e seus pressupostos, 

como, por exemplo, Georg Groddeck, que não temeu igualar em Das Buch vom 

Es241, em 1923, medicina e charlatanismo, ou René Allendy242, na França”243. 
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A cura244, desde a perspectiva da medicina tradicional, era efeito de um 

tratamento que levava em consideração a causa, com isto validando o ato 

médico. No entanto, para a psicanálise, a cura torna-se o “signo de uma 

capacidade encontrada pelo paciente de acabar, ele próprio, com sua 

dificuldade”245. Não se trata, então, de um comando vindo do exterior, mas uma 

iniciativa reconquistada, “já que a doença não era mais considerada como um 

acidente, mas como um fracasso de conduta, se não uma conduta de 

fracasso”246. 

Segundo Canguilhem, estar atento a essa relação entre médico e 

paciente já foi considerado “como um resíduo arcaico de magia ou de 

fetichismo”, até uma época bem recente247. Portanto, ele atribui à psicanálise 

os créditos de trazer novamente para o âmbito dos debates médicos essa 

problemática, que acabou por merecer muitos estudos posteriores, ao ser de 

grande importância248. Sem dúvida, estes escritos médico-históricos de 

Canguilhem foram uma boa fonte para Lacan, desde sempre interessado na 

relação pouco estudada entre psicanálise e medicina.   

 A temática sobre o que é considerado normal e quais características 

devem ser observadas nos indivíduos para que alguma transformação seja 

considerada patológica, também participa deste debate sobre a relação entre a 

psicanálise e a magia, em Lacan. O autor referência para Lacan continua 

sendo Georges Canguilhem. No entanto, o texto base, desta vez, será a tese 

de doutoramento de Canguilhem, cujo título é exatamente O Normal e o 

Patológico, mais tarde publicada em forma de livro. Esta obra corrobora, desde 

a perspectiva da História da Medicina, uma hipótese fundamental na tese de 

Freud sobre o inconsciente. Como já citamos anteriormente, ele recupera nos 
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sonhos, atos falhos e chistes, um funcionamento que havia destacado nos 

sintomas histéricos. 

Para melhor elucidar esse caso, tomaremos dos escritos de Georges 

Canguilhem uma referência à definição de Claude Bernard (1813-1878), que 

considerava a medicina como a ciência das doenças, e a fisiologia como a 

ciência da vida:  

 

“Nas ciências, é a teoria que ilumina e domina a prática. A 
terapêutica racional só poderia ser sustentada por uma 
patologia científica e uma patologia científica deve se basear 
na ciência fisiológica. Ora, o diabetes é uma doença que 
levanta problemas cuja solução proporciona a demonstração 
da tese precedente. O bom senso indica que, conhecendo-se 
completamente um fenômeno fisiológico, estamos em 
condições de avaliar todas as perturbações que ele pode sofrer 
no estado patológico: ‘Fisiologia e patologia confundem-se e 
são, no fundo, uma só e mesma coisa’. O diabetes é uma 
doença que consiste única e inteiramente no distúrbio de uma 
função normal”249. 

 

A conclusão do capítulo, onde se encontra a citação acima, estará 

assentada numa perspectiva histórica destes conceitos, seguindo o 

encaminhamento dado por Claude Bernard, segundo Canguilhem. Ele começa 

retomando um debate presente em 1866, quando S.Jaccoud250, professor 

adjunto da Faculdade de Medicina de Paris, defendia a ideia de que, no 

diabetes, “a glicemia é um fenômeno inconstante e patológico e que a 

produção de açúcar no fígado é, segundo os trabalhos de Pavy251, um 

fenômeno patológico”252. Tinha como hipótese que não se poderia atribuir ao 

estado diabético “a exageração de um fenômeno fisiológico que não existe”253. 

Portanto, separava completamente o normal do patológico ao afirmar ser 

“impossível ver o diabetes como a exageração de um processo regular; é a 
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expressão de um processo totalmente estranho à vida normal. Este processo é, 

ele próprio, a essência de doença”254.  

Em 1883, o mesmo Jaccoud, agora professor de patologia interna, 

mantinha em seu Traité de Pathologie Interne255 todas as suas objeções à 

teoria de Claude Bernard, afirmando que: “A transformação do glicogênio em 

açúcar é um fenômeno ou patológico ou cadavérico”256. 

Para melhor compreender o sentido e o alcance da afirmação de 

continuidade entre os fenômenos normais e os fenômenos patológicos, é 

preciso recordar que Claude Bernard visava questionar “a tese que admite uma 

diferença qualitativa nos mecanismos e nos produtos das funções vitais no 

estado patológico e no estado normal” 257.  

 

“Essa oposição de teses aparece talvez melhor em Leçons sur 
la Chaleur Animale: ‘A saúde e a doença não são dois modos 
que diferem essencialmente, como talvez tenham pensado os 
antigos médicos e como ainda pensam alguns. É preciso não 
fazer da saúde e da doença princípios distintos, entidades que 
disputam uma à outra o organismo vivo e que dele fazem o 
teatro de suas lutas. Isso são velharias médicas. Na realidade, 
entre essas duas maneiras de ser há apenas diferenças de 
grau: a exageração, a desproporção, a desarmonia dos 
fenômenos normais constituem o estado doentio”258. 

 

Claude Bernard sustentava a tese de que não há um único caso em que 

a doença tenha feito surgir condições novas, uma mudança completa de cena, 

produtos novos e especiais. Para sustentar esta afirmação, ele dá um exemplo 

considerado muito apropriado para se contrapor as ideias propostas por 

aqueles que o questionavam259. Como os dois fisiologistas italianos, F. 

Lussana260 e S. Ambrosoli261, que haviam repetido as experiências de Claude 

Bernard sobre a secção do simpático e seus efeitos, e negavam o caráter 

fisiológico do calor gerado pela vasodilatação, nos órgãos interessados. 
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Chegaram à conclusão “que esse calor era mórbido, diferente, sob todos os 

pontos de vista do calor fisiológico, este originado da combustão de alimentos, 

aquele da combustão de tecidos”.  

Mas, frente a esse questionamento, Claude Bernard dirá que “o calor 

animal mórbido e o calor fisiológico só diferem por seu grau, e não por sua 

natureza”. Explica, ainda, que na realidade, as manifestações físico-químicas 

não mudam de natureza, conforme ocorram dentro ou fora do organismo, ou 

mesmo segundo o estado de saúde ou de doença. Assim, defende a tese de 

que há apenas uma espécie de agente calorífico; o fato de ser gerado numa 

lareira ou num organismo não faz com que seja menos idêntico a si mesmo. 

Portanto, seria impossível haver distinção entre um calor físico e um calor 

animal e menos ainda entre um calor mórbido e um calor fisiológico. Decorre 

daí a conclusão: 

 

“Essas ideias de luta entre dois agentes opostos, de 
antagonismo entre a vida e a morte, entre a saúde e a doença, 
entre a natureza bruta e a natureza animada já estão 
ultrapassados. É preciso reconhecer em tudo a continuidade 
dos fenômenos, sua gradação insensível e sua harmonia262”. 

 

Outra consequência de se ultrapassar a “luta entre duas polaridades 

diferentes”, como visto na citação acima, é a “polaridade dinâmica da vida”263 

onde Canguilhem vai defender a normatividade biológica, argumentando que 

não seria absurdo entender “o estado patológico como normal”264, na medida 

em que exprime uma relação com “as normas da vida”265: 

 

“Seria absurdo, porém, considerar esse normal idêntico ao 
normal fisiológico, pois tratam-se de normas diferentes. Não é 
a ausência de normalidade que constitui o anormal. Não existe 
vida sem normas de vida e o estado mórbido é sempre uma 
certa maneira de viver”266. 

 

Neste sentido, as considerações sobre o conceito de cura dependem 

necessariamente do estabelecimento do normal e do patológico, sendo que 
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este visa, segundo Canguilhem, “a reconquista de um estado de estabilidade 

das normas fisiológicas. No entanto, nenhuma cura é uma volta à inocência 

biológica, curar é criar para si novas normas de vida”267. 

Por sua vez, o conceito de cura, resultante do que foi visto acima, 

permitiria observar por quais caminhos a eficácia da psicanálise coincidiria com 

a ação da magia e, por quais outros com a cura em medicina. Desta forma, 

seria possível analisar com maior proximidade, tanto o que Freud buscava 

encontrar na “ciência dos sonhos” para o tratamento dos sintomas histéricos, 

quanto o que permitiu a Lacan submeter os sonhos e os sintomas às leis da 

articulação significante. Isso porque entre os articuladores fundamentais 

estariam aqueles presentes na magia, quando se coloca a cura como 

dependente da confiança do doente no médico e tributária da combinatória 

doente/doença. Enquanto que, em relação à medicina, estariam aqueles que 

permitiram à psicanálise compartilhar a continuidade gradativa entre o normal e 

o patológico. 

