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RESUMO

A psicanálise de inspiração lacaniana ganhou um espaço considerável na universidade 

brasileira: uma busca por “Lacan” no campo de assunto do Banco de Teses da CAPES nos revela 

1.032 resultados! No entanto, a diferença no estilo de produção do conhecimento e utilização da 

linguagem é considerável entre a psicologia acadêmica e a teoria de Lacan. A dificuldade de se ler 

e compreender Lacan é algo apontado tanto por aqueles que o defendem como por aqueles que o 

atacam. Além disso, seus discípulos muitas vezes escolhem imitar seu estilo barroco, complexo e 

cheio de neologismos, causando perplexidade e estranhamento em platéias desavisadas. Qual a 

origem de tal estilo enigmático e polêmico de expressão? Como veio a se difundir sob a marca da 

repetição? E quais as conseqüências desse estilo para a comunicação, transmissão e ensino da 

psicanálise lacaniana? Através destas perguntas objetivamos contribuir para o diálogo entre a 

academia e a psicanálise lacaniana, fornecer um maior conhecimento a respeito das causas de 

seu estilo e analisar as conseqüências deste na transmissão da psicanálise. Escolhemos realizar 

um estudo teórico, levando em conta tanto os autores que abordaram o tema do estilo de Lacan ou 

a história da psicanálise de uma perspectiva crítica, como Beividas (2000), Roustang (1987, 1988) 

e Gellner (1988), como aqueles que o justificam e defendem sua legitimidade, a exemplo de 

Glynos e Stavrakakis (2001), Fink (1997) e Souza (1985), utilizando também algumas obras de 

Freud e Lacan. O estudo desses textos nos levou a três temas principais: 1) a dificuldade do texto 

lacaniano; 2) Lacan, herdeiro de Freud; 3) conseqüências do estilo lacaniano. No primeiro 

enumeramos um conjunto de diferentes explicações e interpretações dadas pelos comentadores a 

respeito da dificuldade e particularidade do discurso lacaniano; no segundo mostramos como 

Lacan veio a ocupar o lugar de grande idealização antes destinado a Freud, fazendo com que seu 

estilo fosse tomado como modelo a ser imitado pelos discípulos; no terceiro abordamos o modo 

como os conceitos são tratados dentro da psicanálise lacaniana, argumentando que seus múltiplos 

significados evidenciam que o objetivo não é montar uma teoria clara e coerente, mas sim se dirigir 

diretamente ao sujeito, para fisgá-lo.

Palavras-chaves: Lacan; estilo; crítica; psicanálise; transmissão.
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ABSTRACT

Lacanian psychoanalysis has won a considerable space in brazilian university: a search for 

“Lacan” in the field of subject of the CAPES Thesis Bank shows 1.032 results! However the 

difference in the style of knowledge production and language usage is considerable between 

academic psychology and lacanian theory. The difficulty in reading and understanding Lacan is 

something pointed out by supporters and critics alike. In addition to that, his disciples choose many 

times to imitate his baroque, complex style, full of neologisms, causing perplexity in many

unprepared audiences. What is the origin of such an enigmatic and polemic style of expression? 

How it became so widespread under the sign of repetition? And which are the consequences of this 

style to the communication, transmission and teaching of lacanian psychoanalysis? Through these 

questions it is our goal to contribute to the dialogue between lacanian psychoanalysis and the 

academy, to provide a better understanding of the causes of this style, analyzing the consequences 

it has to the transmission of psychoanalysis.  We chose to perform a theoretical study, using 

authors that have treated Lacan’s style and the history of psychoanalysis from a critical point of 

view, like Beividas (2000), Roustang (1987, 1988) and Gellner (1988), and also those that have

defended and justified its legitimacy, like Glynos e Stavrakakis (2001), Fink (1997) and Souza 

(1985), using as well some works by Freud and Lacan. The study of these texts has led us to three 

main themes: 1) the difficulty of the lacanian text; 2) Lacan, heir of Freud; 3) consequences of the 

lacanian style. In the first one, we enumerate many different explanations and interpretations given 

by commentators about the difficulty and particularity of the lacanian discourse; in the second, we 

show how Lacan came to occupy the place of great idealization that was before destined to Freud, 

what made his style something to be taken as a model, to be imitated by disciples; in the third, we 

explore the way  in which the concepts are treated in lacanian psychoanalysis, arguing that their 

multiple meanings point out that the final goal is not to build a clear and coherent theory, but to try 

to aim directly at the subject, to catch him.  

Keywords: Lacan; style; criticism; psychoanalysis; transmission.
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Introdução

Esta dissertação nasceu da curiosidade, do desejo de saber, do 

questionamento enfim que é provocado pela figura de Jacques Lacan. Suscitar o 

desejo parece ter sido uma das principais marcas do famoso e controverso 

psicanalista francês, uma vez que seus seminários atraiam um grande número de 

ouvintes que se interessavam pelo que ele tinha a dizer, nem sempre 

psicanalistas, mas muitas vezes oriundos de outros campos do saber. Seu 

discurso provocou a fundação de inúmeros grupos e instituições psicanalíticas em 

várias partes do mundo, e continua a inspirar pesquisas1, teses e eventos em que 

suas idéias são utilizadas e discutidas.

Meu envolvimento particular com o tema surge com a análise pessoal, e a 

prática de estágio em clínica durante o ano de conclusão do curso de Psicologia,

tendo como referencial a teoria psicanalítica de orientação lacaniana. Levando em 

conta as dificuldades que existem para quem se interessa pela psicanálise em 

entender Lacan, é notória a quantidade de obras que se propõe a explicá-lo. “Para

compreender Lacan” (Fages, 1975), “Lacan elucidado” (Miller, 1997), “O ensino de 

lacan” (Mendonça, 1993), “Lacan: operadores da leitura” (Vallejo e Magalhães, 

1981), “Introdução à leitura de Lacan” (Dor, 1992), “How to read Lacan” (Zizek, 

2007), “Curso e Discurso da Obra de Jacques Lacan” (Cabas, 1982) e etc., os 

títulos se avolumam a ponto de Cesarotto & Leite (1993) escreverem um capítulo 

de “introdução às introduções”. 

                                                
1 Uma busca por “Lacan” no campo de assunto do Banco de Teses da CAPES nos revelou 1.032
resultados em 25/11/2010.
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Mas, se a biblioteca de “explicadores” de Lacan parece já ampla, é 

igualmente pertinente dizer o quanto ela é falha, por ser comum a imitação e 

reprodução do seu estilo, repetindo assim a dificuldade do texto original, o que em 

nada auxilia o leitor que procura no comentário justamente uma abordagem que 

forneça maior clareza.  

Nesse sentido, os discípulos do mestre francês apenas refletem aquilo que 

aprenderam, afinal era a intenção declarada de Lacan transmitir um estilo: 

“Qualquer retorno a Freud que dê ensejo a um ensino digno deste nome só se 

produzirá pela via mediante a qual a verdade mais oculta manifesta-se nas 

revoluções da cultura. Essa via é a única formação que podemos pretender 

transmitir àqueles que nos seguem. Ela se chama: um estilo” (Lacan, 1957a/1998, 

p. 460).

Foi por nos depararmos com estas dificuldades que a idéia de um projeto 

que pudesse abordar o estilo de Lacan começou a ser acalentada. A convicção 

veio quando, levando em consideração a importância do tema, ficamos surpresos 

ao perceber o quanto havia ainda por fazer. Podemos dizer que a situação não 

mudou muito desde que Beividas (1994) escreveu: “a questão do estilo «de 

Lacan» é um campo virgem, praticamente inexplorado ainda por análises 

descritivas, ainda embaraçado num verdadeiro cipoal de transferências, que 

dificultam a penetração” (p. 6). 

As questões que surgiram se tornaram ainda mais prementes conforme 

verificávamos a dificuldade de respondê-las e o pouco material de referência 

disponível sobre o assunto: Qual a origem de tal estilo enigmático e polêmico de 
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expressão? Quais as causas de sua existência e repetição? E quais as 

conseqüências desse estilo para a comunicação, transmissão e ensino da 

psicanálise lacaniana? 

Longe de pretender esgotar essas questões que envolvem um personagem 

tão inefável e uma obra tão complexa e multifacetada, podemos dizer que é nossa 

intenção abordá-las mesmo assim, ainda que correndo o risco de produzir 

respostas que evidenciem somente as limitações do nosso conhecimento e ponto 

de vista. 

Para isso, é preciso demarcar um norte teórico. Gellner (1988) descreve 3 

modos de exposição sobre a psicanálise. O primeiro é o interno ou hagiográfico, 

que conta a história heróica de Freud como grande descobridor do inconsciente, e 

as lutas para que o mundo se rendesse à verdade deste grande achado. O 

segundo é o eclético, que expõe a psicanálise como uma teoria dentre outras que 

pode servir ao trabalho do psiquiatra e do psicólogo. A terceira é a hostil, que 

busca desacreditar a psicanálise como uma falsa ciência, um embuste. 

Gellner conclui pela insuficiência desses três modos e pela necessidade de 

ultrapassar suas limitações. Fazendo dessa também a nossa necessidade2, 

procuramos partir de uma via que fosse crítica, nem hagiográfica, nem eclética 

nem hostil. Com esse espírito encontramos em Beividas (2000) um referencial 

                                                
2 Para evitar mal entendidos, podemos dizer que embora concordemos com a referida necessidade 
de um exame crítico, isso não quer dizer que concordamos igualmente com o exame 
epistemológico da psicanálise com base na filosofia de Popper que Gellner faz nesse mesmo livro. 
Citamos Gellner pelo seu viés crítico, e mais tarde voltaremos a mencioná-lo pela sua análise 
sociológica da psicanálise, sem entrar no mérito da discussão epistemológica levantada por ele, 
que extrapola os objetivos desse trabalho. A posição crítica que queremos definir aqui ao citá-lo é a 
posição que se situa além dos modos hagiográfico, eclético e hostil de tratar o tema, ou seja, não 
coincide com uma oposição (hostilidade), mas se trata sim de um exame reflexivo aberto. 
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importante para essa postura, a partir do qual realizamos uma pesquisa teórica em 

vários comentadores e utilizando também algumas passagens de Lacan, tendo 

como foco inicialmente quaisquer considerações sobre o estilo. 

Dentre vários temas que poderiam ser abordados, nosso percurso acabou 

delineando a escolha de três assuntos principais, que saltaram como urgentes e 

passíveis de serem trabalhados com informações suficientes para um tratamento 

bem embasado e sólido. Esses tópicos constituem os 3 capítulos: no primeiro 

discute-se a dificuldade do texto lacaniano, seu caráter de enigma, e tentamos 

fazer uma compilação de pontos de vista sobre tal dificuldade, identificando duas 

tendências básicas, a subjetiva e a científica. No segundo é investigada a 

idealização excessiva de Lacan como mestre inquestionável e o papel que essa 

posição privilegiada tem na disseminação do seu estilo; esse capítulo procura 

apresentar nossa leitura de Roustang, Fromm e Beividas. O terceiro capítulo trata 

da polissemia conceitual e da provocação do desejo como conseqüências do 

estilo lacaniano de transmissão, e avança na discussão dos dois modos de 

transmissão antagônicos identificados no capítulo 1, reconhecendo os limites 

dessa classificação. 
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Capítulo 1: A dificuldade do texto lacaniano

“Temos bastante orgulho, saiba-se disso, deste poder de ileitura que 

soubemos manter intacto em nossos textos” (Lacan, 1969/2003, p. 379)

Se percebemos Lacan como um mistério a ser desvendado, é porque 

reconhecemos que algo não está claro, que sua palavra constitui um problema em 

que o obscuro e o insondável tomam parte. “Lacan é difícil de ler, sem dúvida 

nenhuma. Sobre isso, pelo menos, simpatizantes e detratores de Lacan estão de 

acordo” (Glynos & Stavrakakis, 2001).

Ao contrário do que pode parecer à primeira vista, essa dificuldade não é 

fruto de traduções deficientes de sua obra, da diferença cultural que nos separa, 

leitores brasileiros, do contexto francês, nem da falta de erudição ou do 

despreparo típico do estudante iniciante. Embora todos esses fatores possam 

constituir obstáculos e contratempos, é preciso mostrar que a dificuldade em 

Lacan é um traço essencial do que está em questão na sua expressão, e não algo 

acidental ou passível de ser contornado. 

A dificuldade que queremos distinguir e isolar aqui também é distinta 

daquela inerente a todo texto intelectualmente sofisticado, que poderíamos 

chamar de dificuldade esperada, normal, quando tentamos apreender um discurso 

com alto grau de elaboração. Em Lacan se passa algo diferente, a dificuldade é 

estrutural. 

Para justificar essa afirmação, basta apontar que Lévi-Strauss (1908-2009)
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afirmou expressamente que não o compreendia, Paul Ricoeur (1913-2005), que 

achava impenetrável o que ele diz, e J. Hyppolite (1907-1968) disse ser levado à 

tortura pelas aporias que a linguagem de Lacan provoca, nunca estando bastante 

seguro de compreender3 (Beividas, 2000). 

Ricoeur e Hyppolite são franceses, e Lévi-Strauss belga, porém todos os 

três tiveram uma história de vida profundamente ligada à academia francesa, e à

França em geral. Ricoeur estudou na universidade de Rennes e na Sorbonne, e 

ensinou na universidade de Estrasburgo, além de ter servido ao exército francês 

na segunda guerra mundial. Hyppolite freqüentou o curso de Kojeve sobre Hegel

(curso este que tanto influenciaria a Lacan), ensinou em Estrasburgo e Sorbonne 

e foi diretor da École Normale Supérieure. Lévi-Strauss foi professor de 

antropologia estrutural no Collège de France de Paris durante vinte anos. 

Somando a isso o fato de pertencerem à mesma geração que Lacan, não 

podemos dizer que tais pessoas estariam culturalmente, linguisticamente ou 

intelectualmente despreparadas para entender o que ele dizia. Se Lacan não faz 

sentido para os que estariam mais aptos a compreendê-lo é porque ele não faz 

sentido de forma essencial, estrutural.

Não só é assim, como ele mesmo nos trata de dizer. É preciso apontar que 

tal estilo que poderíamos qualificar de hermético é assumido de forma explícita e 

proposital por Lacan em vários momentos além do já citado na epígrafe deste 

capítulo, como por exemplo: “um escrito em minha opinião, é feito para não se ler 

(Lacan, 1973/2003, p.503). “Não penso entregar-lhes meu ensino sob a forma de 

                                                
3 Sobre o assunto da incompreensão de Lacan por parte da inteligência francesa da época, ver 
também Roudinesco (2008, p. 288) 
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um comprimido” (Lacan, 2006, p. 11). E também em “A instância da letra no 

inconsciente ou a razão desde Freud” (1957b/1998): “O escrito distingue-se, com 

efeito, por uma prevalência do texto (...) o que permite a concisão que, a meu ver, 

não deve deixar ao leitor outra saída senão a entrada nele, que prefiro difícil” (p.