Além da relação estabelecida a partir do conceito de cura, é fundamental 

abordar outro tema, isto é, a causa em psicanálise, para estudar as 

possibilidades de tais articulações, o que será investigado com maiores 

detalhes, no capítulo a seguir.  
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CAPÍTULO 3 

 A função da causa 
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 O presente capítulo visa esclarecer algumas afirmações feitas por 

Lacan no texto Ciência e Verdade, onde diferencia a relação entre a causa e a 

magia daquela estabelecida entre a causa e a psicanálise, ou em suas próprias 

palavras:  

“Concluo por dois pontos que devem reter a escuta de vocês: a 
magia é a verdade como causa sob o aspecto de causa 
eficiente. O saber caracteriza-se nela não apenas por se 
manter velado para o sujeito da ciência, mas por se dissimular 
como tal, tanto na tradição quanto em seu ato. Essa é uma 
condição da magia”268.  

 

Além disso, acrescenta: 

 

“Decerto me será preciso indicar que a incidência da verdade 
como causa na ciência deve ser reconhecida sob o aspecto de 
causa formal. Isso, porém, será para esclarecer que a 
psicanálise, ao contrário, acentua seu aspecto de causa 
material. Assim se deve qualificar sua originalidade na 
ciência”269. 

 

Nota-se aqui a citação explicita de algumas das causas aristotélicas, 

oferecendo um ponto de partida interessante para as análises que serão 

desenvolvidas. Todavia, para melhor estabelecer a sequência dos argumentos 

de Lacan, dentro de uma perspectiva histórica, partiremos de sua conferência 

“Formulações Sobre a Causalidade Psíquica”, de 1946. Apresentada nas 

Jornadas Psiquiátricas de Bonneval, sob o tema estipulado por Henri Ey: “Le 

Problème de la Psychogenèse des Névroses et Psychoses”, tal conferência foi    

posteriormente publicada como texto, nos Escritos.  

Na sequência, abordaremos a retomada da mesma questão por Lacan, 

dez anos depois,  no Seminário “Psicoses”, Livro 3, de 1956. O conceito de 

causa – muito caro à psicanálise – será revisitado no Seminário “Angustia”, 

Livro 10, de 1963. E, por fim, um ano depois, seu estudo será concluído com a 

função específica da causa, enquanto o objeto causa do inconsciente, no 

Seminário “Os Quatro Conceitos Fundamentais da Psicanálise”, Livro 11, de 

1964.  
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A partir deste percurso com Lacan, o capítulo será finalizado com 

algumas considerações sobre a magia, retomando, assim, a diferença entre 

causa eficiente, na magia, e causa material, na psicanálise. Deste modo, 

pretendemos ressaltar, não só o empenho de Lacan em localizar a psicanálise 

no campo da ciência, mas as consequências que disto derivaram.  

  

 

 

 

3.1 – A etiologia da “loucura” no debate entre o organicismo e a 

psicanálise 

 

Como o próprio título antecipa, o artigo “Formulações Sobre a 

Causalidade Psíquica” discute longamente a causalidade psíquica das 

neuroses e das psicoses, a partir de uma crítica de Lacan ao organo-

dinamicismo de Henri Ey. Num estilo que alguns biógrafos chamam de barroco, 

Lacan desenvolve suas objeções à teoria de Ey e apresenta, ao mesmo tempo, 

seus argumentos para defender a diferenciação entre psicogênese, desde uma 

visão organicista, e a causalidade essencial da loucura270. O texto foi dividido 

em três partes, encontrando-se, logo na parte 1, a “crítica a uma teoria 

organicista da loucura, o organo-diamicismo de Henri Ey”. Enquanto a parte 2 

evolui para “a causalidade essencial da loucura”, concluindo com “os efeitos 

psíquicos do modo imaginário”, na parte final do texto. 

Lacan procura, neste texto, mostrar como ele e seu colega Ey, que 

foram contemporâneos de internato (1927-1931), no Hospital Sainte-Anne, no 

início compartilhavam de uma mesma visão de psiquiatria. Mas, pouco a 

pouco, foram distanciando-se em suas trajetórias. Segundo ele, tratava-se de 

diferenças que não se evidenciariam facilmente, pois não correspondiam a 

questões de coerência epistemológica. Parte de uma primeira divergência, 

sugerindo que enquanto ele buscava aprofundar seus estudos em psiquiatria, 
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seguindo a orientação de Freud, Henri Ey foi procurar seus fundamentos271 em 

Jackson272. Ou seja, sustenta que havia uma tendência ao organicismo em Ey, 

por mais que em sua aparência o que se mostrasse fosse a psicologia 

dinâmica: 

 

“Com todo rigor, o organo-dinamicismo de Henri Ey inclui-se 
validamente nessa doutrina pelo simples fato de que ele não 
pode remeter a gênese do distúrbio mental como tal – seja ele 
funcional ou lesional em sua natureza; global ou parcial em sua 
manifestação e tão dinâmico quanto o suponhamos em seu 
móbil – a outra coisa senão o funcionamento dos aparelhos 
constituídos na extensão interna do tegumento do corpo. O 
ponto crucial do meu ponto de vista, é que este funcionamento, 
por mais energético e integrador que o concebamos, continua a 
repousar em última análise, numa interação molecular dentro 
da modalidade da extensão273 – partes extra partes- em que se 
constrói a física clássica, ou seja na modalidade que permite 
exprimir essa interação sob a forma de uma relação entre 
função e variável a qual constitui seu determinismo”274.  

 

   O eixo orientador da crítica de Lacan ao organicismo está pautado 

também na diferença de sua leitura e a de Henri Ey quanto a formalização da 

psicogênese. Uma vez que Ey teria um entendimento do dualismo cartesiano, a 

partir do qual corpo e mente estariam puramente separados. Algo que tornaria 

incompatível a ideia de uma psicogênese dos distúrbios mentais com a 

teoria275 organicista da vida psíquica276. Isto porque, para Lacan, a máxima 

cartesiana referia-se à separação do pensamento (res cogitans) e da extensão 

(res extensa).  Diferindo, portanto, da simples divisão entre orgânico e psíquico, 

tal qual fora desenvolvida pelo organicismo.  

Com tal especificação, Lacan trouxe, para o centro da discussão, a 

questão da verdade “como condicionante em sua essência do fenômeno da 
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loucura”277, e as consequências relativas ao “fenômeno da significação”278. 

Através disso, pretendia mostrar que a loucura “se prende ao próprio ser do 

homem”279, e não à problemas de personalidade e adaptação à realidade, 

como sugerido por Ey. A partir desse ponto de divergência, Lacan visava fazer 

uma depuração de seu próprio entendimento do que fosse a personalidade e a 

realidade.  Uma vez que, como já vimos no primeiro capítulo, em sua tese de 

doutorado, o conceito de personalidade será central. Enquanto que, o conceito 

de realidade será fundamental para diferenciar a realidade objetiva daquela 

proposta por Freud como “realidade psíquica”. 

Para Henri Ey, a personalidade seria a “maravilhosa atividade psíquica” 

que se realiza na “adaptação pessoal à realidade280”.   Assim, para montar sua 

contra argumentação, Lacan recorre, não apenas a sua tese doutoral, mas ao 

texto “Para Além do Princípio da Realidade”281, escrito por ele em 1936. Isso 

porque, segundo ele, neste texto teriam sido mal compreendidas, justamente, 

as suas considerações sobre os conceitos de personalidade e realidade. 

Aproveita a oportunidade para esclarecê-los”282.    

  Como o debate gira em torno do conceito de psicogênese da “loucura”, 

Lacan encaminhou seus argumentos, visando criticar, desta vez, o conceito de 

“atividade psíquica”, definido pelos organicistas, a partir de “uma realidade mais 

espiritual, podendo constituir-se num mundo de valores ideais: as crenças, o 

ideal, o projeto de vida, os valores de juízo lógico e a consciência moral” 283. 

Para Lacan, a resposta a esta noção equivocada de atividade psíquica poderia 

ser encontrada na melhor definição do objeto no qual se “fundaria uma 

psicologia científica”. Com este intuito, ele vai desenvolver a segunda parte do 

seu texto, intitulada: “A Causalidade Essencial da Loucura”. 
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A causalidade da loucura estaria, a princípio, associada por Lacan a 

questões mais filosóficas do que propriamente neurológicas. Algo que sintetiza 

ao dizer que a causalidade da loucura revela “uma estrutura constitutiva do 

conhecimento humano, ou seja, o suporte que o simbolismo do pensamento 

encontra na percepção visual de uma relação de fundação”284.  Relembra, 

assim, que “a loucura é um fenômeno do pensamento285”. 

Lacan teria escolhido, muitas vezes, pontos fulcrais de seus debates 

para avançar em sua própria teorização. Portanto, ao acompanharmos o 

desenvolvimento da crítica de Lacan a Henri Ey, quanto à causalidade 

psíquica, além de acompanharmos as aproximações e divergências entre os 

dois, seguimos o delinear do próprio percurso lacaniano quanto à causa da 

loucura.  

Em sua tese doutoral, Lacan defendia a ideia de uma psicogênese da 

loucura, através da noção de causalidade psíquica. Diferentemente, portanto, 

da visão organicista que, segundo Lacan, teria negligenciado a noção de 

verdade e de crença. Neste caso, o erro dos organicistas acontecia por 

considerarem que o sujeito não reconhece suas produções como sendo suas, 

e toda loucura seria vivida no registro dos sentidos. Assim, teria sido incluído 

no ‘fenômeno da loucura’ um juízo de valores. 

Para sustentar sua proposta, desta vez, seu apelo não será dirigido à 

psicanálise e sim a “seu único mestre em psiquiatria”, Gaetan Clérambault 

(1872-1934)286, conhecido por sua fidelidade ao mecanicismo287.  Ao incluí-lo, 
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Lacan visava comparar a proposta mecanicista de Clérambault àquela dos 

chamados organicistas. Assim, além de destacar a importância de seu mestre 

na defesa da psicogênese da loucura, também definia quais eram as suas 

bases conceituais para este caso: 

 

 “O que Clérambault chama de ideogênico, não é outra coisa 
senão a busca dos limites da significação. Assim, ele acaba 
desdobrando de um modo cujo o alcance singular é 
compreensível, o magnífico leque de estruturas que vai dos 
chamados postulados dos delírios passionais aos chamados 
fenômenos basais do automatismo mental, eis por que creio 
que ele fez mais do que qualquer um pela tese da  
psicogênese” 288. 

 

Demonstra, assim, sua filiação aos conceitos de Clerambult, retomando 

“os limites da significação” para colocar no centro da causalidade psíquica da 

loucura (neurose e psicose), o conceito psicanalítico de identificação. Ao 

encontrar-se em um ambiente cuja maioria dos presentes não estava 

familiarizada com este conceito, Lacan faz uma longa explanação sobre a 

articulação dos conceitos de imago, de imaginário289 e de identificação. E, 

lembra que todos estes colaborariam para o entendimento da causalidade. 

Conclui com algumas afirmações que vale a pena reproduzir, para verificar o 

desenvolvimento do tema, cuja retomada se daria dez anos depois, no 

seminário sobre as psicoses: 

 
 “Pois o risco da loucura se mede pela própria atração das 
identificações em que o homem engaja, simultaneamente, sua 
verdade e seu ser. Assim, longe da loucura ser um fato 
contingente das fragilidades de seu organismo, ela é 
virtualidade permanente de uma falha aberta em sua essência. 
E o ser do homem não apenas não pode ser compreendido 
sem a loucura, como não seria o ser do homem se não 
trouxesse em si a loucura como limite de sua liberdade”290. 

 

Com estas afirmações, Lacan considerava ter devolvido à causalidade 

da loucura “à insondável decisão do ser” na qual o sujeito poderia tanto 
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compreender quanto desconhecer a “libertação da armadilha do destino que o 

engana”291; além de formular a lei do devir para o homem,  através de uma 

liberdade que o ser não conquistou.292 Utiliza-se, então, do conceito de imago, 

para definir a causalidade psíquica, articulando “a modalidade de forma e de 

ação que fixa as determinações deste drama” – insondável decisão do ser – na 

medida em que este parece cientificamente identificável ao conceito de 

imago293. 

 

 

 

 

3.2 Dez anos antes das “formulações” 

 

Ao longo de pelo menos vinte anos, entre 1936 e 1956, Lacan escreveu 

e apresentou inúmeros artigos e conferências, cujo tema central era a 

causalidade em psicanálise. Mesmo que suas referências psicanalíticas ainda 

fossem incipientes no início de sua trajetória, elas sempre estiveram presentes 

de uma maneira ou de outra.  

Como visto anteriormente, o conceito de realidade colaborou para gerar 

um mal-entendido, quando Lacan defendeu a noção de causalidade psíquica,  

pautando-se na ideia de adaptação à realidade. O texto responsável por este 

mal-entendido foi “Para Além do ‘Princípio de Realidade’”, com o subtítulo 

explícito, “Em torno desse princípio fundamental da doutrina de Freud, a 

segunda geração de sua escola pode definir sua dívida e seu dever”. Este texto 

foi publicado no número 3 da edição especial dos estudos freudianos da revista 

Évolution Psychiatrique294, em 1936. 

Lacan começou a escrevê-lo durante o XIV Congresso Internacional de 

Psicanálise295, ocorrido em Marienbad, em agosto de 1936. O interesse em 

ressaltar este aspecto se deve a um acontecimento marcante: a interrupção 
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feita por Ernest Jones296, então presidente do Congresso, à leitura de Lacan de 

seu artigo “O Estádio do Espelho”. A versão original desse artigo recebeu o 

título “The Looking Glass Phase” e foi publicada no International Journal of 

Psychoanalys XVIII, de 1937. Uma segunda versão297 foi apresentada, treze 

anos depois, no XVI Congresso Internacional de Psicanálise, em Zurique, em 

17 de julho de 1949. Este, por sua vez, contemporâneo ao texto das 

“Formulações Sobre a Causalidade Psíquica”. Ao retomar estes três textos, 

dentro do contexto específico das elaborações lacanianas sobre o conceito de 

causa, visamos encontrar um ponto em comum, capaz de esclarecer a 

afirmação, feita por ele em 1966, de que a verdade em psicanálise apresenta-

se sob a modalidade de causa material. 

 

 

 

 

3.2 a Crítica ao associacionismo  

 

Por se tratar de um texto de 1936, sabemos através de seus biógrafos298 

que, nesta época, Lacan estava estudando Hegel nos cursos de Alexandre 

Kojève. Mas, participava também do movimento surrealista, publicando na 

revista Minotaure299, onde Salvador Dali “tomou emprestado, para a famosa 

tese sobre a paranoia, os fundamentos de sua paranoia crítica, isto é a 

legitimação estética do delírio”300. Nestes tempos em que transitava entre o 

mundo acadêmico da faculdade de medicina, o mundo das artes, através do 

movimento surrealista e as leituras filosóficas, Lacan teria dirigindo tal caldeirão 

de conhecimentos para sua formação em psicanálise.  Mas, desde o princípio, 

preocupou-se em encontrar os fundamentos necessários para sustentar a 

psicanálise no campo da ciência, fosse através da filosofia, da própria ciênci ou 

mesmo, das artes. Ao propor que a revolução freudiana, como toda revolução, 
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só ganha sentido a partir do conhecimento de suas conjunturas, Lacan 

considera que qualquer juízo sobre a fundamentação conceitual da psicanálise, 

pressupunha “uma exegese dos documentos em que ela se afirmou”301.  

Assim, o roteiro seguido por Lacan, neste texto de 1936, tomou como 

ponto de partida, mais uma vez, uma crítica a um campo, cujos fundamentos 

fossem conhecidos. Seu foco era a concepção associacionista do psiquismo, 

ou seja, neste caso, sua análise crítica estava voltada para a psicologia302 

então reinante.  

Em seu estudo sobre esta psicologia, conhecida pela concepção 

associacionista do psiquismo, lembra que seus fenômenos eram classificados 

como: “sensação, percepção, imagens, crença, operações, lógica, juízo”303. 

Algo que, segundo ele, não passavam de empréstimos tal qual da psicologia 

escolástica, que por sua vez os extraiu da elaboração de séculos da filosofia304.  

Além disso, acrescenta que estes fenômenos “longe de terem sido forjados por 

uma concepção objetiva da realidade psíquica”305, sendo apenas “o produto de 

uma espécie de desgaste conceitual, que impele o homem a buscar para seu 

próprio conhecimento, uma garantia da verdade”306. Neste sentido, afirma que 

“a teoria associacionista307 é dominada pela função do verdadeiro”308. E, desta 

forma, incorpora, por exemplo, uma definição obtida “da percepção” como se 

fosse uma “alucinação verdadeira”309.  Lacan fecha este raciocínio dizendo: 

 

“Assim é que assimilando o fenômeno da alucinação310 à 
ordem sensorial, a psicologia associacionista só faz reproduzir 
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o alcance absolutamente mítico que a tradição filosófica 
conferia a esse fenômeno na questão acadêmica de erro dos 
sentidos”311.   