496).

De fato, Lacan chegou a expressar que se poderia considerar os seus 

“Escritos” um livro ilegível, dado que “muito grande, difícil de ler, obscuro” (2006, 

p. 72). Assim, estabelecemos como primeiro ponto o fato de que a dificuldade do 

texto de Lacan não é acidental, mas sim um dado objetivo e proposital, que tem 

uma intenção declarada: levar o leitor a dar algo de si, tal como é afirmado na 

abertura dos Escritos (Lacan, 1998, p. 11). Agora examinaremos algumas 

interpretações dessa estratégia, incluindo opiniões contrárias, favoráveis ou 

meramente descritivas. 

Chomsky (1989, citado por Hanlon, 2001) chegou a afirmar em uma 

entrevista: “my frank opinion is that [Lacan] was a conscious charlatan, and he was 

simply playing games with the Paris intellectual community to see how much 

absurdity he could produce and still be taken seriously [minha sincera opinião é 

que Lacan era um charlatão consciente, e que ele estava simplesmente brincando 

com a comunidade intelectual de Paris para ver quantos absurdos ele poderia 

produzir e ainda assim ser levado a sério4]”. Sob essa ótica, a dificuldade seria 

apenas um véu para impressionar e fascinar a audiência, que, por medo de se 

passar por não-inteligente, fingiria ver sentido em suas afirmações e matemas. 

                                                
4 Tradução nossa. 
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Seria um recurso para intimidar questionamentos e esconder o fato de que muitas 

afirmações simplesmente não faziam sentido. 

Nessa mesma direção, Hanlon (2001), por sua vez, aponta que “Lacan, so 

say his detractors, made a career out of obscurantism, and may not even have 

believed very much of what he said [Lacan, assim dizem seus detratores, fez uma 

carreira do obscurantismo, e talvez não tenha sequer acreditado em muito do que 

disse5]”. É impossível não reconhecer nesses julgamentos uma parcela de 

verdade e considerar que são principalmente interessantes por dar voz à 

impressão que Lacan causa nos leitores que o repudiam. 

Impressão que é assim retratada por Fink (1998): 

A reação nos Estados Unidos para com um autor como Lacan é: 1. 

Se não consigo entendê-lo, então não vale a pena pensar a respeito 

dele. 2. Se ele não consegue se expressar claramente, então seu 

pensamento deve ser confuso. 3. Nunca dei muito valor à teoria 

francesa de qualquer forma. (p. 185)

Mas tais julgamentos também receberam um tratamento melhor elaborado

no polêmico livro de Sokal e Bricmont (1999), livro que trata da “mistificação, da 

linguagem deliberadamente obscura, dos pensamentos confusos e do emprego 

incorreto dos conceitos científicos” (p. 11). Para esses autores, se trata de mostrar 

que o rei está nu, que os textos não são difíceis por serem extremamente 

profundos e complicados, mas sim porque não querem dizer nada. 

A argumentação é baseada sempre em passagens específicas que servem

                                                
5 Idem.
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de exemplo para o que está sendo criticado. Acusações bem fundamentadas são 

feitas no sentido de que Lacan manipularia frases e sentenças que seriam em 

última instância sem sentido, e utilizaria de conceitos provenientes de outras 

ciências sem justificativa razoável, como forma de impressionar e mostrar 

erudição, intimidando os leitores. 

Por fim, é considerado: 

os defensores de Lacan (bem como de outros autores aqui 

discutidos) inclinam-se a responder a essas críticas recorrendo a 

uma estratégia que iremos chamar de ‘nem/nem’: esses textos não 

devem ser avaliados nem como ciência, nem como filosofia, nem 

como poesia, nem...Fica-se então diante daquilo  que se poderia 

chamar um ‘misticismo laico’: misticismo, porque o discurso objetiva 

provocar efeitos mentais que não são puramente estéticos, e sem se 

direcionar, de modo algum, à razão; laico, porque as referências 

culturais (Kant, Hegel, Marx, Freud, matemática, literatura 

contemporânea...) nada têm a ver com as religiões tradicionais e são 

atraentes ao leitor moderno. Além do mais, os textos de Lacan 

tornaram-se com o tempo cada vez mais enigmáticos – característica 

comum a muitos textos sagrados – , combinando jogos de palavras 

com sintaxe fraturada; e eles serviram de base para a exegese 

reverencial de que se incumbiriam seus discípulos. Podemos 

perguntar se não estamos, afinal de contas, lidando com uma nova 



18

religião. (Sokal & Bricmont, 1999, p. 47-48)6

Sokal e Bricmont alertam com veemência para os perigos da falta de 

sentido e razão nos textos, bem como para os fins de mistificação desse 

procedimento, que levam o grupo a ser comparado a uma religião. O livro 

esclarece ainda por mostrar Lacan dentro do contexto francês da época, onde 

eram abundantes os exemplos de escritas enigmáticas, verborrágicas e cheias de 

referências a conceitos das ciências naturais de forma bizarra e desorganizada. 

As análises feitas de autores como Julia Kristeva, Luce Irigaray, Jean Baudrillard, 

Gilles Deleuze, Félix Guattari e Paul Virilio demonstram isso (Sokal & Bricmont, 

1999). 

Acrescentaríamos que, mesmo em autores como Lévi-Strauss, Michel 

Foucault, Louis Althusser e Roland Barthes, o papel destacado do estilo de escrita 

é algo que se sobressai em suas obras, embora com uma intensidade e um peso 

diferente para cada um. “Seja em Lacan ou Lévi-Strauss, em Barthes ou Foucault, 

existe, nos escritos da França do pós-guerra, uma qualidade poética 

inconfundível, um desejo de criar mitos e ficções” (Schneiderman, 1988, p. 148).   

Em um ótimo livro para entender melhor a tendência cultural francesa dessa 

época, Merquior (1991) diz que o estruturalismo formado por esses autores e 

Lacan não foi um movimento unificado, nem muito menos uma escola, mas sim 

um estilo de pensamento no lado humanístico do conhecimento. Um estilo 

colonizado pela influência do modernismo na literatura e na arte, e que promoveu 

uma “literalização do pensamento”, que acabaria desembocando no pós-

                                                
6 Sobre o caráter de seita da Escola lacaniana, ler a seção “El hechicero y su magia” no capítulo 5 
de  Borch-Jacobsen (1995), e também o bom artigo de Webster (2002).
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estruturalismo desconstrutivista de Derrida. Insistimos nisso para mostrar que o 

estilo Lacaniano não é algo proveniente somente do singular sujeito Lacan, mas 

tem fortes componentes de consonância com o momento vivido pela cultura 

francesa.  

No entanto, retornemos para a publicação de Sokal e Bricmont, que não foi 

recebida sem discussão e crítica. Em um artigo de resposta aos ataques feitos a 

Lacan nesse livro, Glynos e Stavrakakis (2001) defendem o estilo anti-pedagógico 

do psicanalista francês, enxergam a utilidade e a função do seu estilo de 

linguagem e o consideram justificado pelo objetivo de provocar uma postura ativa 

no público. Como o título do artigo desses autores mostra, não se trataria de uma 

impostura intelectual, mas sim de uma postura diferente daquela exigida pelo 

ponto de vista científico de Sokal e Bricmont.

Assim, a posição de Lacan é lida como deliberadamente crítica do discurso 

pedagógico, e por isso age de forma a questioná-lo e subvertê-lo. Fazer com que 

o leitor dê algo de si na construção do sentido do texto, em vez de esperar recebê-

lo já pronto seria um modo de fazer da leitura um processo muito mais exigente e 

estimulante, tornando o leitor um decifrador, co-criador (Glynos & Stavrakakis, 

2001; Souza, 1988).

Assim, na medida em que utiliza uma margem proposital de sem-sentido, 

de não-compreensão, o texto lacaniano provoca um desejo de saber, que acaba 

resultando em produção de sentido e de pesquisa, implicando o sujeito em um 

percurso de questionamento, de busca e desenvolvimento de respostas, pelo qual 

ele deve se responsabilizar. 
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Essa interessante passagem de Fink (1997) atinge a essência dessa 

compreensão de Lacan ao dizer:

He [Lacan] is seeking to have certain effects on the reader other than 

meaning effects: he is seeking to evoke, to provoke, to unsettle us –

not to lull us but to jolt us out of our conceptual ruts. Related to this is 

his aim to put us to work, to remind us that in fact we do not 

understand what we think we understand (whether it is Freud’s 

writings that are deceptively easy to follow, or our analysands’ 

discourses), and that we may have to make numerous attempts to 

express or conceptualize something, and then our interpretation will 

still only be approximate: it will still miss the mark. (p. 220)

{Ele [Lacan] procura obter certos efeitos no leitor que não sejam 

efeitos de significado: ele procura nos despertar, nos provocar, nos 

perturbar — não nos embalar e sim nos sacudir para fora de nossas 

rotinas conceptuais. Consequentemente, sua intenção é nos fazer 

trabalhar, nos lembrar que não compreendemos o que pensamos 

que compreendemos (sejam os textos de Freud que dão a ilusão de 

serem fáceis, ou os discursos de nosso analisando), e que talvez 

tenhamos que fazer várias tentativas para expressar ou conceituar 

algo, e mesmo assim nossa interpretação será apenas 
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aproximadamente correta: ainda assim erraremos o alvo. (p. 220)}7

A distinção feita por Barthes entre textos legíveis e “escrevíveis” pode ser 

útil para fundamentar ainda mais essa concepção do estilo de Lacan, que é 

basicamente concordante com a intenção declarada na abertura dos Escritos. 

Para Barthes, nos textos legíveis pode-se ir dos significantes aos significados de 

forma direta e automática, pois esses textos predeterminam seu significado, 

cabendo ao leitor apenas a liberdade de aceitar ou recusar o que é dito. Já os 

textos “escrevíveis” demandam um leitor ativo, transformado em co-autor virtual, 

pois seu jogo de significantes adia indefinidamente o significado, que é 

eminentemente plural (Merquior, 1991). Segundo essa teoria, Lacan seria 

interpretado como um praticante de textos “escrevíveis”. 

Para Fink (2004), escrever difícil foi a maneira que Lacan escolheu para 

evitar que seu texto fosse facilmente distorcido, tal como ele acreditava que a 

psicologia do ego americana havia distorcido Freud. “[Lacan] parece ter se dado a 

grandes trabalhos para impedir que as pessoas descobrissem o que tinha a dizer”

diz Schneiderman (1988, p. 7), o que corrobora a percepção de Roudinesco 

(2008): “Da mesma forma que temia o plágio, Lacan buscava conservar secretas 

suas belas idéias (...) esse homem genial manifestava uma espécie de terror à 

idéia de que sua obra pudesse escapar à interpretação que ele próprio queria lhe 

dar” (p. 435).

Souza (1985) observa que essa excentricidade lacaniana impede que se 

possa “lhe atribuir um sentido que obture e estabeleça um quadro referencial 

                                                
7 Aproveitei aqui a tradução para o português que se encontra no artigo de Glynos & Stavrakakis 
(2001), que também citam esse trecho.
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estático” (p. 30-31) – trata-se de uma verdadeira recusa de ser identificado de 

maneira simplista e classificatória pelo outro. O seu estilo extremamente 

diversificado pode ser visto como uma defesa contra o que os outros fariam de 

seu pensamento, tentando preservá-lo em sua originalidade e complexidade, ou 

ao menos dificultar o acesso o máximo possível, adiando o momento de 

deturpação inevitável com seus jogos de equívocos e ocultamentos.

Uma outra compreensão do estilo de Lacan dada por Fink (2004), é que 

Lacan situa seu discurso como um discurso de analisando, e o faz de propósito, 

de forma a treinar os analistas no processo de decifração: 

In his writing, we witness a veritable deluge of polysemia, doublé 

entendres, triple entendres, equivocations, enigmas, jokes, and so 

on. His texts and lectures seem designed to introduce us to the very 

kind of work analysis itself requires, sifting through layers of meaning, 

deciphering the text as if it were a long series of slips of the tongue. 

He says at one point that his writing style is deliberately designed to 

contribute to the training of analysts (‘All of my rhetoric aims to 

contribute to the effect of training’ [E 722]). Fink, 2004, p. 155. Ver 

também p. 69 e 70

{Em sua escrita nós testemunhamos um verdadeiro dilúvio de 

polissemia, duplos sentidos, triplos sentidos, equívocos, enigmas, 

chistes e assim por diante. Seus textos e seminários parecem feitos 

para nos introduzir no tipo de trabalho que uma análise propriamente 

requer, examinando cuidadosamente camadas de sentido, 
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decifrando o texto como se ele fosse uma longa série de lapsos de 

linguagem. Ele diz em um dado momento que seu estilo de escrita é 

deliberadamente projetado para contribuir para o treinamento de 

analistas (‘toda minha retórica visa contribuir para o efeito de 

treinamento’ [E 722]).}8

Em um sentido parecido, podemos também citar Alves9 (1992): 

Com seus escritos, Lacan ensina-nos a proceder com o saber 

textual, isto obrigando à mesma leitura que o inconsciente [grifo

nosso]. Longe de um livre-arbítrio, aqui mais que nunca, devemos 

seguir as leis da decifração: no retorno de certas palavras, certas 

conexões. No nível do significante, não no da significação. (p. 75)

E também Althusser (1964/1991):

Tendo de ensinar a teoria do inconsciente a médicos, analistas ou 

analisandos, Lacan lhes dá, na retórica de sua palavra, o equivalente 

em mímica da linguagem do inconsciente, que é, como todos sabem, 

em sua essência última, ‘Witz’, trocadilho, metáfora, fracassada ou 

bem sucedida: o equivalente da experiência vivida em sua prática, 

seja ela de analista ou de analisando. (p. 59)

A relevância dessa interpretação é confirmada pelo seguinte trecho de 

Lacan (1970a/2003): “Ao se oferecer ao ensino, o discurso psicanalítico leva o 

psicanalista à posição do psicanalisante, isto é, a não produzir nada que se possa 

dominar, malgrado a aparência, a não ser a título de sintoma” (p. 310).
                                                
8 Tradução nossa.
9 Uma nota de Alves (1992, p. 75) indica que ele toma essa idéia de Jacques-Alain Miller.
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Embora não seja esse o caso de Althusser, que nesse texto defende a 

psicanálise enquanto ciência, a idéia do estilo de Lacan como reproduzindo o 

estilo do inconsciente parece autorizar a concepção da psicanálise como uma 

espécie de discurso à deriva, mais afeito à associação livre. 