 

Lacan concluiu que, considerando estes princípios, não se poderia 

reconhecer, nos fenômenos psíquicos, nenhuma realidade própria, pois 

aqueles que não pertencem à “realidade verdadeira”312 só poderiam ser 

apreendidos a partir de uma “realidade ilusória”313. Segundo ele, o papel da 

psicologia seria o de tentar reduzir os fenômenos psíquicos, relativos à 

“realidade ilusória”, a um sistema de referências, próprio da ciência. Somente a 

partir daí, seria possível verificar se esse sistema permite desenvolver um 

conhecimento específico de tais fenômenos. Portanto, deduz que “por ter como 

função esta verdade314 é que tal psicologia não se constituiu como uma 

ciência”315. 

A questão da busca da verdade, como finalidade alheia à ciência, 

encontra, neste momento do debate, um lugar específico, para estabelecer um 

paralelo entre a ciência e a psicanálise. Lacan exemplifica, colocando a 

questão nos seguintes termos: 

 

“Se parece haver nisso algum artifício, detenhamo-nos por um 
instante nos critérios de verdade e perguntemo-nos o que, nos 
vertiginosos relativismos a que chegaram a física e as 
matemáticas contemporâneas, subsiste dos mais concretos 
desses critérios: onde estarão, a certeza – prova do 
conhecimento místico –, a evidência – fundamento da 
especulação filosófica, e a própria não contradição – a mais 
modesta construção empírico-racionalista?  Mais a nosso 
alcance será que o douto se pergunta se o arco íris é 
verdadeiro? Importa-lhe apenas que este fenômeno seja 

                                                                                                                                                                          
sentimentos, crenças, delírios, intuições, sonhos. Os primeiros exigiriam a análise 
associacionista do psiquismo, já os últimos devem explicar-se por algum determinismo 
estranho à sua aparência e chamado de orgânico, por reduzí-los quer ao suporte de um objeto 
físico, quer à relação de um fim biológico. Ibid., 82. 
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comunicável em alguma linguagem (condição da ordem menta) 
registável de alguma forma (condição da ordem experimental) 
e que consiga inserir-se na cadeia das identificações 
simbólicas onde sua ciência unifica a diversidade do seu objeto 
próprio (condição da ordem racional)”316. 

  

Posteriormente, irá contrapor esta mesma perspectiva associacionista 

com a psicanálise, para afirmar que, esta sim, causou uma ruptura com o que 

havia antes, produzindo a “revolução do método freudiano”.  

 

 

 

 

3.2 b – Revolução do método freudiano 

 

Ainda nesse mesmo texto, Lacan afirma, mais uma vez, que Freud 

produziu esta ruptura, pois havia nele uma preocupação com a “cura”. E, isso 

permitiria que desempenhasse sua atividade levando em conta a “realidade” 

humana em sua particularidade, ou seja, em sua capacidade de 

transformação.317 Considerou este sinal de submissão ao real em Freud, o que 

permitiu-lhe reconhecer que a “maioria dos fenômenos psíquicos no homem 

relacionava-se, aparentemente, com uma função de relação social”318. A partir 

disto, não havia por que excluir esta via também na relação do médico com o 

paciente, abrindo-lhe, assim, o acesso mais comum: “a saber, o testemunho do 

próprio sujeito desses fenômenos”319.  

Relembra ainda que nas abordagens organicista ou associacionista, 

tanto para o doente como para o médico, a psicologia estava posicionada no 

campo do imaginário e, portanto, visto como ilusório. Nesse caso, o sintoma, 

cuja significação fosse real, só poderia ser psicológico em sua aparência320,  

mas, deve-se acrescentar, não em sua origem: 

 

“A experiência analítica estabelece-se a partir de duas 
condições, a primeira formulada a partir da lei de não omissão, 
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aquela que eleva à categoria de interesse tudo aquilo que se 
inclui no testemunho do sujeito, até mesmo o mais comum e 
cotidiano. A outra condição se sustenta na lei da não 
sistematização - que postula a incoerência como condição da 
experiência. Isto é, “atribui uma presunção de significação a 
qualquer rebotalho da vida mental, ou seja roteiro do sonho, 
pressentimentos, fantasias, devaneios, delírios confusos ou 
lúcidos, e também aos fenômenos que por serem totalmente 
negativos, não tem por assim dizer estado civil: lapsos de 
linguagem e lapsos da ação”.321 

 

 Podemos reconhecer na combinatória destas duas condições, a regra 

fundamental da psicanálise formulada através do conceito de associação livre, 

na qual o paciente é convidado a “falar tudo que lhe vier à cabeça”.  

 

 

 

 

3.2 c – O lugar do imaginário – O Estádio do espelho como formador da 

função do eu  

 

Naquele momento das formulações lacanianas, o imaginário assumiu 

um lugar de preponderância que, a partir dos anos 50, com a influência do 

Estruturalismo, será substituído pelo simbólico.  Assim, Lacan sugere designar 

a imago322 como o “objeto próprio da psicologia, exatamente na mesma medida 

em que a noção galileana do ponto material inerte fundou a física”323. 

Diz, aliás, que há dez anos324 “quando formulei a imago como objeto 

psíquico e acrescentei que o complexo freudiano marcou época no espírito 

humano por conter a promessa de uma psicologia verdadeira”325. Com isso, 
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Lacan apontava para a capacidade, existente na psicologia, de articular um 

conceito que, como o de fecundidade326 na biologia, mostrasse capacidade, “no 

mínimo igual a de muitos outros”327.  

Esperava, assim, contribuir para a diminuição do índice de incerteza, 

que alguns conceitos psíquicos continuavam a apresentar. 

Numa comparação entre as duas versões do texto “Estádio do Espelho”, 

verifica-se pouca mudança, principalmente na importância atribuída ao 

imaginário que, por sua vez, contribuiu para a elaboração dos conceitos de 

identificação e de causa: 

 

“Basta compreender o estádio do espelho como uma 
identificação, no sentido pleno que a análise atribui a esse 
termo, ou seja, a transformação produzida no sujeito quando 
ele assume uma imagem – cuja predestinação para esse efeito 
de fase é suficientemente indicada pelo uso, na teoria, do 
antigo termo imago. A assunção jubilatória de sua imagem 
especular por esse ser ainda mergulhado na impotência motora 
e na dependência da amamentação que é o filhote do homem 
nesse estágio de infans parecer-nos-á pois manifestar, numa 
situação exemplar, a matriz simbólica em que o [eu] se 
precipita numa forma primordial, antes de se objetivar na 
dialética da identificação com o outro e antes que a linguagem 
lhe restitua, no universal, sua função de sujeito”328. 

 

Lacan associaria a experiência cotidiana de análise – cujos “rostos 

velados” dos doentes apresentam “na penumbra da eficácia simbólica”329 a 

imagem especular na alucinação e no sonho pela imago do corpo próprio, quer 
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 Com a palavra ‘fecundidade’, ele sobrepõe uma ideia e um exemplo; isto é, o trabalho de 
Harisson –  publicado nos Proceedings of the Royal Society, 1939. Sabe-se que a fêmea do 
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a Causalidade Psíquica, 190. 
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se trate de seus traços individuais, quer de suas faltas de firmeza ou suas 

projeções objetais330.  

Todavia, acrescenta que, a partir da Gestalt se poderia obter efeitos 

formadores sobre o organismo, como já fora atestado através de um 

experimento biológico331, apesar deste ser alheio à ideia de causalidade 

psíquica. 

Assim, concluiu que, por intermédio da relação especular com o outro 

instauram-se, no psiquismo,  imagens capazes de dar forma à diferentes 

unidades do comportamento humano,  com as quais “o sujeito se identifica 

alternadamente para encenar, como ator único, o drama de seus conflitos”332. 

 

 

 

 

3.3 Dez anos depois – Não há psicogênese da psicose para a psicanálise 

 

As dualidades estabelecidas entre causa e efeito, sujeito e objeto, ou 

ainda, subjetivo e objetivo, podem gerar algumas confusões. Lacan, na aula de 

11 de abril de 1956, buscou, nas explicações do senso comum, situar o 

subjetivo “do lado daquele que fala, e se encontra por esse fato mesmo do lado 

das ilusões, quer ele deforme o objetivo, quer o contenha”333.  Decidiu, no 

entanto, atribuir ao freudismo outra dimensão de compreensão do subjetivo, 

que é aquela na qual “o subjetivo não está do lado daquele que fala e sim, algo 

que reencontramos no real”334: 

 

“O subjetivo aparece no real na medida em que supõe que 
temos a nossa frente um sujeito capaz de se servir do 
significante, do jogo do significante. É capaz de servir-se dele 
como nós nos servirmos, não para significar algo, mas 
precisamente para enganar sobre o que tem a significar. É 
utilizar o fato de que o significante é outra coisa que a 
significação, por apresentar um significante que engana. O 
subjetivo é para nós o que distingue o campo da ciência em 
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que se baseia a psicanálise do conjunto do campo da física. É 
a instância da subjetividade como presente no real que é o 
motor essencial que faz com que digamos algo de novo 
quando distinguimos, por exemplo, essas séries de fenômenos 
de aparência natural, que chamamos de neurose e psicose” 335.  

 

Neste seminário, dedicado ao estudo das psicoses, Lacan pergunta se 

podemos considerar as psicoses como uma série de fenômenos naturais, ou 

ainda, se poderíamos incluí-las num campo de explicação natural. E deixa claro 

seu conceito de natural ao defini-lo como “o campo da ciência em que não há 

ninguém que se sirva do significante para significar” 336.  

A retomada do debate sobre a natureza das psicoses recoloca a questão 

sobre a causa e Lacan vai especificar que se trata, exatamente, da causa 

enquanto causa final. Inicialmente, faz uma digressão ao afirmar que “a ideia 

de causa final repugna a ciência tal como ela está atualmente constituída”. No 

entanto, diz que, se tomarmos o exemplo do retorno ao equilíbrio na ciência, 

este pode ser, mesmo que disfarçado, um exemplo de causa final e acrescenta 

ainda que:  

 

“Se entendemos por causa final uma causa que age por 
antecipação, que tende para alguma coisa que está adiante, 
ela não pode ser eliminada do pensamento científico. E há 
causa final nas fórmulas einsteinianas tanto quanto em 
Aristóteles. A diferença é bem precisamente esta – esse 
significante, não há ninguém que o empregue para significar o 
quer que seja – só tem o seguinte: há um universo”337. 

 

Utiliza-se de um exemplo338 para diferenciar outros tempos, quando se 

entendia que “a natureza era feita para falar”339. De todo modo, justifica o 

exemplo, pois supõe que isto possa nos escapar, devido certa purificação 

sobrevinda em nossas exigências causais. Mas estas pretensas ingenuidades, 

presentes no exemplo da nota 103, diz ele, poderiam ser consideradas naturais 
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por aquelas pessoas “para quem tudo o que se apresentava com uma natureza 

significante era feito para significar alguma coisa”340. 

Necessita, assim, ajustar seus argumentos com “as três esferas da 

fala”341, isto é, o que podemos identificar no próprio ato de falar: o registro do 

imaginário, podendo equivaler-se à significação, o simbólico poder ser 

representado pelo significante e o “real com o próprio discurso em sua 

dimensão diacrônica”342. 

Com as três esferas, ele coloca em cena, novamente, sua crítica à 

compreensão. Por exemplo, a compreensão, por parte do médico, a respeito 

do delírio de um paciente psicótico. Por outro lado, recusa à possibilidade de 

atribuir à psicanálise uma concepção de experiência imediata que pudesse ser 

reduzida, seja à compreensão, seja ao sensível.  

Neste momento, ainda estava em pauta para Lacan a discussão sobre a 

psicogênese das psicoses. Uma vez que este seminário foi dedicado a estudar 

exatamente as psicoses desde uma leitura freudiana. Seu exercício, no 

entanto, era o de incluir nesta leitura o estruturalismo e a linguística, 

promovendo a ruptura entre a psicanálise e a psicologia, ao afastar-se da 

concepção psicopatológica. 

Para melhor explicitar esta ruptura, ele afirma que “o grande segredo da 

psicanálise343 é que não há psicogênese”344. Suas justificativas apoiam-se no 

fato da concepção da psicogênese estar associada ao mito da unidade da 

personalidade, ao mito da síntese, ao mito das funções superiores e inferiores. 

Algo que surgiu, segundo ele, mais ou menos no final do século XVIII, gerando 

confusão a respeito do automatismo e da organização dos campos objetivo e 

subjetivo345.  

Essa hipótese, retirada de prospecções históricas e filosóficas, vem 

complementar seus estudos clínicos que, naquele momento, como já vimos, 
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estavam submetidos a duas grandes fontes teóricas, a psicanálise346 e a 

linguística. Assim, propõe que a psicose possa ser entendida como discurso e 

considera indiscutível que estejamos na ordem simbólica, quando se trata “do 

discurso impresso do alienado”347.  Para ele, o material próprio deste discurso 

seria o corpo e complementa dizendo que a relação ao corpo próprio 

caracteriza, no homem, o campo irredutível do imaginário, como já visto no 

“Estádio do Espelho”. Assim, utiliza-se de uma metáfora exemplar, diz que “a 

se supor que alguém possa falar numa língua que lhe seja totalmente ignorada, 

diremos que o sujeito psicótico ignora a língua que ele fala”348 . 

Uma vez mais, retoma seu esquema relativo à triplicidade do discurso, 

desde a perspectiva da psicanálise. Ou seja, volta a lembrar que, quando o 

sujeito fala para um outro, será o eu do sujeito que fala a um outro e sobre o 

sujeito S, tomado em terceira pessoa. Assim, conclui com uma analogia, 

elaborada a partir de  Aristóteles, para quem não seria conveniente dizer que o 

homem pensa, mas que ele pensa com sua alma; Lacan, então, diz que “da 

mesma maneira eu digo que o sujeito se fala com o seu eu”.349 

 

 

 

 

3.3 a  Angustia – passo necessário para alcançar o conceito de causa em 

psicanálise 

  

O seminário sobre angustia é o de número 10 (1962-1963).  Portanto, 

depois de alguns anos dedicados às elaborações sobre as neuroses e 

psicoses, Lacan começava a ampliar a noção de causa, ultrapassando a frágil 

fronteira entre o normal e o patológico, sendo um dos conceitos limítrofes, o de 

angustia.   

Lembremos, porém, que o recorte feito aqui para o propósito desta tese, 

é aquele no qual Lacan justificava sua tentativa de aprofundar o tema da causa 
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sem afastar-se da ciência. Lembremos ainda da dificuldade em isolar a noção 

de causa, desde uma perspectiva histórica e epistemológica. Sobre esse tema, 

Lacan se expressa dizendo que “não foi sem uma sucessão de reduções que 

acabaram por levá-la a uma função das mais tênues e das mais dúbias, que a 

ideia de causa pôde manter-se no desenvolvimento de nossa física”350.  

Por outro lado, insiste que a causa não pode ser eliminada ou reduzida a 

uma espécie de sombra metafisica, nem tampouco um recurso à intuição. 

Sustenta, então, que a partir da experiência analítica seria possível fazer um 

reexame da função da causa351. 

Como o campo do sujeito e o campo do objeto, em psicanálise, não 

coincidem com o subjetivo e objetivo da psicologia, a particularidade estaria no 

conceito de objeto. Desta sorte, Lacan observa que o fato do objeto pertencer 

ao exterior, isto é, de ser anterior a qualquer interiorização, é o que sustenta a 

ideia de causa. Para tanto, utiliza-se do exemplo do objeto fetiche, “é nele que 

se desvela a dimensão do objeto como causa do desejo”, isto é, o fetiche 

causa o desejo e o “desejo, por sua vez, se agarra onde puder”352. É, portanto, 

este objeto específico que Lacan chamou de objeto a, aquele que causa o 

desejo, e este articula-se com a angustia. Uma vez que, conceitualmente, a 

angustia  aparece enquanto afeto, “em função de sua relação com o desejo do 

Outro”, no entanto, não deixa claro a relação com o desejo do sujeito. Ele diz, 

então, que: “A angustia é situável a partir da formulação que propus, a respeito 

do objeto, não aquele do desejo que procuramos revelar na análise, mas a sua 

causa”353.  

Neste contexto é importante esclarecer que a angustia, é um afeto que 

marca a dependência de qualquer constituição do sujeito em relação ao Outro 

e “o desejo do sujeito acha-se apenso a essa relação por intermédio da 

constituição anterior do objeto a.” Quanto à causa presente nesta definição de 

objeto causa do desejo, é interessante recordar o que diz Lacan  quando indica 

que este objeto está de algum modo presente como a causa do desejo e se 
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“anuncia desde os primeiros dados da investigação analítica, de maneira mais 

ou menos velada, na função da causa”354. 