Não tendo nenhum compromisso com uma teoria clara e ordenada, seria 

algo mais próximo de uma ficção (Palombini, 1996; Simanke, 2008), mas que 

estaria ligada a uma transmissão em ato da ética psicanalítica, a partir da 

utilização do estilo como instrumento de transmissão do saber singular adquirido 

na clínica (Juliboni 2008). A psicanálise não transmitiria uma teoria e sim um estilo 

(Souza, 1985). 

Por mais instigante que essa concepção seja, ela tem como contrapartida o 

seguinte argumento: não há nenhuma necessidade lógica de que para falar do 

inconsciente o discurso deve expressar-se segundo os moldes de funcionamento 

do próprio inconsciente. Nesse sentido, Beividas afirma: “Estou convencido de que 

a ‘irracionalidade’ do inconsciente não implica a construção de uma teoria que não 

tenha coerência ou racionalidade” (Beividas, 2000, p. 56). Transcrevemos também 

a colocação de Bleichmar & Bleichmar (1992) a respeito do assunto:

O estilo expositivo de Lacan deixa na sombra muitas de suas idéias; 

argumenta-se que se o inconsciente nunca se exprime diretamente 

(como demonstra o discurso do paciente ou o texto do sonho), por 

que não esperar uma formulação análoga por parte de Lacan? Erro 

crasso: o discurso do cientista deve ser claro e didático, para que 

possa ser entendido, permitindo que se fixe uma posição diante dele 
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(Bleichmar & Bleichmar, 1992, p. 177).

Mas seria adequado esperar da psicanálise uma atitude científica para com 

o seu objeto ou estaria ela liberada de ordenamento lógico, sistematização, 

confrontação com evidências e racionalidade científica, se aproximando da arte, 

da poesia e da religião?

Para Summers (2008), ao contrário da ciência, que estimula a discussão, o 

diálogo e até mesmo a confrontação entre teorias diferentes, a psicanálise tem a 

tendência de isolar os diversos pontos de vista teóricos em escolas que não se 

comunicam entre si, o que o faz comparar os grupos psicanalíticos com seitas –

alguém seria kleiniano, lacaniano, etc. com base na fé que se tem na doutrina e 

não na racionalidade e demonstração. 

Sulloway (1991) afirma que o desenvolvimento da psicanálise em 

instituições próprias, fora da universidade, fenômeno que ele chama de 

“privatização do método de treinamento”, fez com que ela evitasse o convívio com 

a diferença e o debate, perdendo assim uma característica das mais importantes 

para ser uma ciência: a crítica dos pares. Nas instituições psicanalíticas, Sulloway 

afirma, não se treinam cientistas, mas sim seguidores.

Voltaremos a tratar desse assunto no capítulo seguinte, totalmente 

dedicado ao fanatismo presente no meio psicanalítico para com as figuras de 

Freud e Lacan. Continuando com a exploração das interpretações do estilo de 

Lacan, Simanke (2008) afirma que a aproximação deste com o movimento 

surrealismo se evidencia inicialmente por uma afinidade de temas em comum: a 

loucura, o desejo, o feminino e a linguagem. Depois, Simanke afirma a existência 
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de uma filosofia do surrealismo latente em Lacan, na medida em que há uma 

recusa do realismo e objetivismo, privilegiando-se o discurso poético como o mais 

adequado à “apreensão e expressão do real da subjetividade”, sendo a 

“determinação de levar a sério as construções metafóricas às últimas 

conseqüências” o ponto nodal de convergência entre Lacan e o surrealismo:

Num certo sentido, poder-se-ia dizer que a psicanálise se 

transforma, nas mãos de Lacan, num novo gênero literário, 

concebido para substituir o discurso científico e o discurso filosófico 

da modernidade sobre o sujeito, que já teriam esgotado seu 

programa e revelado, historicamente, seus limites. Esse discurso 

literário – essa forma de “poesia” – teria que ser produzido a partir de 

um tipo específico de prática, de clínica, de “experimento” (num 

sentido não de todo alheio aos experimentos e jogos surrealistas),

que é a situação analítica com suas regras. Em outras palavras, para 

Lacan, a psicanálise deveria tornar-se esse tipo de discurso 

experimental quase literário – ou, mais especificamente, quase 

poético – capaz de apreender, exprimir e, talvez, até mesmo,

formalizar uma experiência do sujeito que não pode ser elaborada 

teoricamente, nem nos termos da objetivação científica, nem no 

âmbito de uma racionalidade reflexiva (2008, p. 21).

Já para Clément (1983) o estilo de Lacan é em grande parte derivado e 

inspirado pelas pacientes psicóticas que tanto estudou como psiquiatra no início

da carreira: 
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É uma tênue fronteira, a que separa o trocadilho da invenção 

poética, a premeditação do incontrolado, a loucura delirante do 

padrão lacaniano (...) Desde o início de seu pensamento, Lacan teria 

experimentado a fascinação do escrito paranóico (...) Da estranheza 

incomunicável do estilo delirante fará, mais tarde, uma força 

calculada (...) Sim, o primeiro ensinamento da paranóia é o do seu 

estilo; sob certo aspecto, Lacan retira o estilo paranóico de sua 

clausura; ele o legaliza, dando-lhe sua carta de nobreza” (p. 44)

Para resumir o que vimos até agora é preciso enumerar as diferentes 

interpretações e explicações aqui apresentadas. Consideramos que nenhuma 

delas está claramente equivocada ou em desacordo com o que sabemos sobre 

Lacan, ou seja, todas são plausíveis. Em nossa opinião, é preciso considerar 

seriamente todas as interpretações aqui compiladas para entender o estilo de 

Lacan em sua complexidade, sendo muito difícil determinar qual hipótese teria 

prevalência sobre as demais. 

Assim, a dificuldade de Lacan pode ser: 1) uma defesa contra a distorção e 

apropriação indevida do seu pensamento; 2) um recurso, uma ferramenta para 

treinamento e formação de analistas; 3) uma falha de estilo, que só prejudica sua 

compreensão; 4) uma estratégia para criar uma aura de mistério e enigma, 

fascinando a platéia; 5) uma evidência de pensamento confuso e mal-organizado; 

6) uma característica do ambiente cultural francês da época; 7) uma conseqüência 

da opção por um discurso literário em grande parte derivado do surrealismo; 8) 

fruto da apropriação do estilo encontrado nos delírios de pacientes psicóticos.



28

Dentre os autores que tomam posição, parece-nos oportuno diferenciar 

pelo menos duas correntes, de posturas diferentes: a que discorda do estilo de 

Lacan e o recrimina, e que tem uma tendência a encarar a psicanálise enquanto 

ciência, exigindo dela formalização e clareza (exemplificada por Beividas, 2000;

Bleichmar & Bleichmar, 1992; Sokal & Bricmont, 1999). Do outro lado, a corrente 

que estimula e defende o estilo em questão (muitas vezes inclusive o 

reproduzindo), e que tem a tendência a encarar a psicanálise como algo indefinido

(nem filosofia, nem literatura, nem ciência), às vezes enaltecendo seu caráter 

subversivo de disciplina inclassificável, sempre às voltas com o impossível, mais 

próxima da singularidade do sujeito do que da ordenação teórica, e por isso pode 

justificar uma perspectiva de transmissão subjetiva (exemplificada por Juliboni, 

2008; Glynos & Stavrakakis, 2001; Fink, 1997; Souza, 1985).

A oposição entre transmissão subjetiva e científica não deve confundir o 

leitor. A intenção não é identificar “científico” com ciências empíricas ou naturais, 

mas sim com um entendimento de discurso que busca clareza, coerência e 

precisão nas formulações. Da mesma forma o “subjetivo” não quer dizer ciências 

humanas, mas sim manifestação de discurso que valoriza o estilo individual e a 

expressão poética. Os primeiros se esforçam por usar sempre o sentido 

denotativo das palavras, definir conceitos, etc. e os segundos usam 

freqüentemente o sentido conotativo, deixando grandes partes abertas à 

interpretação. 

Voltaremos ao tema da oposição “científico” x “subjetivo” no terceiro 

capítulo. Aqui, cumpre-nos apontar apenas que a forma de transmissão 
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subjetivista parece ser a dominante dentro do contexto freudo-lacaniano que 

estamos investigando: “o elogio do ‘estilo individual’, em contraposição a uma 

comunicação científica mais tradicional, a vindicação da psicanálise ‘do lado’ da 

enunciação, e não do lado do enunciado científico, a crítica do cogito cartesiano 

formam hoje um forte consenso” (Beividas, 2000, p. 87).

Para entender melhor como o estilo subjetivista de Lacan adquiriu tanta 

autoridade e passou a ser adotado por um grande número de analistas 

precisaremos examinar algumas características históricas da psicanálise e o seu 

desenvolvimento excessivamente centrado na pessoa de Freud. 
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Capítulo 2: Lacan, príncipe herdeiro

“Jogo, pois, a regra do jogo, como fez Freud, e não tenho razão de me 

surpreender pelo fracasso de meus esforços para desatar a estagnação do 

pensamento psicanalítico” (Lacan, 1968/2003, p. 349).

Em se tratando de Lacan, é curioso observar que as opiniões se processem 

frequentemente em termos de tudo ou nada: seja uma adesão irrestrita ou uma 

recusa total, ambas são igualmente apaixonadas. Como bem apontou Palmier 

(1977) ao falar sobre os Escritos: “Alguns entusiasmaram-se com essa linguagem 

difícil e hermética, louvando suas vertiginosas profundezas; outros desesperaram-

se por nada compreender do que ele dizia e, esquecendo os conselhos de 

Rabelais, atiraram Lacan e seus Ecrits... às urtigas” (p. 15).

Outros autores também perceberam esse fenômeno, como Bleichmar & 

Bleichmar (1992): “Lacan tem seguidores e críticos, todos, na verdade, muito 

passionais” (p. 191); Sokal & Bricmont (1999): “De acordo com seus discípulos, 

ele revolucionou a teoria e a prática da psicanálise; segundo seus detratores, é um 

charlatão e seus escritos são pura verborragia” (1999, p. 31); e também 

Schneiderman: “Os psicanalistas reverenciavam-no ou rejeitavam-no inteiramente” 

(1988, p. 25).

Discutido e ao mesmo tempo admirado, para alguns o maior depois 

de Freud, ou até mesmo de seu tamanho; desviacionista, fator de 

retrocesso da psicanálise, para outros, é necessário que se passe 
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mais tempo para que esta figura, tão controvertida, adquira seu 

exato lugar na história da evolução da psicanálise. (Bleichmar & 

Bleichmar, 1992, p. 138)

Fink (2004), ao comentar sobre o início do texto de Lacan “A instância da 

letra no inconsciente ou a razão desde Freud” (1957b/1998) diz que o que 

acontece com um grande número de leitores de Lacan é que, ou eles o lêem 

durante anos a fio ou jogam rapidamente seu livro de lado com repugnância. De 

fato, a concepção que Lacan tem do escrito é a de uma prevalência do texto, em 

que a concisão “não deve deixar ao leitor outra saída senão a entrada nele, que 

prefiro difícil” (Lacan, 1957b/1998, p. 496). 

Fink (2004) lê nesse trecho que fala de uma entrada difícil a imagem de um 

buraco ou orifício que seria um divisor – ou se entra plenamente no texto e se 

torna um leitor assíduo, seguidor dos giros teóricos de Lacan através dos anos, ou 

não se consegue penetrar no texto e ocorre a repulsa e desistência. 

Em uma de suas notas, Fink vai além, defendendo que a idéia de exercer 

um controle sobre o leitor é algo que não só está presente nos Escritos, como 

essa passagem torna evidente, mas estaria presente em vários seminários. 

Poderíamos talvez dizer que não é por acaso que existam reações tão fortes e 

opostas ao estilo de Lacan – parece que ele mesmo estaria tratando de provocar 

tais adesões ou recusas exageradas. Em determinado momento escreveu: “Meus 

escritos são impróprios para a tese, especialmente universitária: antitéticos por 

natureza, já que, no que formulam, só há como se deixar envolver ou largá-los de 

lado” (Lacan, 1970b/2003, p. 389).
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Tal fenômeno certamente está relacionado com o que foi qualificado por 

Beividas (1999) 10 como um “excesso de transferência” presente no campo da 

psicanálise freudo-lacaniana. Um excesso que seria caracterizado por uma 

suposição de saber exagerada e desmedida em relação a Freud e Lacan, 

chegando ao ponto de colocá-los como referências praticamente inquestionáveis. 

Elia (1999) questiona o uso da expressão excesso de transferência, mas 

reconhece que esse fenômeno “efetivamente acontece com freqüência” e que ele 

“traz tantas e tão nefastas conseqüências para a prática da pesquisa em 

psicanálise”. Assim, independentemente do nome dado, seja ele “excesso de 

transferência”, “excesso de assujeitamento imaginário” ou “excesso de alienação 

ao Outro”, o fato é que o fenômeno em questão é frequentemente observado em 

relação a Freud e Lacan. 

Um dos trabalhos nos quais Beividas se baseia para escrever seu artigo é o

de Roustang (1987), que nos permite observar que a origem desse “excesso de 

transferência” pode facilmente ser rastreada como tendo sua origem em Freud. De 

fato, enquanto Freud esteve vivo, ele se considerou o juiz para determinar o que 

era e o que não era psicanálise a partir de um critério simples: aqueles que 

concordassem com as suas posições estavam fazendo psicanálise, e os que 

discordassem estavam fazendo outra coisa.

Basta examinar A história do movimento psicanalítico (1914/2006) para 

averiguar que Freud não se interessa muito em discutir as inovações das 

proposições de Adler e Jung, mas apenas julga-os em erro, por fazer algo 

                                                
10 O artigo em questão foi incluído também na publicação mais recente de Beividas (2009).
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diferente dos princípios que ele estabelecia para a Psicanálise. 

O historiador Eli Zaretsky (2006) descreve o momento inicial do movimento 

psicanalítico como sendo o de uma seita carismática construída em torno da figura 

paterna de Freud e ressalta o quanto algo desse caráter inicial permanece até 

hoje: “no curso de todas as suas mudanças, a análise permaneceu dividida entre a

fachada profissional e um amor secreto, fantasiado e ambivalente dirigido a Freud”

(p.105). 

Zaretsky (2006) analisa o rompimento com Adler dizendo que “em termos 

ideais, a psicanálise deveria ter sido capaz de incluir ambos os homens [Freud e 

Adler]” (p. 96), e afirma ainda que o afastamento de Jung intensificou “as 

características regressivas, sectárias e incestuosas do círculo analítico” (p. 103). 

Estes acontecimentos mostram que não havia espaço para duas teorias 

diferentes dentro do campo da psicanálise. Na física, se dois pesquisadores tem 

teorias diferentes sobre um mesmo fenômeno isso não acarreta na expulsão de 

um deles, mas sim na discussão pública dentro da comunidade científica 

internacional das referidas teorias. Discussão que tem como juiz a soma dos 

membros da comunidade, sem que um tenha o privilégio de decidir pelos demais. 

É possível que uma das teorias seja aceita e outra descartada. Ou que ambas 

consigam um numero equivalente de adeptos e o embate continue sem previsão 

parar acabar. 

Entretanto, na psicanálise, aquilo que poderia ser encarado como uma 

divergência teórica, que daria margem para discussões científicas sem ameaçar a 

unidade da psicanálise enquanto campo de investigação, na verdade é visto como 
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uma heresia a ser expurgada. A partir desse momento fica claro que quem quer 

ser psicanalista deve se submeter à autoridade de Freud, e quem quer liberdade 

de pensamento deve fundar sua própria escola. Nas palavras de Roustang (1987): 

Parece que duas soluções apenas são possíveis: ou permanecer na 

dependência analítica, o que supõe um ato de fidelidade permanente 

para com a pessoa de Freud, ou fazer ato de independência e se 

encontrar fora das vias da Psicanálise, estar perdido para ela. (p. 18) 

É importante notar que não é a concordância com as idéias e os conceitos, 

mas a fidelidade para com a pessoa de Freud o que Roustang considera o 

essencial. A concordância teórica certamente importava, mas o mais fundamental 

é a relação para com a pessoa de Freud, o que mostra o caráter inequivocamente 

transferencial do que estava em jogo nesse momento da constituição da 

psicanálise. 

Antes de voltarmos a falar de Lacan, é preciso apontar o quanto Freud, 

assim como o seu famoso discípulo francês, também provocava reações fortes de 

adesão e rejeição, como coloca Erich Fromm (1959/1976): 

Era ele um vienense decadente, com raízes no ambiente sensual e 

indisciplinado popularmente apontado como tipicamente vienense –

segundo alvitram os seus inimigos – ou era o grande mestre no qual 

não se podia descobrir nenhuma deficiência pessoal, intimorato e 

intransigente em sua busca da verdade, amoroso para a família, 

delicado para os discípulos e justo para os inimigos, sem vaidade 

nem egoísmo – como afirmam seus leais adeptos? (p. 9)
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Fromm (1959/1976) enxerga corretamente em Freud uma paixão pela 

verdade e uma coragem que o faz ser pioneiro e o leva a grandes realizações. É 

preciso apontar, no entanto, que essa paixão tem um lado obscuro. Por fazer da 

psicanálise sua missão e sua causa, Freud acaba se confundindo com ela, 

considerando-se praticamente o único e verdadeiro dono da nascente ciência, se 

posicionando claramente de maneira dogmática e autoritária. Fromm (1959/1976), 

muitos anos antes de Roustang, já afirmava: "Freud nunca aceitou qualquer 

sugestão significativa para alterar sua obra teórica. Quem não era completamente 

a favor de sua teoria - e isso queria dizer dele - era contra ele" (p. 72).

O modo como Freud se posiciona, de maneira pessoal, apaixonada e 

autoritária, o faz se assemelhar a um pregador, o que não escapou a muitos 

autores, como o próprio Roustang (1987) que pinça na correspondência entre 

Freud e Abraham momentos como "não peço certamente que façam sacrifícios 

por minha pessoa, mas pela causa" (Freud) e "a multiplicação dos partidários da 

doutrina" (Abraham); tais expressões não configurariam nada de estranho em um 

meio religioso ou político. Freud (1914/2006) não escreve em 1914 a história da

ciência psicanalítica, mas sim a história do movimento psicanalítico. 

Fromm (1959/1976) aponta: "Há outro caso qualquer de uma terapêutica ou 

de uma teoria científica transformar-se num movimento, dirigido centralizadamente 

por uma comissão secreta, com expurgos de membros transviados, com 

organizações locais dentro de uma super-organização internacional?" (p. 93). 

Fromm vê na psicanálise de Freud um movimento de expansão e conquista 

mundial com características quase-políticas e quase-religiosas, em sua 
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organização e cismas, sem que por isso possamos negar também os seus 

aspectos científicos. 

Comparando-se as análises de Freud sobre a Igreja e o Exército, em 

Psicologia coletiva e análise do ego, e o projeto de constituição de 

uma sociedade de Psicanálise exposta na Contribuição à história do 

movimento psicanalítico, constata-se obrigatoriamente entre as duas 

uma estranha relação11. Fidelidade ao fundador, obrigação para com 

um só chefe, unidade de doutrina, rejeição dos dissidentes, etc., 

todos esses traços que definem a nova sociedade não podem ter 

outra explicação analítica que a identificação ao chefe tomado como 

objeto de amor e guardando para cada um o lugar do ideal do ego. 

(Roustang, 1987, p. 34)

Não podemos deixar de concordar que "Num movimento hierarquicamente 

organizado, decidido a conquistar o mundo para seu ideal, esses métodos são 

lógicos. São os mesmos que em outros movimentos religiosos e políticos 

agressivos centralizados em torno de um dogma e da idolatria do líder" (Fromm, 

1959/1976, p. 100).

A análise penetrante de autores como Gellner (1988) e Fromm mostra 

como a Psicanálise ocupou sim e ocupa ainda hoje posição de Weltanschauung

para muitas pessoas, a despeito da negação do próprio Freud (1933/2006), que 

afirmou que a psicanálise não era e nem aspirava ser uma visão de mundo. 

                                                
11 Lacan já havia feito uma comparação da IPA com a Igreja e o Exército, com base na análise que 
Freud faz dessas duas últimas instituições em Psicologia coletiva e análise do ego (Lacan, 
1956/1998, p. 478).
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Citamos o trecho seguinte na íntegra, pela sua riqueza: 

Quem foram esses primeiros mais leais discípulos, os portadores 

dos seis anéis? [Fromm se refere aqui ao círculo secreto formado 

por Jones, Ferenczi, Abraham, Rank, Sachs e Eitingon12] Eram 

intelectuais citadinos, com um anseio sincero de dedicar-se a um 

ideal, a um chefe, a um movimento, e todavia sem ter quaisquer 

ideais ou convicções religiosos, políticos ou filosóficos: não havia 

entre eles nenhum socialista, sionista, católico ou judeu ortodoxo. 

(Eitingon talvez tenha tido moderadas simpatias pelo sionismo). Sua 

religião era o Movimento. O crescente círculo de analistas proveio 

dos mesmos antecedentes; a imensa maioria era e é de intelectuais 

de classe média, sem interesses ou compromissos religiosos, 

políticos ou filosóficos. (...) Trata-se de uma classe média para quem 

a vida perdeu o significado. Tais pessoas não têm ideais políticos 

nem religiosos, e no entanto estão em busca de significado, de uma 

idéia a que se devotarem, de uma explicação da vida que não 

impunha fé ou sacrifícios, e que satisfaça essa necessidade de 

participar de um movimento. Todas essas necessidades eram 

satisfeitas pelo Movimento. (Fromm 1959/1976, p. 118-119) 

E depois: 

a psicanálise tornou-se um sucedâneo de um profundo anseio 

humano, o de encontrar um significado para a vida, de estar em 

                                                
12 Sobre o assunto, ver Grosskurth (1992).
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contato genuíno com a realidade, de desfazer-se das distorções e 

projeções que interpõem um véu entre a realidade e nós mesmos. 

Ela se tornou um substituto da religião para as classes média e 

média-superior das cidades, que não queriam fazer um esforço mais 

radical e global. Ali, no Movimento, encontravam tudo - um dogma, 

um ritual, um chefe, uma hierarquia, a sensação de possuir a 

verdade, de ser superior aos não-iniciados. (1976, p. 125)

Não é muito difícil imaginar Freud como um novo profeta, o inconsciente 

como um novo Deus, o consultório como templo e a associação livre como hóstia 

que consagra o ritual da análise, sendo os discípulos responsáveis por espalhar a 

boa nova por todo o globo13. Seguindo um raciocínio semelhante, Ritzen (1972) 

escreve um livro bastante crítico em que compara a psicanálise com a escolástica; 

as obras de Freud seriam como escrituras consagradas e os conceitos seriam 

como verdades reveladas14. 

Mas a nova religião compartilhou da sorte da maior parte dos 

movimentos religiosos. O entusiasmo, frescor e espontaneidade 

originais em pouco tempo minguaram; uma hierarquia assume o 

comando, extraindo seu prestígio da interpretação 'correta' do 
                                                
13 Para maiores detalhes de uma comparação da psicanálise com a religião ver Gellner, 1988.
14 Em nossa opinião a psicanálise não pode ser reduzida a uma religião, filosofia, movimento 
político ou ciência, mas é importante considerar os aspectos de cada um desses elementos que a 
constituem em sua singularidade. Se nesse capítulo enfatizamos suas características religiosas, 
políticas e institucionais é porque é aí que se concentram os motivos para a idealização e 
glorificação excessiva de Freud e Lacan enquanto mestres fundadores. Isso não significa que 
somos a favor de uma visão religiosa da psicanálise ou a queremos promover ou denegrir dessa 
maneira, nem tampouco que ignoramos outras dimensões da psicanálise. Na verdade, esperamos 
que a discussão evidencie os problemas que uma apreensão fanática e baseada na fé pode 
causar, e possa estimular mais pesquisas que levem isso em conta, isto é, que levem em conta o 
fato de haver muita transferência em ação para com a psicanálise enquanto doutrina e para com 
os mestres fundadores, suposição de saber que também pode ser chamada de fé e idealização.
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dogma, e o poder de julgar quem é e quem não é um adepto fiel da 

religião. Por fim, o dogma, o ritual e a idolatria do chefe substituem a 

criatividade e a espontaneidade. O tremendo papel do dogma na 

Psicanálise ortodoxa dispensa qualquer demonstração. Em 

cinqüenta anos, pouca foi a evolução teórica além da renovação feita 

pelo próprio Freud. (Fromm, 1959/1976, p. 119)

A descrição dada aqui por Fromm é referente ao cenário psicanalítico da 

década de 1950, cenário em que Jacques Lacan haveria de despontar com fortes 

críticas à esterilidade do pensamento oficial da IPA (Lacan, 1956/1998), 

promovendo uma grande renovação da psicanálise. O diálogo que estabeleceu 

com a filosofia, a etnologia, a lingüística, a matemática e a etologia pareciam 

demonstrar que a psicanálise estava por fim se libertando da estagnação 

dogmática em torno da obra de Freud. Talvez com a liderança de Lacan, se 

poderia ter aquilo que não foi possível antes – uma psicanálise livre das amarras 

da transferência a um único mestre, aberta à investigação e à pluralidade.

No entanto este sonho durou pouco, pois como bem percebe Roustang 

(1987), transferência semelhante a que era direcionada a Freud veio a encontrar 

em Lacan um novo destino. Se com Lacan houve um período de grande fertilidade 

de idéias e desenvolvimentos originais como não havia na IPA, foi muito 

rapidamente que essa psicanálise se converteu em uma nova ortodoxia, havendo 

apenas a substituição de Freud por Lacan no lugar do mestre. Algo 

incomodamente se repete – muitas das críticas feitas por Fromm e Ritzen sobre a 

psicanálise de Freud podem ser igualmente aplicadas à de Lacan. “Todos os 
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vícios que Lacan critica na IPA também ocorrem com ele e com seus seguidores: 

poder dos mestres, mau uso da teoria, desvio das propostas freudianas e 

hierarquias de tipo eclesiástico” (Bleichmar & Bleichmar, 1992, p. 175).

É certo que a postura de Freud influenciou Lacan de uma forma visceral e 

isso pode ser facilmente observado pelo aspecto de purismo presente nos círculos 

lacanianos, em que se cria uma dinâmica entre quem está do lado de dentro do 

grupo versus quem está do lado de fora – quem concorda com Lacan e está 

fazendo a verdadeira psicanálise ou os hereges que perderam o gume afiado do 

inconsciente de vista. 

O que nos parece um erro, em Lacan, é sua pretensão de se 

converter na única versão aceitável da teoria analítica. E ainda mais, 

um cânone pessoal (inquisitorial?) acerca do que é e do que não é 

freudiano (...) Para Lacan e para os lacanianos de hoje, parece que 

ser psicanalista é sinônimo de estar filiado a seu movimento, de 

outro modo não se faz psicanálise e se atraiçoa o legado freudiano.

(Bleichmar & Bleichmar, 1992, p. 176) 

A respeito disso, Roustang (1987), cujo livro foi originalmente publicado em 

1976, nos dá notícias de que já naquele momento "a citação de Lacan funciona 

como um ponto final" (p. 40). Fala sobre a existência de “muitos psicanalistas que 

foram nutridos desde a mamadeira com a psicanálise, que fazem dela a única 

referência, que não sabem nada além de Freud e Lacan” (p. 51), e, sobre o grupo 

que eles formam, afirma com aspereza: 

Não se passa mais nada, senão a assimilação de uma doutrina com 
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suas seqüelas de intransigência, de pretensão, de ignorância crassa 

e de fanatismo. Se por acaso você, diante desse tipo de 

personagem, tentar interrogar os ditos do próprio Lacan, ou você é 

jogado nas trevas exteriores, ou seus interlocutores não entendem 

nem mesmo do que você poderia estar falando. Se se questiona um 

pouco seriamente, é ou porque não entendeu nada ou porque não se 

é da casa. Não pode mais haver, neste caso, lugar para a análise; 

tem-se apenas um discurso analítico totalizante, assimilável ao 

discurso religioso, que dá conta de tudo, sem ter que prestar conta 

de nada. (Roustang, 1987, p. 51)

Roustang detectou com perspicácia o que estava se passando e evidenciou 

o caráter de continuidade que havia entre o dogmatismo/autoritarismo freudiano e 

o lacaniano15, caracterizando ambos por uma prevalência da relação mestre-

discípulo. Foi por se pretender um discípulo sempre fiel de Freud que Lacan pôde 

assumir seu lugar e falar em nome de sua causa – “o direito ao comando é 

proporcional à perfeição da obediência” (Roustang, 1987, p. 28). Isso acontece 

porque aquele que tende a acreditar e se submeter a um mestre absoluto e sem 

falhas é justamente quem mais pode ocupar esse lugar de mestria no futuro. Ao 

contrário do que pode parecer à primeira vista, o mestre precisa tanto do discípulo 

quanto o discípulo precisa do mestre, eles são como duas faces da mesma moeda 

e é somente porque um tem ao outro que pode haver a configuração 

                                                
15 Nesse sentido, diz Schneiderman (1988) sobre Lacan: “somente Freud teve o mesmo tipo de 
seguidores e de respeito, para não falar da mesma hostilidade” (p. 7).
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complementar que os caracteriza.16

Embora na história Freud tenha dado expressão institucional a isso através 

da IPA, e Lacan através da sua Escola, é sempre a relação mestre-discípulo o que 

se encontra na essência de como eles se dirigiram aos seus seguidores, 

constituindo-se em chefes carismáticos. Comentando a investigação da IPA no 

início da década de 1960 que culminará com a “excomunhão” de Lacan, 

Roudinesco (2008) coloca: “O homem fazia promessas que não cumpria, seduzia 

seus pacientes e estes mostravam-se ora demasiado servis em relação a ele, ora 

demasiado rebeldes. Em uma palavra, Lacan era um ‘líder carismático’ e não um 

técnico em didática” (p. 340) .