A função da causa poderia, então, ser situada desde os primeiros 

questionamentos no campo do sintoma. Quando se descreve que algo é um 

sintoma em psicanálise, então, a dimensão da causa manifesta-se. Lacan 

escolheu o sintoma obsessivo como exemplo. Uma vez que a modalidade 

deste sintoma permitiria explicitar que, ao se entrar no processo analítico,  

torna-se possível situar a função do objeto a, a partir do funcionamento  

enigmático do sintoma, implicando aí a dimensão da causa355. Mais 

precisamente, o que Freud teria reconhecido é que a clínica psicanalítica 

identifica o funcionamento do sintoma e não o que ele enunciaria. Lacan tirou 

consequências desta proposição, dizendo: “Para que o sintoma saia do estado 

de enigma ainda não formulado, o passo a ser dado não é que ele se formule, 

mas que se desenhe no sujeito uma tal coisa que lhe seja sugerido que há aí 

uma causa”356. 

Assim, o que ele se propôs a articular com esta afirmação é a relação 

“radical da função do objeto a, causa do desejo, com a dimensão mental da 

causa”357. Acrescenta que extraiu esta “função da causa do campo da estética 

transcendental”. Campo este de grande importância para Lacan, mas que nos 

afastaria das metas propostas para o presente trabalho. Continuaremos, assim, 

com o fio condutor oferecido pelo próprio Lacan, quando apela para a “história” 

da crítica desta função, que consiste “em assinalar que a causa é 

inapreensível”358: 

 

 “O sintoma não é o efeito de uma causa e sim o resultado cujo 
efeito seria o desejo359. O desejo é o único efeito totalmente 
estranho posto que é ele que nos explicará as dificuldades que 
houveram para ligar a relação comum, que se impõe ao 
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espírito, entre a causa e o efeito. Mais precisamente o desejo 
situa-se de fato como uma falta de efeito” 360. 

 

Esta relação entre causa e efeito, tomada desde tal ponto de vista, 

implica na existência de uma lacuna entre a causa e o efeito, “– é justamente o 

que se chama desde certa perspectiva, de progresso da ciência – faz 

desaparecer a função da causa, entenda-se ali onde a lacuna é preenchida”361. 

Resta estabelecer como esta lacuna está relacionada ao objeto a,  que 

sempre se apresenta na função de causa e é, possivelmente, o ponto raiz no 

qual se elabora no sujeito a função da causa. Por isso, Lacan insistia que a 

forma primordial da causa, em psicanálise, é a causa de um desejo362. 

Portanto, a causa, para subsistir em sua função mental, vai sempre necessitar 

que haja a existência de uma hiância entre a causa e o efeito. Ou seja, é neste 

intervalo que se localiza a função da causa, onde o objeto a , marcado como 

causa do desejo, articula o objeto definido, ao mesmo tempo, como “um resto 

irredutível à simbolização no lugar do Outro” e como dependente deste 

Outro363. 

Lacan conclui definindo que, para este objeto, foi preciso cunhar outro 

termo, a objetalidade, para opor-se à objetividade: 

 
 “Para reunir essa oposição objetalidade/objetividade – em 
formulações rápidas, diremos que a objetividade é o termo 
supremo do pensamento científico ocidental, o correlato de 
uma razão pura que no final das contas traduz-se, resume-se 
num formalismo lógico e objetalidade é o correlato de um 
pathos”364.  

 

Esta diferença entre objetividade e objetalidade localiza a função da 

causa em relação à ciência. Enquanto a diferença entre o subjetivo e o sujeito 

inconsciente encaminha a mesma questão em sua articulação com a magia, 

que a partir do Seminário 11 ficará melhor delineada.    
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3.3 b Seminário 11 –  ablata causa  

 

Lacan aborda o tema da causa em diferentes ângulos, como já vimos, 

desde a psicogênese da loucura.  Inclusive como um fator provocador do 

desejo, culminando no Seminário 11, onde  trata, mais precisamente, da causa 

do inconsciente. Defende ali que a psicanálise não seria uma experiência 

imediata e, portanto, é preciso criar as condições para que ela ocorra.  Diz 

também que é preciso supor uma coerência entre os conceitos fundamentais.   

Exemplifica com a especificidade do conceito de inconsciente que seria 

inseparável “da presença do analista”, já que o analista é uma manifestação do 

inconsciente365.  

O inconsciente366 seria a soma dos efeitos da fala sobre um sujeito, no 

nível em que o sujeito se constitui pelos efeitos do significante: 

 

“Isto marca bem que, com o termo sujeito, não designemos o 
substrato vivo de que precisa o fenômeno subjetivo, nem 
qualquer espécie de substância, nem qualquer ser do 
conhecimento em sua patia, nem mesmo o logos que se 
encarnaria em alguma parte. Mas, o sujeito cartesiano que 
aparece no momento em que a dúvida se reconhece como 
certeza. As bases desse sujeito se revelam bem mais largas, 
mas ao mesmo tempo bem mais servas quanto à certeza que 
ele faz ratear. É isto que é o inconsciente.”367 

 

Como amplamente desenvolvido nos capítulos anteriores, Lacan 

reivindicava, para o conceito de inconsciente, um índice de ruptura que “se 

caracterizaria por traçar no real um sulco novo em relação ao conhecimento 

que se poderia atribuir, por toda eternidade a Deus”368. 

No entanto, ele chama a atenção para o paradoxo, pois a subsistência 

da psicanálise depende da presença do psicanalista devido a instabilidade do 

inconsciente. Consequentemente, a própria natureza do campo freudiano é 

instável, ao configurar-se implica sempre uma perda. Portanto, a presença do 
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analista é fundamental e irredutível como testemunha dessa perda369. Dito de 

outra maneira, por mais coerente que sejam seus conceitos, sem a prática 

clínica, a psicanálise não sobreviveria. Uma vez que a psicanálise repousaria 

“sobre um conflito fundamental, sobre um drama inicial e radical quanto a tudo 

que podemos por sob a rubrica de psíquico”, considera, então, como sua 

inovação neste campo, a função da fala e da linguagem. E acresce a isto o 

objeto a, como sua contribuição para o avanço da psicanálise. 

Além disso, indica que a causa do inconsciente deve ser considerada 

em sua ambiguidade, isto, é a causa a ser sustentada, mas também a função 

da causa no inconsciente. Logo, essa causa deve ser, fundamentalmente, 

concebida como causa perdida370.  Assim, propõe considerá-la a partir da 

fórmula clássica de ablata371 causa tollitur efectus – “teríamos apenas que 

sublinhar o singular da prótese, ablata causa colocando no plural os termos da 

apódese – tolluntur effectus – os efeitos só comportam-se bem na ausência da 

causa”372. Quanto a isso, seria preciso definir a causa inconsciente como 

oculta, malgrado seu não advento, pois ela tem uma função que Lacan assim 

definiu: “função do impossível sobre a qual se funda uma certeza”373. 

 

 

 

 

3.4 Magia e a causa eficiente 

 

Conforme visto, Lacan insiste em marcar a ruptura promovida no estudo 

do psicológico, provocada pela revolução do método freudiano, além de suas 

buscas por aproximar a psicanálise da ciência moderna. Mas, apesar dessa 

insistência, ele vai deixando muitas pistas no caminho quanto à afinidade da 

psicanálise com outra visão do conhecimento humano, culminando com o 

conceito de causa do inconsciente. Nosso objetivo é recuperar, entre estas 

pistas, aquelas que poderiam se aproximar da magia.  
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Tomemos como nosso primeiro exemplo, Aristóteles, a quem Lacan se 

refere inúmeras vezes no decorrer dos seus Seminários e textos, enquanto 

uma fonte imprescindível para o estudo da psicanálise. Neste sentido, ele faz, 

algumas vezes, um uso metafórico desta leitura, por não se tratar exatamente 

de um aprofundamento propriamente filosófico: 

 

 “Mesmo que Lacan tenha trabalhado de maneira constante 
‘com’ os filósofos, de Platão e Aristóteles à Heiddeger 
passando por Descartes, Kant, Hegel ou Kierkegaard, ele não 
somente não queria ser identificado como um filósofo, como 
também tentava manter uma boa distância entre o discurso da 
psicanálise e o da filosofia”374. 