A posição de Lacan pode ser lida como uma continuação da posição e 

postura de Freud: 

Em 1960, ele era ortodoxo porque preconizava um retorno à linha 

correta da doutrina original contra toda tentativa de ultrapassagem 

do freudismo, e era elitista porque sonhava reconstruir, em torno de 

si, uma escola dos eleitos semelhante ao primeiro círculo vienense: 

uma escola animada por uma mística da causa. (Roudinesco, 2008, 

p. 344)

No entanto, além de traçar sua inspiração nitidamente freudiana, é preciso 

aprofundar o questionamento sobre como as origens dessa tendência ao culto da 

                                                
16 E é por isso que suas posições podem ser intercambiadas – aquele que se faz mestre absoluto 
de um dado grupo é igualmente discípulo perfeito para outro mestre anterior ou em posição maior 
na hierarquia. O mestre procura se cercar de pessoas sobre as quais possa exercer seu fascínio e 
autoridade, e que estejam sempre confirmando sua ilusão de grandeza. Os discípulos por sua vez, 
precisam tanto acreditar e dar consistência a um mestre que se submeterão de bom grado, não 
exergando os defeitos e falhas, mas sim louvando suas virtudes de uma forma idealizada 
(Roustang, 1987). 
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psicanálise e da figura do mestre também podem ser remetidas às características 

do próprio Lacan. Afinal, como exatamente ele logrou conseguir um lugar tão 

privilegiado perante seus discípulos, lugar do qual se pode dizer ser igual ou maior 

que Freud?

Apesar das várias mudanças teóricas realizadas ao longo dos anos, 

enquanto orador ele não cansou de alimentar a suposição de saber a ele dirigida, 

se julgarmos a partir dessa observação de Santos (2002): 

Realmente, Lacan nunca fez autocrítica. Quando, certa vez, ouvi 

essa frase da boca de Marie-Hélène Brousse, eu fiquei surpresa, 

mas comecei a pensar o quanto ela tinha razão. Ele nunca fez 

autocrítica, nunca marcou os pontos onde ele se separa dele 

mesmo. Lacan, diferentemente do que fez Freud, nunca confessou 

que deu uma mancada ou que fez um equívoco. Freud tinha peso na 

consciência, reconhecia que havia errado, sentia culpa... Lacan, pelo 

contrário, não parava de se dar razão. (p. 12)

Os seminários eram dados de uma maneira que causavam forte impressão 

nos ouvintes, despertavam a transferência e o desejo de ouvi-lo, e isso pode ser 

afirmado não só por pessoas que estavam de fato presentes na época (Clément, 

1983 e Pierrakos, 2005) como também por aqueles que só conheceram o seu 

seminário na versão escrita: 

o pior de tudo isso é que Lacan tem um estilo absolutamente 

hipnótico. Quem lê Lacan ou quem o ouve tem sempre a impressão 

de estar ouvindo a verdade última sobre as coisas. Como ele não se 
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divide, como não faz autocrítica, a inconsistência de Lacan – e não 

só a dos modelos que não deixam transparecê-la por não terem 

solução de continuidade – nunca é percebida. Lacan nunca 

evidencia seus furos. Moral da história: via de regra, o modo de 

relação com o ensino de Lacan é hipnótico. Ele produz homens 

improvisados as três tamancadas, como dizia Schreber. Todo mundo 

consegue pensar até começar a ler Lacan. A partir daí, parece que 

não se consegue pensar mais nada. (Santos, 2002, p. 13)

Roustang (1988) fala de Lacan como um indivíduo fora do comum em seu 

modo de se vestir e em seu discurso, e menciona o seu seminário como um 

espetáculo fascinante e sedutor no qual o mestre parecia mover-se “nos mais 

diversos aspectos da cultura, como se conhecesse todos os seus segredos” (p. 1). 

Para esse autor, Lacan procurou sempre aparecer como analista, escondendo 

qualquer traço da sua subjetividade (no que é confirmado por Borch-Jacobsen, 

1995 e também por Roudinesco, citada por Beividas, 1994), e disso tira uma 

conclusão: Lacan quis ser permanentemente aquele em quem o saber era um 

pressuposto17. 

Sua habilidade em se fazer acreditar foi algo essencial para a construção 

do seu ensino e é algo que se transmite desde então por um verdadeiro contágio 

transferencial. A força desse modo de transmissão a partir de Freud e Lacan pode 

ser averiguada quando vemos o importante trabalho de Beividas (1999, 2000), que 

                                                
17 Roudinesco (2008, p. 349) fala de um Lacan que “não suportava ser deixado” e que “começou a 
favorecer um apego excessivo à sua pessoa. Tomava-se por pai deles [os díscipulos mais 
dependentes], mas os amava à maneira dessas mães onipotentes cujo poder denunciava com 
horror”.
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demonstra e denuncia que as críticas feitas por Roustang se mantêm válidas para 

a psicanálise freudo-lacaniana praticada no Brasil contemporâneo. As 

conseqüências nefastas da manutenção de uma posição reverencial e não-crítica 

são assim analisadas: o respeito religioso pelas palavras do mestre sepulta o 

pensamento crítico e inovador, provocando estagnação no campo, uma vez que 

os autores tendem a repetir o que já foi dito, já que pensar diferente é arriscar 

jogar-se fora da psicanálise, ser excluído do grupo (Beividas, 1999).

O resultado disso é o desenvolvimento limitado da teoria, e o seu apego 

aos textos fundadores como escrituras reveladas, inquestionáveis, provocando um 

excesso de repetição do mesmo. 

A leitura que procedo das produções psicanalíticas pós-lacanianas 

raramente me convence de que conseguem ir muito além de 

reproduções do seu estilo, em paráfrases ou concatenações mais ou 

menos motivadas de duas ou três citações de Lacan para cada 

parágrafo de reflexão (Beividas, 1995, p. 3) 

Na mesma linha, Machado (2000), por exemplo, comenta sobre as 

“poderosas transferências, alimentadas por grande parte da comunidade 

psicanalítica lacaniana, com relação ao personagem Lacan, isto é, à identificação, 

muito mais do que às idéias, aos detalhes de estilo e aos aspectos exóticos que 

tanto o caracterizaram” (p. 16). 

Bem, tudo isso, como vimos, já havia sido apontado antes no ambiente 

francês por Roustang, e o que nos cabe assinalar é a reprodução da mesma 

problemática com a transposição dessa psicanálise ao Brasil. Ora, por que, 
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mesmo com tantos trabalhos bem feitos de crítica já citados aqui, não parece 

haver progresso ou mudança nesse estado do campo?

Há entre mestre e discípulo uma forte relação afetiva de confiança e 

dependência (Roustang, 1988, p. 6) que não podemos de forma alguma 

desprezar. Por isso a observação de que “esses lacanianos querem se precaver 

de todo questionamento à teoria lacaniana, que é a muralha e a razão de 

sobrevivência deles. Eles não são mais simplesmente crentes, mas idólatras”18

(Roustang, 1987, p. 115). 

Roudinesco (2008) afirma que, na medida em que o seminário ganhou em 

quantidade de ouvintes, perdeu em qualidade: “Em vez de discípulos com espírito 

crítico, dialogando com ele em banquetes filosóficos [a autora se refere aqui ao 

clima do seminário quando este ainda era conduzido no hospital Sainte-Anne] , 

era agora cercado – salvo notórias exceções – por uma massa de admiradores em 

busca de um saber feito de certezas, de resultados, de fórmulas” (p. 399). Essa 

evolução “o levaria a fazer-se adorar como um deus e a transformar seu ensino 

em palavra sagrada” (Roudinesco, 2008, p. 400).

Isso torna o trabalho de crítica especialmente difícil, uma vez que esta 

tende a ser rejeitada pelo grupo, que procura evitar o rompimento da satisfação 

libidinal decorrente da fé no mestre. Fazer de Lacan apenas um teórico entre 

outros, retirando-o da posição privilegiada de mestre absoluto e submetendo-o à 

crítica e discussão pode ser um passo que muitos não consigam dar.

Além disso, tal como já havia acontecido no tempo de Freud, qualquer 

                                                
18 É preciso deixar claro que Routang está falando de alguns lacanianos, não todos. 
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crítica à teoria será lida a partir da própria teoria – é dito, por exemplo, que 

aqueles que não aceitam a psicanálise assim o fazem devido à resistência. 

A teoria é tomada então como ponto de partida de todo pensamento 

e inclusive de todo pensamento possível, o que faz da teoria um 

sistema dentro do qual se está preso. A teoria se torna um sintoma 

ou um sistema de defesa. (Roustang, 1987, p. 94)

Por isso, a resposta parece ser o fechamento da relação com outras 

disciplinas e o apego à letra dos fundadores. Tal fechamento, que já foi referido 

acima como uma característica de Freud, foi percebido por Beividas (1992) nos 

círculos lacanianos da seguinte forma: “ou a psicanálise lacaniana se funda no 

estilo (de Lacan), no regime exclusivamente conotativo de evocação de seus 

conceitos, ou, se conceder aí um espaço a qualquer tentativa de metalinguagem, 

ela não será mais psicanálise lacaniana” (p. 2). 

Isto é a percepção da hostilidade de um grupo a um estilo discursivo 

diferente do que está em voga em seu interior.  O perigo dessa fixação foi também 

analisado por Quinet (1992), em um artigo sobre a transmissão da psicanálise, no 

qual ele identifica o risco da repetição das frases e fórmulas de Lacan como 

jargões, vendo nisso um “assassinato de idéias” e um procedimento que tenta 

“mascarar a falta de saber”. Alerta ainda para o problema da identificação 

imaginária com Lacan, e a mimetização daí decorrente. 

Não deixa de ser uma ironia que o ensino de Lacan tenha provocado tanta 

alienação e identificação imaginária à sua pessoa – logo ele, que destrinchou com 

detalhes em sua teoria o processo de alienação e separação e criticou 
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veementemente a psicologia do ego, por entender que ela promovia a 

identificação do paciente com o analista. 

Concordando com Beividas (1995), notamos igualmente uma estagnação 

na produção pós-lacaniana: são tantas as repetições das mesmas idéias e tão 

forte o apego aos mesmos textos que se tem muitas vezes a sensação de que 

ainda estamos na década de 1960. Não houve nenhuma novidade na lingüística 

desde Saussure? A antropologia nada produziu desde Lévi-Strauss? É forte a 

impressão que os psicanalistas só se autorizam a falar aquilo que já está lá em 

Lacan, ou pode dali ser desenvolvido, mas carecem da coragem para inventar 

qualquer coisa de novo. 

Como vimos, a manutenção dessa situação representa um ganho, pois 

permite encenar a mesma peça sempre mais uma vez e deixar o lugar de mestre 

intocado. Parece que há verdadeiro pânico de que a psicanálise venha a ser lida a 

partir de outro campo do conhecimento, como a psicologia, a filosofia, a 

antropologia, quase como se isso significasse necessariamente um perigo de 

incorporação e destruição da especificidade psicanalítica por parte desses outros 

referenciais. E, por isso, é utilizada uma estratégia que Beividas (2000, p. 305) 

classificou de apofática (do grego apophasis = negação). 

A estratégia apofática vai tratar de afastar qualquer teoria que perturbe o 

sono em que descansa a relação mestre-discípulo dizendo que o significante de 

Lacan não é o significante de Saussure, o inconsciente não tem nada a ver com 

qualquer outra concepção presente na filosofia, a utilização que se faz da lógica e 

da topologia é uma subversão única, tudo enfim não se liga a nada, todos os 
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conceitos são irredutíveis e incomparáveis. 

Há, sob esta justificativa, o desejo, a paixão em fazer da teoria de 

Lacan algo tão diferente do que podemos nós mesmos fazer que 

devemos ficar reduzidos ao silêncio. Trata-se mesmo de crença (...) 

na unicidade insuperável e invencível da teoria lacaniana. (Roustang, 

1987, p. 115)

Tal como a pessoa de Freud se confundiu com a causa da psicanálise em 

seu tempo, hoje se parece entender que o estilo de Lacan é a própria psicanálise. 

Em meio a tantas paixões, posições extremas de amor e ódio, idealização e 

difamação, que Lacan (assim como Freud) era capaz de despertar, não é por 

acaso que a biografia de Lacan escrita por Roudinesco (2008) tenha como 

epígrafe a seguinte frase de Marc Bloch: “Robespierristas, anti-robespierristas, nós 

vos imploramos: por misericórdia, dizei-nos, simplesmente, quem foi Robespierre”. 

E certamente não é por acaso que o texto de Roudinesco seja um dos mais 

esclarecedores sobre a figura de Lacan, justamente por colocá-lo sob uma 

perspectiva histórica. Se Lacan pôde reviver a mística da causa freudiana, isso se 

deve em grande parte ao momento histórico em que seu ensino se desenvolveu, 

isto é, principalmente nas décadas de 50 e 60, quando a mitologia em torno de 

Freud ainda era espessa. 

O ensino de Lacan dependia desse relacionamento excessivamente 

apaixonado com a pessoa do mestre fundador, baseado em uma concepção 

mitológica de Freud e da história da psicanálise que não pode mais ser sustentada 

hoje em dia, depois das obras históricas de Whyte (1962), Ellenberger (1970), 
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Roazen (1978) e Sulloway (1979) e das críticas de Thornton (1983), Grünbaum 

(1984), Gellner (1988), Sulloway (1991), Eysenck (1993), Esterson (1993), 

Wilcocks (1994), Farrell (1996), Borch-Jacobsen (1996), Macmilan (1997), Cioffi 

(1998) e Webster (1999). É na medida em que a comunidade lacaniana ainda está 

apoiada nessa mitologia interna ao movimento psicanalítico (de glorificação do 

herói Freud e da sua causa) que ela se refugia em uma imitação a-histórica do 

estilo formulado por Lacan, seu legítimo herdeiro. 

A força que provém do lugar extremamente idealizado deixado por Freud, o 

de mestre fundador inquestionável, é o que compele os discípulos à imitação e 

não à crítica. Entendendo porque a repetição do estilo de Lacan acontece com 

tanta intensidade, passaremos agora a examinar as conseqüências desse estilo, 

que marcas ele deixa na psicanálise dos que se encontram sob a esfera de 

influência de Lacan. 
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Capítulo 3: Conseqüências do estilo lacaniano

“Todo es posible por las palabras, y justamente a causa de esta condición: 

que no tengan ya sentido19” (Lacan, seminário 21, lição 5)

Neste capítulo exploramos duas conseqüências do estilo lacaniano: no item 

3.1 os efeitos desestabilizadores do estilo lacaniano no emprego tradicional de 

conceitos, que passam a ser utilizados deliberadamente para servirem a 

propósitos muito diferentes da definição lógica clara e estável; no item 3.2 a 

provocação do desejo do ouvinte ao se deparar com um discurso-enigma.

Finalmente, no item 3.3 retomamos a discussão entre as correntes científica e 

subjetiva e suas diferentes concepções sobre o estilo lacaniano. 

3.1 A polissemia dos conceitos: riqueza ou inconsistência? 

No fim do capítulo um mencionamos o fato de que há uma predominância 

do modo de transmissão subjetivo no campo da psicanálise lacaniana, em 

detrimento do modo de transmissão científico. É possível ler nessa predominância 

um reflexo coerente com a postura de Lacan e o papel decisivo da sua influência, 

pois embora ele tenha se servido de recursos de ambos os estilos de transmissão, 

colocou definitivamente ênfase maior no estilo subjetivo:

Qualquer retorno a Freud que dê ensejo a um ensino digno deste 

                                                
19 “Tudo é possível pelas palavras, e justamente nessa condição: que não tenham mais sentido”
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nome só se produzirá pela via mediante a qual a verdade mais oculta 

manifesta-se nas revoluções da cultura. Essa via é a única formação 

que podemos pretender transmitir àqueles que nos seguem. Ela se 

chama: um estilo. (Lacan, 1957a/1998, p. 460)

Essa tendência claramente se acentua ao longo do seu ensino, que começa 

com textos redigidos de forma mais próxima da tradicional, mas que, ao longo dos 

anos, vão se tornando cada vez mais idiossincráticos, subjetivos e ininteligíveis. 

Tudo se passa “como se os conceitos psicanalíticos, antes de achar seu 

lugar na teoria, devessem mexer, deslocar alguma coisa no sujeito” (Milán-Ramos, 

2007, p. 14).  Nada mais natural, portanto, que pouca atenção seja dada à 

definição clara dos termos, eliminação de ambigüidades, delimitação rigorosa do 

sentido das palavras utilizadas – tudo aquilo que uma transmissão científica 

tradicionalmente exige e preza. Sob certo ponto de vista, Lacan é justamente o 

contrário de um pensador que constrói um sistema, seu seminário é uma 

investigação errática, uma eterna digressão que não teme inventar novos 

conceitos, rever o que já foi dito sob outro prisma e seguir sempre adiante, sem 

preocupação de ordenar o percurso em uma seqüência lógica.  

Ao contrário, se, como vimos, o discurso lacaniano tem a pretensão de 

imitar o próprio inconsciente nas suas reviravoltas, na sua polissemia e 

imprevisibilidade, ele tem que ser volátil, metamorfoseando-se em um jogo de 

espelhos que remeta à cifração e ao desvelamento do desejo do sujeito. “O estilo 

lacaniano mostra a entrada no desfiladeiro de uma experiência de subjetivação” 

(Milán-Ramos, 2007, p. 19). Podemos dizer que se trata de um convite 
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direcionado ao sujeito no que ele tem de mais singular e pessoal, seu desejo, seu 

inconsciente, sua posição subjetiva diante do saber e do conhecimento. 

Milán-Ramos (2007) aponta a existência de “uma certa recusa à definição 

dos conceitos” na teoria lacaniana: “sempre que for possível, sempre que parecer 

viável, evitar o avanço do texto como um encadeamento dedutivo a partir de 

definições: poupar-nos dessa cristalização do tempo da teoria que se encarna na 

certeza e na segurança das definições. (p. 36)

Esse procedimento, que, segundo Milán-Ramos (2007), Lacan chamou de 

“fracasso do conceito”, é obviamente um fracasso deliberado para que “a letra 

perca estabilidade e apele ao significante (...) e a subjetivação da letra possa 

produzir-se” (p. 37). O que isso quer dizer é que a falta de clareza nas definições, 

ou melhor, a indefinição deliberada, é justamente o recurso escolhido para que se 

abra as portas da subjetivação do texto.

O labirinto da teoria é construído para que o sujeito tenha que se haver 

com a sua parte na produção do sentido, e tenha uma participação ativa na 

invenção da psicanálise, conquistando o seu entendimento com base na sua 

experiência e esforço, contra os obstáculos que lhe interpõe a selva dos 

significantes e descobrindo inclusive o sem-sentido da experiência do Real.

Desnecessário dizer que estamos muito longe das formas de discurso 

tradicionais da ciência, onde a clareza e coerência dos raciocínios devem buscar 

um único entendimento, onde se procura o sentido unívoco, e não equívoco. No 

entanto, paradoxalmente, a teoria lacaniana brinca insistentemente com o discurso 

científico, e podemos dizer que em alguns momentos se passa por ele, faz 
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semblante de ciência, na medida em que recorre à matemática, à lingüística, à 

lógica, se revestindo do prestígio dessas disciplinas para falar de outra coisa (o 

inconsciente) e subvertê-las de forma irônica. 

Como um exemplo dessa ironia citamos Milán-Ramos, que chega a dizer 

que “certo efeito tautológico sempre resulta produtivo na hora de construir 

definições” (2007, p. 43) e celebra a frase de Lacan “um significante representa 

um sujeito para outro significante” como exemplo disso. Nesse caso, o 

procedimento lacaniano é justamente o contrário do que ensina a disciplina da 

lógica, que entende que a tautologia na definição é uma falha que torna a 

definição inútil, pois não se pode definir um termo utilizando ele mesmo – no caso 

não se pode dizer que um significante é aquilo que representa um sujeito para 

outro significante, pois o termo “significante” é justamente aquilo que deveria ser 

definido. Dentro da estratégia da transmissão subjetiva, no entanto, essa falha 

lógica é que deve ser estimulada: “A psicanálise rejeita o brilho do sucesso das 

definições, porque reconhece na linguagem uma dimensão essencial do fracasso 

do conceito” (Milán-Ramos, 2007, p. 43). 

“A ambigüidade da letra é o espaço no qual a letra se abre aos efeitos do 

significante, aguarda seus efeitos subjetivantes e, concomitantemente, é o espaço 

no qual seu endereçamento pode produzir efeitos subjetivantes” (Milán-Ramos, 

2007, p. 56). Podemos dizer que toda essa estratégia da transmissão subjetiva 

tem funcionado muito bem, de forma coerente com seus pressupostos e objetivos 

declarados, como demonstra a crescente literatura em torno do tema da 

psicanálise lacaniana e o caso específico de Milán-Ramos pode ser apontado 
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como um ótimo exemplo de leitor que se envolveu dessa forma com a obra de 

Lacan. 

Por outro lado, examinemos esse desprezo pelas definições sob o ponto de 

vista da transmissão científica. Para esta tradição, a idéia básica para que existam 

conceitos é que ao utilizar uma determinada palavra dentro de uma comunidade 

de falantes se obtenha um efeito parecido em todos os ouvintes, de modo a fazer 

com que haja compreensão sobre o que se está falando. Esse é o objetivo das

definições e por isso existe preocupação a respeito de sua precisão.

O temor é que, sem o cuidado necessário com essa precisão, um 

determinado autor corre o risco de falar durante horas sobre um assunto sem que 

haja um acordo de entendimento básico com seus ouvintes acerca dos termos que 

estão sendo utilizados. Ou seja, pode-se falar e conversar sem que ninguém saiba 

ao certo o que está sendo dito, o que torna essa comunicação imprevisível e 

virtualmente sem sentido. Para a mentalidade científica é preciso saber muito bem 

do que se está tratando em cada momento, caso contrário nenhuma comunicação 

verdadeira é possível. 

Crença oposta àquela que rege a comunidade lacaniana: a de que a 

essência da comunicação é o mal entendido. Para a ciência, o mal entendido não 

é a regra, é a exceção que deve ser combatida, extirpada. A ambigüidade e a 

polissemia precisam ser tanto quanto possível eliminadas de qualquer 

comunicação científica. Exemplificaremos essa mentalidade científica citando 

trechos do manual de estilo da APA (American Psychological Association) que 

ilustram bem esse combate: 
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Diga apenas o que precisa ser dito (...) descarte descrições 

excessivamente detalhadas (...) adornos desnecessários; 

elaborações em torno do óbvio; observações ou apartes irrelevantes 

(...) certifique-se de que todas as palavras significam o que você 

pretende dizer (...) evite expressões coloquiais, que dispersam o 

significado (...) Os recursos que atraem a atenção para palavras, 

sons, etc. em vez de para idéias, são inadequados na escrita 

científica. Evite o uso excessivo de aliteração, de rima, de 

expressões poéticas e de clichês. Use metáforas moderadamente; 

embora elas possam contribuir para simplificar idéias complicadas, 

podem também distrair o leitor. Evite usar metáforas mistas (por 

exemplo, uma teoria que representa um ramo de um crescente corpo 

de evidências) e palavras com significados adicionais ou 

indesejáveis, que podem distrair ou de fato enganar o leitor. Use 

expressões figuradas com moderação e expressões pitorescas com 

cuidado. (APA, 2006, p. 19-21 e p. 41)

Essas recomendações condenam várias práticas que são freqüentes no 

estilo lacaniano, dentre elas o uso de recursos literários e metáforas. “Os próprios 

escritos de Lacan transbordam de metáforas extravagantes, absurdas e mistas, 

precisamente para tirar o leitor de um reducionismo complacente inerente a todo 

processo de compreensão” (Fink, 1998, p. 95).

Não é preciso procurar muito para ver que as metáforas e a escrita com 

expressões poéticas aparecem constantemente nos trabalhos dos psicanalistas do 
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campo. Algumas expressões colhidas por Beividas (2006), sem citar os autores, 

foram "a pulsão é uma comichão, uma cócega que, vira-e-mexe, faz balancê", ou 

"a neurose é a captura da subjetividade pelo enigma tornado voragem". Outro 

exemplo, que tomamos de Žižek (1997) é: “Uma das definições do real lacaniano 

é que ele é o corpo esfolado, escalpelado, a palpitação da carne vermelha, viva.” 

(p. 224). 

A postura científica, no entanto, não é a de proibir absolutamente as 

metáforas, mas sim a de defender que elas não podem ser utilizadas em 

substituição de definições teóricas. Devem ser usadas ‘moderadamente’:

Sem contestar a metáfora ou o poético como legítimos instrumentos 

de captação e de formulação dos fenômenos sutis da linguagem e, 

portanto, do psiquismo, apenas a sua proliferação, sem o lastro de 

uma demonstração consistente, pode até confortar uma ou outra 

veleidade poética, mas não otimiza a produção nem a transmissão 

da teoria. (Beividas, 2006)

Para uma transmissão científica é inadmissível o uso indiscriminado de 

metáforas do tipo o Outro como um “tesouro dos significantes” o real como “um 

furo” etc. Tais expressões são vistas como um abuso que tomou o lugar da 

verdadeira construção teórica, afinal, metáforas podem ajudar a transmitir um 

conceito, criar uma imagem que facilite sua compreensão, mas devem poder ser 

traduzidas em formulações teóricas claras. Se isso não acontece, o que restaria é 

apenas um uso indiscriminado de metáforas, que pode ser algo interessante para 
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o discurso poético, mas é extremamente frágil e impreciso dentro de uma teoria 

que se pretende rigorosa.

A partir do ponto de vista científico, se pode condenar do mesmo modo a 

prática dos aforismos, pelo que eles possuem de imprecisos. O efeito das 

máximas lacanianas é que a falta de explicações unívocas e precisas faz com que 

cada um interprete o sentido da frase de uma maneira diferente, fazendo do termo 

teórico um verdadeiro leque de possibilidades que se expandem em várias 

direções de forma imprevisível. 

Dentro do campo lacaniano, com o atual predomínio da transmissão 

subjetiva, podemos dizer que via de regra os conceitos são introduzidos sem 

definição tradicional. São mais frequentemente atirados ao ouvinte/leitor com 

rapidez e se espera que ele em algum momento “entenda” o que tal conceito é 

através da repetição e do uso continuado, ou pelo menos finja entender e passe à 

imitação do seu uso.

São frases e termos que são, em última instância, vazios, e é esperado 

(conforme a teoria dos “textos escrevíveis” de Barthes) que o leitor os preencha de 

sentido. Um autor que parece estar mais consciente dos múltiplos sentidos dos 

termos na teoria lacaniana é Fink, e é interessante observar o que ele tem a dizer: 

“Nas minhas primeiras obras sobre Lacan, eu estava bastante preocupado em 

compreender as ‘verdadeiras distinções’ entre o Nome-do-Pai, S(A), Φ, S1, e 

assim por diante, e seus sentidos e usos múltiplos me incomodavam” (Fink, 1998, 

p. 180).

Fink continua contando como se permitiu superar tal incômodo e refletir 
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livremente sobre os conceitos interpretando-os da forma como lhe parecia ser 

mais adequado de acordo com cada contexto. Ou seja, ele aprendeu a reconhecer 

que não existem as ‘verdadeiras distinções’ entre os termos, porque seus sentidos 

não estão fixos, presos por definições, sendo o uso esperado dos termos dentro 

da comunidade lacaniana esse que Fink aprendeu com o tempo: usá-los conforme 

o momento, dentro do contexto, e de acordo com a subjetividade interpretativa. 

Apesar desse relato de mudança de atitude por parte de Fink, notamos que 

o propósito de distinguir entre diferentes significados de forma mais clara nunca 

abandonou sua abordagem de Lacan. Encontramos Fink (1998, p. 31) 

distinguindo, por exemplo, 4 faces diferentes do conceito de Outro a partir de sua 

leitura de Lacan: 1) o Outro como linguagem, conjunto de todos os significantes; 2) 

o Outro como demanda; 3) o Outro como desejo (objeto a) e 4) o Outro como 

gozo. Em outro momento do mesmo livro (cap. 3) fala do real como 1) referente a 

um tempo anterior a linguagem; 2) como sinônimo do que ainda não foi 

simbolizado; 3) como trauma; 4) e como algo gerado pela dinâmica interna da 

ordem simbólica. 

Isso demonstra a prática comum de colocar vários significados em um 

mesmo termo, com a notável diferença de que Fink parece muito mais atento e 

consciente disso do que a maioria dos autores lacanianos, e o expressa de forma 

mais aberta. Em seu livro “Lacan to the letter” (2004, p. 143), fala sobre dois tipos 

de sujeito na obra de Lacan: o sujeito do significante e o sujeito do gozo – para em 

seguida lamentar que Lacan raramente especifica sobre qual sujeito ele está 

falando em um dado momento! 
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Os próprios matemas, supostamente capazes de fornecer formalizações 

precisas da experiência analítica, são objetos de diferentes interpretações e 

utilizações: “Os sentidos dos símbolos muitas vezes mudam de forma significativa 

no curso dos textos de Lacan” (Fink, 1998, p. 143) e “Cada matema condensa e 

corporifica, em um certo sentido, uma quantidade considerável de 

conceitualizações, embora cada um seja também altamente polivalente” (Fink, 

1998, p. 177). A transmissão subjetiva vê essa polissemia como uma riqueza da 

obra de Lacan, enquanto os adeptos da transmissão científica apontam-na como 

um profundo defeito. 