 

Assim, vamos retomar aqui, de uma maneira bastante breve, “as quatro 

causas aristotélicas”375. Como é amplamente conhecido, Aristóteles tratou o 

problema da causa, de sua natureza e suas espécies, em várias partes da 

Física, mas também na Metafísica. Para tirar consequências da afirmação de 

Lacan sobre a causa eficiente na magia e a causa material na psicanálise, 

cabe um maior esclarecimento destes conceitos. Ou seja, emprega-se o termo 

causa em muitos sentidos, enquanto que um mesmo efeito pode ter muitas 

causas. Portanto, é importante estabelecer, com cuidado, quando se trata de 

uma causa precisa em relação a um determinado efeito. 

Chamamos, então, com Aristóteles, numa primeira acepção a matéria de 

que a coisa é feita ou a causa material, tomando seu próprio exemplo, o bronze 

de uma estátua. É importante lembrar que, para Aristóteles, não se trata de 

uma anteposição entre matéria e espírito e, sim, um termo relativo à forma. 

Poderíamos observar que a causa material é o princípio que rege os acidentes 

pelos quais cada indivíduo difere de outros do mesmo tipo. Um homem é 

diferente dos outros homens, não por sua essência ou racionalidade que é 
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comum a todos, mas por seus acidentes. A matéria é susceptível de receber 

diversas formas376.  

Também chamamos causa o primeiro princípio de mudança e de 

repouso – aquilo que se refere ao porquê, ou a causa eficiente. Isto é, o 

antecedente direto provoca uma mudança e, portanto, o princípio imediato do 

movimento. Podemos tomar como exemplo o movimento da reprodução, o 

macho encontra na matéria fornecida pela fêmea uma nova modalidade de dar 

corpo para a forma da espécie homem377. Para concluir esta rápida explanação 

sobre as causas, podemos usar o exemplo de que “a causa de uma estátua 

pode ser tanto o escultor como o material de que ela é feita. A primeira 

determina o movimento que causa a estátua, sua causa eficiente, e a outra 

determina sua matéria, causa material” 378. 

Além desta rápida recordação das quatro causas em Aristóteles, cabe 

aqui outro recorte quanto à função da causa, desde a perspectiva de Alexandre 

Koyrè, declaradamente o guia para Lacan para os assuntos relativos à História 

das Ciências. Seu livro, muitas vezes citado por Lacan, será o bem conhecido, 

Do Mundo Fechado ao Universo Infinito379.  Em particular, o capítulo “A Nova 

Astronomia e a Nova Metafísica”, onde Koyrè coloca, em série, Copérnico, 

Digges, Bruno e Gilbert.  

Assim sendo, ao pesquisar os Escritos foi possível encontrar, ao menos, 

duas referências a Giordano Bruno (1548-1600). Usadas, exatamente, para 

diferenciar o entendimento de Lacan sobre o simbólico, em psicanálise, e o 

simbolismo, como entendido pelos seus pares psicanalistas, em particular, ao 

comentar o simbolismo para Ernest Jones. A primeira referência a Bruno, 

aparece no texto “A Coisa Freudiana”380, de 1955, onde recorta, do livro 

“Furores Heroicos”381, o mito de Diana. Ao referir-se ao lugar que Freud ocupa 

nas elaborações clínico conceituais desenvolvidas por seus pares 

psicanalistas, Lacan faz, certamente, uma crítica bastante importante. Sugere 

que o limite, quase mítico, do discurso freudiano, e o lugar por ele instituído, 

onde o símbolo substitui a morte, ainda estariam longe de ser atingidos por 
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seus discípulos. Uma vez que, ao recusarem seguir Freud até este limite, quem 

acabaria por se “despedaçar”, para manter a metáfora relativa ao mito de 

Diana, seria o próprio psicanalista, “conforme a paixão que o inflamou e que fez 

dele, segundo a significação que Giordano Bruno soube tirar deste mito em 

Furores Heróicos382: – a presa dos cães de seus pensamentos”383. 

A segunda referência a Bruno aparece em um texto de 1958, “À 

Memória de Ernest Jones – Sobre a Teoria do Simbolismo em Jones”384, cujo 

alvo também são seus pares psicanalistas. Como visto em capítulos prévios, 

esta crítica era devida à trajetória clínico conceitual que vinham seguindo, 

amplamente questionada por Lacan em seu famoso “Retorno a Freud”.  Com 

este intuito, ele diz, mais uma vez, que “não é fácil captar o corte ousadamente 

traçado por Freud, na teoria da elaboração do sonho, a não ser recusando a 

ingenuidade dos fenômenos valorizados pela observação de Silberer” 385. 

Assim, remete a Freud, em sua retomada sobre o tema dos sonhos, em 1914, 

dizendo que estes fenômenos, da observação de Silberer, “não passam da 

obra de ‘cabeças filosóficas’, levadas à percepção endopsíquicas até o delírio 

de observação de metafísicos da alma”386.  Mais especificamente, Lacan vai 

dizer que Jones, para evitar o perigo de retorno do simbolismo ao misticismo, 

vai afirmar, por exemplo, que a “serpente não é símbolo da libido enquanto 

noção energética, que como ideia só se destaca num alto grau de abstração, 

mas é símbolo do falo, na medida em que este lhe parece mais característico 

de uma ideia concreta”387.    

  Em suas considerações, Lacan vai dizer que Jones se esforça em 

diferenciar o “simbolismo verdadeiro” – síntese do produtor de símbolos – e os 

“equivalentes simbólicos”, cuja eficácia só “se mede pelo controle objetivo que 
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estes tem sobre o real”388. Lacan identifica aqui a ambivalência desta proposta, 

na relação da psicanálise com a ciência, e acrescenta: “pelo menos se 

reconheça que não somos nós que nos encarregamos de desencaminhar 

nossos praticantes, e sim Jones, a quem ninguém jamais censurou de fazer 

metafísica”389.  

Para concluir, Lacan incluiu Bruno em suas articulações, nos seguintes 

termos: 

 

“Cremos que Jones está enganado, pois só a História da 
Ciência pode aqui ser decisiva, e é fulgurante ao demonstrar, 
ao dar luz a teoria da gravitação, que foi somente a partir do 
extermínio de qualquer simbolismo dos céus que se puderam 
estabelecer as bases, na terra, da física moderna de Giordano 
Bruno a Kepler e de Kepler a Newton...”390.  

 

Poderíamos atribuir a este traço de continuidade, o apelo que faz Lacan 

muitas vezes ao passado, não sem considerar momentos de ruptura bem 

marcados na história da ciência, dando lugar ao surgimento da psicanálise 

como uma modalidade de conhecimento que articula o passado com o 

presente, fazendo surgir algo novo. 

Em sua busca pelo novo da ciência, ele vai delimitando em quais temas 

a psicanálise tangencia com a magia, quando a causa do inconsciente está 

posta em questão. Este trabalho se dará durante muitos anos, por mais de 

trinta, entre 1932 e 1966. Suas pistas, recolhidas nesta tese, poderiam ser 

articuladas, a partir da ideia de causa eficiente. Ou seja, o princípio do 

movimento, ou da transformação que a psicanálise promove ao incluir o 

conceito de inconsciente. Sempre às voltas, porém, com o risco de um retorno 

do simbolismo ao misticismo. Fronteira muito frágil que, se não estiver bem 

delimitada, torna bastante difícil saber quando se está de um lado ou de outro. 

Desafio enfrentado por Lacan, ao colocar em pauta a estrutura do inconsciente, 

levando em conta a materialidade do significante, estabelecendo, assim, um 

limite, embora tenso, entre a psicanálise e a magia. 
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Considerações finais 
 

O início da pesquisa ocorreu a partir da leitura de um texto fundamental 

em Lacan, que estabelece a relação da psicanálise com a ciência, a saber: “A 

Ciência e a Verdade”, de 1965. A princípio, tal escolha parecia a mais coerente, 

pois, nesse texto, Lacan apresenta suas considerações sobre a importância da 

magia para o psicanalista. No entanto, a hipótese levantada de que haveria 

alguma afinidade entre psicanálise e magia, na concepção da verdade, foi 

sendo deixada de lado, quanto mais se aprofundava o estudo.  Apesar disso, 

foi se esboçando outra alternativa, como se a cada  tentativa de Lacan de 

introduzir a psicanálise no campo da ciência, algo ficasse de fora, exigindo dele 

uma reconsideração e novas tentativas. Uma das conclusões a que pudemos 

chegar foi, exatamente, que esse “algo” não incluso na ciência seria a parte da 

psicanálise que se aproxima da magia. Outra das conclusões foi que, mesmo 

sem manter não se estabelecendo uma relação de correspondência com a 

verdade ou com o saber hegemônico, esse “algo” tinha lugar na práxis. Porém, 

encontrar suas pistas inconsúteis demandou a uma longa jornada através dos 

textos lacanianos, suas fontes e suas intrincadas, mas belas, interconexões 

com vários campos do saber, inclusive a ciência, um de nossos pontos 

referenciais.     