Um dos exemplos mais destacados dessa polissemia se encontra no 

conceito de objeto a: 

Ao criar o objeto a, Lacan sentiu que havia feito a contribuição mais 

importante à psicanálise. Poucos conceitos na obra lacaniana foram 

elaborados de forma tão ampla, revistos de maneira tão significativa 

da década de 1950 à década de 1970, examinados em minúcias a 

partir de perspectivas muito diferentes, e exigem tantas modificações 

em nossa forma habitual de pensar o desejo, a transferência, e a 

ciência. E poucos conceitos têm tantos avatares nas obras de Lacan: 

o Outro, o agalma, o número de ouro, a Coisa Freudiana, o real, a 

anomalia, a causa do desejo, o mais-gozar, a materialidade da 

linguagem, o desejo do analista, a consistência lógica, o desejo do 

Outro, o semblante/simulacro, o objeto perdido e assim por diante. 

Uma vez que literalmente milhares de páginas na obra de Lacan, a 
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maioria delas ainda não publicadas, são dedicadas ao 

desenvolvimento desse conceito, não posso de maneira alguma 

esperar fornecer uma explicação satisfatória para o objeto a que 

explique ou abranja de maneira adequada todas as teorias de Lacan.

(Fink, 1998, p. 107)

Qual a reação diante desse estado surpreendente de 

complexidade/indefinição da teoria de Lacan? A reação dos discípulos parece ter

sido a suposição de que devem estudar mais a fundo a obra do mestre, e que se

dedicarem horas de estudo, com paciência, e durante anos a fio, chegarão a uma 

compreensão cada vez maior do que significa o objeto a. A reação pragmática de 

tantos outros leitores que jogam o livro de lado é que Lacan é um teórico tão ruim 

que é capaz de produzir milhares de páginas confusas e mal elaboradas sobre um 

conceito que no final ninguém sabe ao certo o que é. 

Fink (1998) continua: 

Não é uma questão simples reconciliar todas as suas formulações 

com relação ao objeto. Sem dúvida, isso é parte do que torna o 

conceito tão fértil para elaborações adicionais, mas tão enervante 

para o sistematizador e tão entediante para ‘os espíritos científicos’. 

Pode um conceito tão polivalente ser de algum valor para a 

constituição da psicanálise como um discurso significativo e 

principalmente como uma ciência? (p. 108) 

Embora Fink trate do objeto a, fica claro que a reflexão remete a um 

questionamento mais geral: se os conceitos são tão indefinidos, pode a 
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psicanálise lacaniana ter valor enquanto discurso significativo ou ciência? Mas, ao 

mesmo tempo, poderíamos perguntar: será que a psicanálise almeja qualquer um 

desses objetivos? Embora de uma forma diferente, podemos dizer que a questão 

da linguagem e dos conceitos já era um problema da psicanálise na época de 

Lacan, devido à fragmentação em diversas escolas e grupos teóricos diferentes, 

quadro que Miller (1999) pinta habilmente como uma “babel psicanalítica”. Teria o 

lacanismo acrescentado um estilo a mais nessa babel, estilo que consegue ser 

ainda mais obscuro que os anteriores? 

Para Miller (1997) a dificuldade do ensino de Lacan levou muitos lacanianos 

a se refugiarem na obscuridade. Hoje podemos falar que houve a criação de um 

verdadeiro dialeto, o lacanês – também chamado por Pierrakos (2005, p.29) de 

“parlacan” – uma nova linguagem da qual o mínimo que se pode dizer é que ela 

não prima pela clareza – vejamos um exemplo dado por Beividas (1995): 

Essa metáfora [paterna], diz um psicanalista, dá seu significante ao 

desejo e ao gozo barrando o A do Outro. O efeito da significação 

fálica inscreverá o gozo sob a forma de uma articulação que tem por 

consequência alíngua (lalangue). Os objetos a darão assim ao ser 

falante sua dimensão àquilo que se chama realidade. Esses objetos 

articularão o discurso, isso porque falar designa a ausência [de 

sentido] (ab-sens) do Outro. (p. 8)

Beividas (1995) prossegue dizendo que esse paragráfo “não diz nada para 

meu entendimento” e propõe a brincadeira de trocar vários dos conceitos de lugar 

uns com os outros (metáfora paterna, significante, desejo, gozo, Outro, alingua, 
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objeto a), pois no final das contas não faria nenhuma diferença. 

Afinal, dar continuidade a tal modo de lidar com os conceitos e com a 

experiência psicanalítica poderá levar a um obscurantismo cada vez maior por 

parte da comunidade lacaniana? Haverá como conseqüência um aumento do 

isolamento dos psicanalistas, dado a sua incompatibilidade e falta de abertura 

para com outros discursos? Miller (1997) se mostra consciente desses perigos:

Como é o tipo de agrupamento ao redor dos significantes de Lacan? 

Na verdade nós somos uma pequena seita (...) É certo que temos a 

propensão de fazermos nossas próprias publicações, não 

compartilhamos da vida intelectual em geral. Temos de abrir as 

portas (...). (1997, p. 159)

Beividas (2006) constata o mesmo:

A partir da morte de Lacan, a psicanálise herdada voltou a correr o 

mesmo risco de solipsismo, de enclausuramento, de auto-suficiência 

que caracterizou os discípulos de Freud até os anos cinqüenta. Ela 

começa novamente hoje a se ressentir dos embaraços das meras 

repetições, de mimetismos ou paráfrases menores do texto de Freud 

e, sobretudo, de Lacan. Não consegue efetivar um diálogo mais 

conseqüente com a comunidade científica, em que os conceitos 

tenderiam a perder, na discussão crítica, o ranço do esotérico.

Miller (1997) constata com surpresa que nos encontros de psicanalistas 

lacanianos que tem freqüentado todos os trabalhos estão de acordo com Lacan e 

sugere que isso seja o efeito de uma identificação, e que esta constitui um 
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obstáculo ao trabalho. Ou seja, o diagnóstico que apresentamos no segundo

capítulo também é compartilhado por alguém que está participando ativamente da 

psicanálise lacaniana após a morte do mestre.

São dois os possíveis efeitos nocivos do uso deteriorado da linguagem: a 

incomunicabilidade com outros discursos da sociedade em geral é um deles e a 

corrosão do entendimento dentro do próprio grupo é outro, embora esse pareça 

bem menos perceptível, dado a aceitação geral da transmissão subjetiva e o 

desdém pela noção de comunicação clara. Como se poderia dizer que há um 

entendimento certo ou errado quando não há significado unívoco a ser percebido? 

Isso seria o mesmo que dizer que qualquer coisa vale? Como avaliar a qualidade 

de uma transmissão quando o mal entendido é cultuado como onipresente na 

comunicação humana? Esses são alguns questionamentos que a polissemia 

conceitual lança para o campo lacaniano.   

3.2 Provocação do desejo

Agora que já examinamos a primeira conseqüência do estilo lacaniano sob 

a denominação de polissemia conceitual, podemos examinar a segunda: 

provocação do desejo. É fácil perceber que há uma relação entre o estilo e a 

linguagem própria de Lacan e a sua posição privilegiada enquanto sujeito suposto 

saber analisada no capítulo dois. “Lacan adorava dizer que ele era ilegível, 

justamente para que todo mundo tivesse o desejo de lê-lo” (Goldenberb, 1997). É 

a obscuridade e o efeito de enigma do estilo que criam a suposição de saber, ou 
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seja, a transferência. “O mistério do estilo de Lacan funda-se positivamente no 

‘efeito transferencial’ que opera” (Leite, 2007, p.12).

Na medida em que seu sucesso reside no seu não entendimento, há que se 

compreender porque esse discurso provoca o desejo de saber, sem jamais 

satisfazê-lo. Nas palavras de Miller, quando em uma de suas visitas ao Brasil: “A 

que devo esses vibrantes auditórios que nunca me faltaram desde 1981? [ano da 

morte de Lacan] (...) o enigma Lacan” (Miller, 1997, p. 10). E depois “Se [Lacan] 

reteve tanta gente ao seu redor, foi porque manteve na audiência o sentimento de 

que havia algo essencial em debate e que seria possível saber tudo, um pouco 

mais tarde” (Miller, 1997, p.78).

Assim, a promessa de saber, que nunca se realiza, é a espera que sustenta 

a curiosidade do auditório até o fim, na expectativa de que haja a decifração do 

enigma. No entanto, resolver o enigma seria acabar com a transferência, perder a 

suposição de saber que sustenta a transmissão lacaniana. 

The unconscious aim of his [Lacan] ritual obscurity appears to be 

domination. The obscurity is a means of creating anxiety about not 

understanding, while at the same time preserving the mystery of 

Lacan’s thought and personality. To understand something is to 

reduce it to human proportions; to allow something to remain 

incomprehensible is to let it remain mystically vast and potentially 

dominating (Webster, 2002). 

[O objetivo inconsciente de sua [Lacan] obscuridade ritualística 

aparenta ser a dominação. A obscuridade é um meio de criar 
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ansiedade acerca do não-entendimento, ao mesmo tempo 

preservando o mistério do pensamento e personalidade de Lacan. 

Compreender algo é reduzi-lo a dimensões humanas; permitir que 

algo permaneça incompreensível é deixar isso misticamente vasto e 

potencialmente dominante]

Toda essa mistificação é uma sedução. E ninguém a resumiu melhor que 

Miller: “O oferecimento da histérica é algo do tipo ‘goza do meu enigma’. E assim é 

Lacan” (1997, p. 389).

3.3 Corrente científica x subjetiva

Tentaremos fazer um balanço final sobre o debate entre a corrente 

subjetiva e a científica nos utilizando para isso da leitura que cada um desses 

pontos de vista faz da polissemia conceitual, ou fenômeno da indefinição dos 

conceitos em Lacan. Do ponto de vista subjetivo “se tentamos separar a 

objetividade teórica do estilo teórico lacaniano... não sobra nada” (Milan-Ramos, 

2007, p.47). Estilo e teoria são o mesmo, inseparáveis, e uma dose de 

ambigüidade e polissemia será sempre bem vista, pois estará a serviço dos efeitos 

de subjetivação que visam a formação do analista, que deve interpretar os textos 

em comunicação com sua experiência em análise, prática clínica, supervisão e 

produção teórica. 

Sob a ótica científica, o interesse é o oposto, e a pergunta se faz: o que 

restaria do pensamento de Lacan se o verniz verbal que o reveste fosse 
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retirado20? Se o resultado for nada, então não há nenhuma utilidade (científica) em 

ler sua obra, e se for encontrado algo, esse conteúdo deveria ser extraído e 

separado do estilo que o envolve, para ser exposto dentro dos cânones da 

comunicação científica padrão, que visa ao entendimento mútuo. 

  A transmissão subjetiva, no que tem de melhor, permite a liberdade da 

criação e a pluralidade de sentidos, a exploração dos efeitos estéticos e 

transferenciais; o discurso se torna um ato analítico em si mesmo, com grande 

apelo de convocação ao sujeito, pois tem como efeito apontar a direção do Real, 

na medida em que afirma a não existência da relação sexual. Por outro lado, no 

que tem de pior, encarna a falta de rigor e precisão a ponto de perder o significado 

das palavras, em um dialeto ininteligível e hermético, no qual tudo o que resta é 

uma conversação impossível. 

A transmissão científica, em seu lado positivo, permite o estabelecimento 

de uma linguagem comum e significados estáveis, essenciais para o progresso do 

conhecimento e seu ensino. A organização e sistematização levam a novos 

avanços e intercâmbio mais fácil com outras áreas. No seu aspecto negativo pode 

se tornar uma camisa de força para a teoria, tornando os conceitos elementos 

imutáveis e o sistema algo fechado, aniquilando o espírito investigativo. 

Desestimula a relação pessoal com a teoria e o conteúdo, tratando tudo de forma 

fria, impessoal e asséptica, podendo gerar uma teoria morta a ser decorada e não 

vivida. 

Para Mounin (1972) “No sería ilegítimo encerrar a Lacan en su estilo: 

                                                
20 Pergunta que Sokal & Bricmont (1999, p. 153) fazem a respeito de Baudrillard, mas que pode ser 
facilmente transposta para Lacan, enquanto representativa desse ponto de vista.
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caracterizarlo, denfinirlo, psicoanalizarlo, incluso, a partir exclusivamente de su 

estilo” (p.207). Se for verdade que há identificação total entre Lacan e seu estilo, 

então a transmissão subjetiva é a única possível. Se for possível separar estilo e 

conteúdo, então poderíamos dizer como Schneiderman (1988): “Nada (...) nos 

obriga a seguir Lacan no campo do obscuro. Se sua teoria é válida, deve-se ser 

capaz de articulá-la com clareza e precisão” (p. 7). 

Seria o caso de uma escolha ou/ou? Em meio a essa controvérsia, é 

preciso colocar que não é necessário que a opção entre essas correntes seja 

mutuamente excludente. Existiria um verdadeiro Lacan a ser reivindicado pela 

corrente científica ou subjetiva? A verdade é que se pode utilizar a sua obra para 

alimentar tanto a uma como a outra concepção, dado o seu caráter multifacetado, 

resiste ao entendimento e à classificação. Além disso, um texto qualquer pode ter, 

ao mesmo tempo, um certo grau de participação em um estilo e outro.

Ao discutir o estilo de Freud, Souza (1999) critica a divisão feita por Walter 

Schönau entre prosa artística e prosa científica, divisão praticamente idêntica a 

que denominamos de transmissão subjetiva e científica, argumentando que vários 

autores desafiam essa forma de classificação, produzindo textos que questionam 

essas fronteiras. 

Para Chaitin (1996) o discurso de Lacan é ao mesmo tempo Mythos e 

Logos, poesia e ciência. Turkle (1992) diz que se tentarmos colocar Lacan em um 

lado ou outro da linha que separa ciência e poesia o que acontece é que a linha 

mesma passa a ser questionada. 

De fato, já afirmamos que é possível encontrar traços de ambos os modos 
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de transmissão em Lacan, embora o estilo subjetivo tenha prevalecido. A obra de 

Freud, no entanto, pode ser citada como um exemplo mais enfático do uso 

diversificado desses estilos, uma vez que nela encontramos alguns textos de

cunho mais literário, outros de cunho mais científico e outros ainda mais 

filosóficos, especulativos (Souza, 1999). “Quantos Freud existem? Há o sagaz 

observador da natureza humana e, também, o cientista materialista lamarckiano 

do século XIX, o criador de teorias especulativas e o clínico rigoroso”. (Bleichmar

& Bleichmar, 1992, p. 171).

A natureza falha e o alcance limitado dessa classificação não a impede de 

ter sua utilidade, ajudando a delimitar e a dizer algo da realidade discursiva em 

questão, tal como fizemos. Baseados no que discutimos até aqui, poderíamos 

pensar a psicanálise como um discurso e uma prática que possui potencial e 

flexibilidade para utilizar-se de vários registros diferentes do saber e da 

experiência humana.

O estatuto sempre complexo e problemático do seu posicionamento na 

história das ciências e na epistemologia21 parece revelar algo: na psicanálise os 

domínios da Arte, Ética e Ciência se confundem. De fato, pensar a Psicanálise 

como tendo participação nesses três registros é algo que faz justiça às obras de 

Freud e Lacan, e escancara as dificuldades de optar de forma decisiva entre uma 

transmissão subjetiva e uma científica.

Mas até mesmo o tamanho da ênfase ou do papel ocupado por um modo e 

outro de transmissão já é motivo de fortes controvérsias, e é possível encontrar 

                                                
21 Ver as dificuldades de Figueiredo (2003) para situar a psicanálise epistemologicamente.
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embasamento tanto em Freud como em Lacan para a radicalização de uma

postura mais científica ou subjetiva. Considerando o debate dentro desse contexto 

maior, e considerando também a presença de autores engajados e produtivos em

ambos os lados, o mais provável é que essa tensão continue indefinidamente a 

gerar discussões apaixonadas dentro do campo psicanalítico. 
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Capítulo 4: Conclusão

  

Talvez seja útil retomar aqui as três questões colocadas na introdução 

desta dissertação, para avaliar em que medida os capítulos conseguiram 

respondê-las e apontar desenvolvimentos possíveis. 

1) Qual a origem do estilo Lacaniano? Ou, em outras palavras, quais as 

causas da sua existência? Por que veio a se formar com as características que 

possui, destacando entre elas a dificuldade e a resistência ao entendimento? A 

pesquisa realizada no primeiro capítulo chegou à conclusão de que é preciso levar 

em conta vários elementos diferentes para melhor contextualizar e compreender 

as causas da formação do estilo lacaniano. 

Conseguimos identificar oito fatores distintos e relevantes para uma 

resposta satisfatória à questão do estilo lacaniano. É possível que futuras 

pesquisas possam identificar ainda mais causas do que pudemos apontar, mas o 

mapeamento realizado aqui certamente será útil para desenvolvimentos

posteriores. 

Como o resultado da presente pesquisa foi o de compilar as diferentes

explicações, pode-se imaginar que pesquisa mais detalhada sobre cada fator 

possa ser levada adiante individualmente. Tratamos o estilo de Lacan e as suas 

interpretações por parte dos comentadores de uma maneira geral, isto é, apesar 

de termos ressaltado a característica da dificuldade não realizamos uma análise 

descritiva que separasse uma por uma as características do estilo. Essa é uma 

lacuna na literatura – não encontramos nenhum estudo mais completo e exaustivo 



72

de descrição do estilo lacaniano (embora existam tentativas isoladas e de alcance 

limitado como as de Mounin, 1972 e Fages, 1975). 

Tal descrição analítica iria explorar detidamente características mais 

específicas e citar vários exemplos de sua presença no discurso de Lacan, como,

por exemplo, o uso de aforismos, o uso de trocadilhos e jogos de palavras, o uso 

de metáforas e da ironia, etc. Embora seja mais propriamente um estudo literário, 

essa abordagem talvez possa lançar luz e ter repercussões no estudo da teoria

psicanalítica. Tal pesquisa descritiva e analítica do estilo de Lacan também 

poderia ter como efeito evidenciar ainda mais sua ligação com a poesia, a 

literatura e o surrealismo. 

2) Por que o estilo de Lacan se difunde sob a marca da repetição?

No capítulo dois argumentamos em favor da idéia que a repetição do estilo 

lacaniano se dá pelo lugar de autoridade e influência que Lacan veio a ocupar – o 

de herdeiro legítimo de Freud.  Para se colocar nesse ponto perfeito e 

inquestionável do imaginário psicanalítico, Lacan se serviu do seu estilo, 

sustentando formulações enigmáticas que eliciam a resposta de suposição do 

saber, e se apoiando amplamente na fé apaixonada que já existia e estava 

direcionada a Freud. Ao fazer isso, se utilizou da mitologia ainda pouco 

questionada em torno de Freud para reviver a mística da causa psicanalítica. 

Investido de tal poder, a conseqüente identificação e relação afetiva entre 

discípulo e mestre têm perpetuado e transmitido seu estilo até hoje. 

Foi somente depois de termos concluído o capítulo que encontramos o livro 

de Turkle (1992), que confirma amplamente esse argumento. Embora a autora em 
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questão tenha sido influenciada por Roustang, a quem cita em seu livro, o fato de 

que tenha adotado essa perspectiva tem um peso grande, porque desenvolveu a

sua pesquisa através de entrevistas com cerca de 150 psicanalistas franceses, 

inclusive Lacan22.

Sobre o papel do discurso lacaniano na promoção da sua posição 

privilegiada de mestre, não pudemos aprofundar o estudo da retórica lacaniana, tal 

como faz Billig (2006). A julgar por esse artigo, a ampliação desses estudos irá 

confirmar o que afirmamos nesse capítulo.  

Estudos interessantes sobre a retórica de Freud têm surgido (ver as 

indicações de referências sobre o tema dadas por Macmillan, 1997, p. 663-665) e 

acredito que seria instigante procurar relações entre as estratégias retóricas de 

Freud e de Lacan, bem como a relação da retórica de ambos com a construção e 

manutenção do lugar de mestre. 

É preciso destacar também o relativo desconhecimento daquilo que 

Dufresne (2006) nomeou como Estudos Freudianos Críticos23 (EFC) – eles

tiveram um papel fundamental na elaboração do capítulo dois e constituem hoje

uma forte lacuna na literatura brasileira sobre psicanálise. Um grande número de 

                                                
22 Em meados da década de 70, Turkle é uma pesquisadora que vem dos EUA para 

estudar o movimento psicanalítico francês, segundo uma perspectiva sociológica. O resultado é um 
livro extremamente completo, que consegue contar a histórica da psicanálise na França em seus 
pontos essenciais, discorrer sobre as condições sociológicas para que a psicanálise fosse tão bem 
sucedida naquela época específica, além de mostrar suas conexões com eventos políticos e com a 
universidade, fazendo ainda fazer reflexões bastante precisas sobre as questões epistemológicas 
que atravessam o campo (ciência x arte). Um livro imprescindível para o estudo da psicanálise 
francesa.
23 Minha tradução para “Critical Freud Studies” – as referências apresentadas no último parágrafo 
do capítulo 2 formam uma boa lista de exemplos daquilo que Dufresne agrupou com essa 
denominação. Trata-se do grande número de trabalhos que surgiram de 1970 em diante  lançando 
fortes críticas à psicanálise e à Freud ou simplesmente realizando esclarecimentos históricos sobre 
o surgimento e desenvolvimento da psicanálise. O leitor interessado pode consultar também as 
leituras sugeridas em Dufresne (2007) e as coletâneas feitas por Crews (1999) e Meyer (2007).
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obras importantes e inclusive algumas obras essenciais para o estudo e a crítica 

da psicanálise ainda não tem tradução para o português e tampouco tem sido 

divulgadas ou discutidas em maior detalhe na literatura nacional24. Essa lacuna faz 

com que estejamos cerca de 40 anos desatualizados em relação ao que vem 

sendo publicado sobre psicanálise no mundo. 

Não se trata aqui de endossar ou referendar cegamente as conclusões de 

tais críticas, mas sim apontar para a falta do seu estudo no Brasil. Realizar uma 

crítica da crítica (como fazem Robinson, 1993, Holt, 1999 e Lear, 1995) talvez seja 

o próximo passo a ser dado nos estudos sobre psicanálise, mas para que isso 

aconteça é preciso que exista bastante familiaridade com a literatura crítica dos 

últimos 40 anos, devido ao grande número de contribuições relevantes que ela 

tem gerado. 

Nossas hipóteses para o pouco conhecimento dos EFC são: 1) a falta de 

traduções para o português (o que provavelmente deve ser visto também como 

um efeito e não uma causa, devido aos próximos motivos); 2) o desinteresse 

para com o tema, devido à deificação de Freud via Lacan; 3) a forte influência do 

estruturalismo e pós-estruturalismo francês na academia brasileira, que tende a 

fortalecer pontos de vista subjetivos em detrimento dos pontos de vista 

científicos25; 4) o método de pesquisa, que tem se concentrado em ler Freud, 

                                                
24  Exemplos de trabalhos nacionais que discutem alguns EFC são Mezan (2006), Beividas (2009) 
e Xavier (2010), sendo o texto de Beividas aquele que se mostra mais bem informado sobre a 
diversidade dos EFC, já que Mezan se concentra em Grunbaum e Xavier em Ellenberger. Mas 
ainda é muito pouco, considerando a importância  e quantidade dos estudos ainda praticamente 
ignorados pela grande maioria dos pesquisadores em psicanálise. 
25 O estruturalismo é um movimento extremamente amplo e diversificado, que abriga autores de 
grande afinidade com uma postura mais científica, mas aquilo que mais se difundiu foi justamente 
seu lado mais literário e subjetivante. 
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Lacan e autores que também leram predominantemente Freud e Lacan, fazendo 

com que a literatura crítica sobre psicanálise venha sendo praticamente ignorada. 

O foco na leitura dos originais de Freud como método de estudo acadêmico 

da psicanálise foi defendido por Andersson (1962/2000) na sua tese de doutorado, 

onde este preferiu evitar os estudos históricos e biográficos sobre Freud, para se 

concentrar nos textos escritos pelo próprio Freud. Esse parece ter se tornado o 

paradigma dos estudos psicanalíticos brasileiros de orientação lacaniana, com a

única adaptação de incluir a leitura de Lacan.

Tal procedimento tem contribuído certamente para a manutenção da 

relação idealizada com Freud enquanto mestre, pois forma um círculo fechado de 

auto-confirmação. O caminho aberto por Ellenberger (1970) – uma “aventura que 

desmontou o quadro rígido do estudo interno dos textos” (Roudinesco e 

Johansson, 2000) – foi em direção oposta, abrindo espaço para uma série de 

trabalhos inovadores de revisionismo histórico. 

O desenvolvimento de pesquisas nacionais que levem em conta os EFC 

poderá causar grandes transformações no ensino e no debate sobre a psicanálise, 

justamente na medida em que informem os vastos e surpreendentes resultados já 

alcançados por essa literatura crítica, e possam produzir ainda mais dentro de um 

paradigma diferente da exclusividade do método de estudo interno dos textos. 

3) Quais as conseqüências do estilo lacaniano para a comunicação, 

transmissão e ensino da psicanálise?

No capítulo três analisamos principalmente a polissemia conceitual como 

conseqüência do estilo lacaniano, polissemia esta caracterizada pela falta de 
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definições tradicionais e claras para os conceitos teóricos utilizados. A outra 

conseqüência apontada foi a provocação do desejo, enquanto fenômeno 

diretamente derivado da áurea de mistério envolvendo a teoria lacaniana.

Foi somente ao final do trabalho dessa dissertação que percebemos que,

tal como a idealização de Lacan pode ser rastreada como uma herança daquela já 

presente em relação a Freud, a polissemia conceitual e a provocação do desejo 

também merecem observações semelhantes. Macmillan (1997) chama a atenção 

para as falhas de definição, a falta de caracterização adequada dos termos e as 

inconsistências internas da teoria freudiana26, e Sulloway (1991) ressaltou o papel 

de provocação do desejo assumido pelos casos clínicos publicados por Freud 

(embora sem usar esses termos), ao compará-los a amostras de vinho, que 

deveriam levar o leitor a se interessar pela única maneira de aprender realmente a 

psicanálise – o treinamento analítico propriamente dito. 

Desenvolver essas características como já presentes em Freud obviamente 

foge ao escopo desta dissertação, mas podemos esperar que isso faria com que 

tais características de Lacan fossem vistas menos como acidentais ou 

provenientes da sua singularidade, e mais como conseqüências diretas da obra e 

da pessoa de Freud. O legado de Freud afinal pode ser o fator determinante para 

várias peculiaridades de Lacan.

Dentro da perspectiva científica, um programa de pesquisa extenso a ser 

realizado é a análise dos diferentes sentidos dos conceitos lacanianos e sua 

                                                
26 Nagel (1960, citado por Mezan, 2006), considera que a psicanálise não é uma ciência porque 
seus conceitos não são "operatórios", o que significa que são mal definidos e confusos. Acusações 
semelhantes são feitas por Cioffi (1998). 
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organização dentro de um sistema explícito e organizado. Não sabemos dizer em 

que medida isso é possível ou desejável, nem se se trata de uma tarefa 

condenada ao fracasso desde o início. O essencial é que para o ponto de vista 

científico o estilo de Lacan é um obstáculo no meio do caminho dos conceitos. 

Para a corrente subjetiva, o avanço deve se dar na invenção contínua de 

desenvolvimentos teóricos a partir das leituras e releituras do texto lacaniano, à 

luz da experiência pessoal e clínica. A polissemia conceitual não constitui um 

problema aqui, mas sim um instrumento para forjar um saber singular, que seja 

expressão do sujeito.  A transmissão de um estilo e de uma ética é o que está em 

jogo, e para isso o estilo lacaniano é extremamente adequado, na medida em que 

trabalha com o desejo e com o engajamento do sujeito.
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Considerações Finais

Iniciamos este trabalho motivados pela convicção de que o estilo de Lacan 

era algo muito importante para ser tão pouco explorado nas publicações sobre 

psicanálise. Nos livros sobre Lacan, o mais comum é que o seu estilo ocupe um 

lugar de fundo, sendo mencionado enquanto algo de menor importância, como 

uma curiosidade, ou nem sequer seja abordado. Às vezes tem-se a impressão de 

que não se trata de um assunto digno de ser tratado no primeiro plano, ou que 

isso não faria a menor diferença para a transmissão da psicanálise. 

Não refletir sobre o porquê desse estilo e simplesmente incorporar e passar 

adiante sua forma característica de linguagem pode ser o suficiente para sua 

reprodução, mas não é suficiente para sua apropriação crítica. Ao utilizá-lo, 

corremos o risco de adotar uma tradição da qual não conhecemos as origens. Da 

mesma forma, rejeitar o estilo lacaniano sem entender sua função e valor para os 

que o empregam corre o risco de ser um julgamento superficial e desinformado. 

Esperamos que ao final dessa dissertação o leitor tenha recursos que o ajudem 

fazer um julgamento próprio sobre o tema. 
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