 No que diz respeito às interconexões, vale a pena citar um pequeno 

trecho do “Mito Individual do Neurótico”, o primeiro texto no qual Lacan se 

arrisca a fazer articulações entre a psicanálise e a ciência: 

 

“A psicanálise, devo lembrar a título de preâmbulo, é uma 
disciplina que no conjunto das ciências se apresenta a nós com 
uma posição realmente particular. Costumam dizer que ela não 
é uma ciência propriamente dita, o que parece implicar por 
contraste que ela é simplesmente uma arte. Seria um erro se 
por arte entendêssemos que ela é tão somente – uma técnica, 
um método, um conjunto de receitas. Mas não seria errado se 
empregássemos essa palavra “arte”, no sentido em que era 
empregada na idade média, quando se falava das artes 
liberais... é certo que o que as caracterizariam e a 
diferenciariam das ciências que delas teriam se originado é que 
conservaram em primeiro plano o que se poderia chamar de 
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relação fundamental com a medida do homem. Pois bem, a 
psicanálise talvez seja a única disciplina comparável a essas 
artes liberais, pelo que preserva dessa relação de medida do 
homem consigo mesmo – relação interna, fechada sobre si 
mesma, inesgotável, cíclica, que o uso da fala comporta por 
excelência”391. 

 

Algumas consequências podem ser retiradas, tanto do conteúdo deste 

escrito, quanto do momento em que ele foi apresentado, para que nos auxiliem 

nestas considerações finais. 

Em sua trajetória intelectual, Lacan passou por muitos espaços 

diferentes do saber.  Mas foi como psicanalista que ele encontrou seu lugar de 

parada, embora não de estabilidade, muito pelo contrário. Sempre inquieto e 

muito crítico por onde quer que passasse deixava impressões fortes. 

Procuramos seguir, para o objetivo desta tese, dois grandes eixos de conflito: 

com a ciência de sua época, particularmente, com a medicina e a psicologia, e 

com a psicanálise, tanto teórica, como clinica e institucionalmente. Poderíamos, 

então, situar no vai e vem destes dois eixos, o motor principal de suas 

elaborações, conhecidas como o “ensino de Lacan.” 

Uma das consequências do trabalho com esse vai e vem entre os eixos, 

foi a localização inicial da magia no eixo dos debates de Lacan com seus pares 

psicanalistas e, portanto, dentro da clínica psicanalítica.   

Lembremos que, mesmo procurando um lugar para a psicanálise, no 

interior do ambiente médico, as diferenças clínico conceituais de Lacan com 

seus colegas foram delineando-se em vários espaços. Muito embora tenha 

mantido um lugar privilegiado, no que diz respeito às suas considerações a 

Henri Ey, e seus colóquios de Bonneval. Não seria correto, porém, dizer que 

Lacan teria se afastado da medicina: jamais abandonou este aspecto de sua 

formação. Ao mesmo tempo que mantinha os Seminários, continuava com as 

apresentações de doentes em Sainte-Anne, onde era um ouvinte prodigioso392. 

Como foi amplamente desenvolvido nos três capítulos deste trabalho, 

há, no período estudado (1932-1966) em Lacan, um primeiro momento 

conceitual cuja referência fundamental é sua tese de doutorado em medicina. 

Um segundo momento, marcado pelas consequências da influência do 
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estruturalismo, cujo texto referência é a “Função e Campo da Fala  da 

Linguagem em Psicanálise”,  de 1953. Enquanto, um terceiro momento, refere-

se à formalização do seu conceito de objeto-causa do desejo, sendo melhor 

estabelecido a partir dos Seminários 10 e 11, de 1963 e 1964. 

Por se tratar de uma tese em História da Ciência, foi possível identificar 

as transformações decorrentes das mudanças conceituais.  Neste caso, o 

ponto de partida será sua tese doutoral em medicina, onde dois conceitos 

podem ser considerados “rebeldes” e não se afinam com a psicanálise, o 

conceito de imago e o de personalidade. Frente a esta inadequação, Lacan 

responde com outros dois conceitos: identificação imaginária e sujeito do 

inconsciente.  

No segundo momento, marcado propriamente pela inclusão da 

linguística nas elaborações dos conceitos psicanalíticos, aquele que fica de 

fora, ou seja, o conceito “rebelde” será o eu autônomo. Lacan vai buscar 

resposta para esse impasse “num tempo da magia, em que a natureza era feita 

para falar”, isto é, o sujeito se fala com o seu [eu].  

O terceiro ponto de ruptura, podemos localizar no conceito da cura, onde 

o objeto causa de desejo possa conciliar-se com a ideia de “loucura como 

sendo a virtualidade permanente de uma falha aberta em sua essência”. Ou, 

em outras palavras, não existe homem sem loucura. Para tanto, é preciso 

considerar o homem nesta “relação de medida do homem consigo mesmo,  

relação interna, fechada sobre si mesma, inesgotável, cíclica, que o uso da fala 

comporta por excelência” e o desejo é o efeito da causa do inconsciente e o 

sintoma, seu resultado. Portanto, o psicanalista mantém, na relação com o 

paciente, uma posição do médico antigo, que não separa o doente da doença. 

Outro fator importante a ser considerado a partir deste estudo, é que a tensão 

entre Lacan e a corrente oficial da instituição psicanalítica aumentava à medida 

que ele se afastava da psiquiatria e se aproximava da antropologia e da 

linguística. Parece haver, nesse momento, uma coincidência de 

acontecimentos, aos quais não se pode atribuir o acaso. Senão vejamos.  

Ocorre uma cisão na Sociedade Psicanalítica de Paris, sendo Lacan um dos 

principais dissidentes. Dá início a seus seminários semanais, cujo mote era o 

retorno a Freud e começa a introduzir mudanças profundas na prática clínica, 

alterando a concepção da sessão analítica.  
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Uma das consequência de tudo isto – e, de fato, importante para o que 

aqui foi discutido – será a indicação de Lacan de que estudos como o da magia 

deveriam interessar aos psicanalistas.  Uma vez que a psicanálise, enquanto 

teoria, só sobreviveria a partir de uma prática que levasse em conta que a 

psicanálise perde algo de sua especificidade a cada experiência, exigindo que 

o psicanalista seja testemunha desta perda. E, desta forma, seria possível  

relançar, a cada nova experiência, isto que se perde, para que não se constitua 

uma perda conceitual que descaracterize a prática enquanto psicanalítica. 

Lacan, então, criticava seus colegas psicanalistas que, por não sustentarem 

este lugar, punham em risco o próprio futuro da psicanálise. Desta maneira, 

aproximava o psicanalista do xamã, ou ainda, de um praticante das antigas 

artes liberais. Segundo Lacan, seus colegas psicanalistas não sustentavam 

este lugar por manter Freud como a única referência393. Assim, ficavam presos 

a um passado conceitual, deixando de incluir a psicanálise na ciência do seu 

tempo. Com isso, perdiam a possibilidade de inseri-la numa continuidade do 

conhecimento humano da qual saberes, como a magia, faziam parte. Por 

consequência, a psicanálise se transformaria numa instituição isolada e 

autorreferente. Ou, pior ainda, seria completamente descaracterizada e 

reduzida a uma técnica entre outras da psicologia.  

Estas e outras questões importantes, levantadas por Lacan, puderam 

ser vistas aqui como parte de um contexto muito especial, onde a psicanálise 

se reinventa e renova, a partir de suas conexões e reconexões com outros 

campos do saber. No conjunto de pistas que levantamos para articular esse 

contexto, existem ainda muitas que mereceriam grande atenção e novos 

estudos.   

 

 

                                                           
393

 Lacan utiliza-se do Caso do Sr. Valdemar, de Edgar Alain Poe, que trata de um homem que, 
por haver estado sob hipnose durante o período de sua agonia, vê-se falecer sem que, no 
entanto, seu cadáver deixe de se manter sob a ação do hipnotizador, não apenas numa 
aparente imunidade à dissolução física, mas também com a capacidade de testemunhar pela 
fala seu estado atroz. Do mesmo modo que metaforicamente, em seu ser coletivo, a 
associação criada por Freud sobreviveria a si mesma, só que aqui é a voz que a sustenta, 
provindo de um morto. Lacan, Escritos: Situação da Psicanálise em 1956, 49. 
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